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Ágrip 

Í þessari ritgerð er samband sálfræði og heimspeki skoðað út frá því hvernig hægt sé að nýta 

aðferðir og kenningar í þessum fögum til að efla andlega heilsu. Færð eru rök fyrir því að 

sporna megi gegn þunglyndi, kvíða og sjálfsmyndarvanda ungs fólks með því að auka áherslu 

á kennslu heilbrigðrar hugsunar. Lykilatriði í því ferli er að endurvekja hugmyndina um 

heimspeki sem lífsmáta sem aðferð til að kenna ungu fólki, og öllum öðrum sem leggja stund 

á heimspeki, að hugsa skynsamlega og á heilbrigðan hátt. Í ritgerðinni er unnið með 

skilgreiningu á heilbrigðri hugsun sem hugsun er stuðlar að vellíðan og þroska fremur en 

vanlíðan. Varpað er ljósi á hvernig heimspekin er í dag notuð til þess að efla andlega heilsu – 

en hún gerir það vandlega falin undir formerkjum sálfræðinnar. 

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um rannsóknir og kenningar á sviði 

tilvistarsálfræði sem sprettur upp úr heimspekilegum jarðvegi tilvistarspekinnar. Í 

umfjölluninni er öðru fremur stuðst við rit sálfræðingsins Irvins Yalom, Existential 

Psychotherapy. Þar leggur hann drög að því hvernig sálfræðingar geta nýtt sér aðferðir, 

kenningar og rannsóknir á sviði tilvistarsálfræði og tilvistarspeki til að aðstoða sjúklinga sína 

að öðlast þroska með því að takast á við erfiðleika. Í öðrum hluta ritgerðarinnar er jákvæð 

sálfræði skoðuð og hvernig hún hefur þróast á undanförnum árum með því að sameinast 

tilvistarsálfræði í tilraun til þess að mynda sálfræðilega heildrænni mynd af manneskjunni og 

tilvist hennar í heiminum. Í þriðja hluta ritgerðarinnar er hugmyndafræðilegur grunnur 

hugrænnar atferlismeðferðar skoðaður  – en hugræn atferlismeðferð er orðin ein algengasta 

sálfræðimeðferð gagnvart þunglyndi og kvíða. Í fjórða hluta ritgerðarinnar er fjallað um 

hvernig hægt sé að nýta heimspekilegar aðferðir og upplýsingar í heimi kennslufræðinnar. 
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Abstract 

The thesis examines the relationship between psychology and philosophy and the possibility 

of utilizing methods and theories in these subjects to improve mental health. An argument 

is put forth that the depression, anxiety and identity crisis young people suffer from can be 

reduced by putting more emphasis on teaching healthy cognitive techniques. An important 

aspect of that process is to revive the idea of philosophy as a way of life as a method for 

teaching young people, and everyone else who studies philosophy, to think rationally and 

salutarily. In the thesis salutary thinking is defined as thought that promotes well-being and 

growth rather than discomfort. Light is shed on the fact that philosophical techniques are 

frequently used to enhance mental health – but they are utilized and defined as 

psychological methods. 

 The first part of the essay explores the field of existential psychotherapy and its 

philosophical foundation, existentialism. In this discussion the book Existential 

Psychotherapy by Irvin Yalom is of particular interest. In the book he writes extensively on 

how psychologists can use methods, theories and research in the field of existential 

psychotherapy and existentialism to assist their patients achieving growth through coping 

with difficulties. The second part of the essay explores the field of positive psychology and 

its development in recent years towards incorporating existential psychotherapy in an 

attempt to create a more holistic view of the human being and its existence in the world. 

The third part of the essay examines the ideological foundations of cognitive behavior 

therapy – which has now become one of the most commonly used psychotherapies to treat 

depression and anxiety. The fourth part of the essay examines how it is possible to utilize 

philosophical methods and techniques in the world of education. 
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Inngangur  

Samkvæmt upplýsingum frá Embætti landlæknis hefur geðheilbrigði ungmenna farið 

hrakandi á síðustu árum.1 Niðurstöður úr rannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga benda til 

aukningar á kvíða og depurð hjá fólki á aldrinum 18-24 ára. Árið 2007 töldu 16,8% 

einstaklinga andlega heilsu sína annaðhvort vera sæmilega eða slæma en sú tala hafði 

hækkað upp í 22,3% árið 2012. Að auki hefur notkun þunglyndislyfja aukist umtalsvert á 

síðastliðnum árum. Árið 2011 voru 45 skilgreindir dagskammtar á hverja 1000 íbúa en sú 

tala hækkaði upp í 73 skilgreinda dagskammta árið 2016.2 Umræða um andlega heilsu 

þjóðarinnar og skort á aðstoð við þá sem þjást af geðrænum kvillum hefur aukist að 

undanförnu og hefur almenningur þrýst á frekari áherslu á að takast á við geðvandamál í 

heilbrigðiskerfinu. Algengt er að heyra fólk segja að sálfræðiþjónusta ætti að vera 

niðurgreidd. Það er hinsvegar einnig nauðsynlegt að tekist sé á við geðræn vandamál áður 

en þau verða alvarleg og sinna forvarnarstarfi sem stuðlar almennt að betri andlegri heilsu 

landsmanna. Ég trúi því að hægt sé að sinna slíku starfi innan veggja kennslustofunnar með 

fræðslu um mannlega tilvist frá sjónarhóli heimspeki og sálfræði.  

Heimspeki hefur fjallað um og rannsakað mannlega tilvist í aldaraðir. Franski 

heimspekingurinn Pierre Hadot nefnir í bókinni Philosophy as a Way of Life að stóuspekingar 

hafi greint á milli orðræðunnar um heimspeki og heimspekinnar sjálfrar.3 Það er hægt að 

skipta heimspekinni niður í hluta – t.d. siðfræði, frumspeki og rökfræði. Þessir hlutar tilheyra 

ekki sjálfri heimspekinni heldur orðræðunni um heimspeki. Heimspekin sjálf var lífsmáti sem 

sameinaði alla þætti orðræðu heimspekinnar í lifanda lífi – hún var hluti af manneskjunni og 

því hvernig hún tókst á við heiminn í kringum sig, hvernig hún hagaði sér, hvernig hún 

hugsaði og talaði og hvaða viðhorf hún hafði til veraldarinnar. Kenningarnar urðu því að 

raunveruleika innra með manneskjunni – það var ekki nóg að tala um heimspeki og mynda 

mikilfenglegar kenningar heldur var undirstöðuatriði að heimspekin hjálpaði manneskjunni 

að lifa. Heimspeki krefst ástundunar til þess að vera nytsamleg. Svavar Hrafn Svavarsson 

vekur máls á þeirri aðgreiningu sem myndast hefur milli heimspekinnar sem lífsmáta og 

akademískrar heimspeki og skrifar: „Annars vegar gerðu heimspekingar fornaldar almennt 

                                                           
1 Sigrún Daníelsdóttir, Sólbjörg Bjarnadóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, „Geðheilbrigði ungs fólks á Íslandi fer 
hrakandi,“ Talnabrunnur: Fréttabréf landlæknis um heilbrigðisupplýsingar 6/11 (2017): 1-4. 
2 Sigrún Daníelsdóttir o.fl., „Geðheilbrigði ungs fólks á Íslandi fer hrakandi“, 3. 
3 Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life, þýð. Michael Chase (Oxford: Blackwell Publishing, 1995), 266. 
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ekki ráð fyrir því að fræði þeirra væru aðskilin lífinu. Þeir lifðu (eða þóttust lifa) heimspeki 

sína og gerðu grein fyrir því hvernig annað fólk gæti lifað heimspeki þeirra. Þetta var hluti 

hugmyndarinnar um heimspeki: Heimspeki var tiltekinn lífsmáti.“4 Heimspekingar þurftu að 

svara fyrir og verja sínar eigin kenningar – ekki bara með orðum heldur einnig gjörðum. Í 

bókinni Hversdagsheimspeki hvetur Róbert Jack til þess að samband heimspekinnar við 

hversdagslífið verði sterkara og mælir með því að hugmyndin um heimspekina sem 

sjálfshjálparlist verði endurvakin. Þegar hann hóf heimspekinám sitt taldi hann að 

heimspekin hlyti að vera hagnýtt fag fyrir lífið sjálft. Varðandi námið segir hann hinsvegar: 

„Tengsl heimspekinnar við líf mitt voru […] oftast harla óljós. Aðalatriðið var ekki um hvað 

háskólaheimspekin fjallaði heldur frekar viðhorfið til ástundunar hennar, því henni var ekki 

ætlað að móta hversdagslíf einstaklinganna sem hana stunduðu.“5 Þessi aðgreining 

heimspekinnar frá hversdagslífinu hefur heldur betur gert henni grikk – upp til hópa telja 

manneskjur að heimspekin sé fræðilegt þvaður um málefni sem koma þeim ekkert við. Þar 

af leiðandi hefur heimspekinni verið ýtt til hliðar.  

Þýski heimspekingurinn Karl Jaspers taldi hinsvegar að maðurinn hefði eðlislæga 

tilhneigingu til heimspekinnar. Þessi tilhneiging kemur bersýnilega í ljós með forvitni barna. Í 

bókinni Way to Wisdom greinir Jaspers á milli upphafs heimspekinnar og uppsprettu 

hennar.6 Upphaf heimspekinnar er hægt að rekja aftur til Forngrikkja en uppspretta 

heimspekinnar hvílir innra með okkur öllum – hún er þessi eðlislæga tilhneiging, undrun og 

forvitni sem vekja upp spurningar um veröldina og hvetja okkur til þess að rannsaka 

tilveruna og velta vöngum yfir henni. Jaspers hafði mikla trú á verkefni heimspekinnar en 

taldi að þrátt fyrir að henni sé sýnd kurteisisleg virðing í samfélaginu þá væri hún í raun 

fyrirlitin. Hann segir:  

Það er útbreidd skoðun að hún hafi ekkert mikilvægt fram að færa, að hún sé 

gjörsneydd hagnýtu gildi. [...] Það má glöggt sjá í staðhæfingum sem þessum: 

Heimspekin er of flókin. Ég skil hana ekki. Hún er of háfleyg fyrir mig. Þetta er 

eitthvað fyrir sérfræðinga. Ég er ekki nógu gáfaður fyrir hana. Þar af leiðandi kemur 

hún mér ekki við. – en þetta er eins og að segja að maður þurfi ekki að láta sig 

grundvallarspurningar lífsins neinu varða; að manni leyfist að gleyma sér með öllu 

                                                           
4 Svavar Hrafn Svavarsson, „Heimspekin og lífið: Hagnýtt siðfræði og fornöldin,“ Hugur 26 (2014): 61. 
5 Róbert Jack, Hversdagsheimspeki (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), 9. 
6 Karl Jaspers, Way to Wisdom, þýð. Ralph Manheim (New Haven: Yale University Press, 1954), 17-19. 
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hugsunarlaust í vinnusemi sinni á einhverju afmörkuðu sviði hagnýtrar eða 

fræðilegrar greinar án þess að spyrja um tilgang hennar og leyfist að öðru leyti hafa 

hinar og þessar „skoðanir“ og vera ánægður með þær.7 

Heimspekin vekur manneskjuna upp frá hugsunarleysi sínu með þeim afleiðingum að 

hún þarf að efast um skoðanir sínar og réttmæti þeirra. Hún aðstoðar manneskjuna að 

hugsa á meðvitaðan og skipulagðan um grundvallarspurningar lífsins. Björn Þorsteinsson 

skrifar: „Í sannleika sagt er það einmitt heimspekin sem tekur oft og einatt að sér þann 

vanþakkláta málstað að særa spurningarnar fram að nýju, eða, með öðrum orðum, að halda 

fram virðingunni fyrir hinu flókna.“8 Að hugsa heimspekilega getur bæði verið erfitt og flókið 

ferli sem krefst þess að manneskjan sé sjálfstæð og taki þátt í eigin lífi á meðvitaðan hátt. 

Við verðum að iðka og upplifa heimspekina sjálf til þess að skilja hana og hvernig hún getur 

aðstoðað okkur að hugsa og takast á við tilvistina.9  

Hin hagnýta hlið heimspekinnar hefur undanfarna áratugi gengið í gegnum 

endurnýjun lífdaga. Engan þarf að undra að vinsælustu sálfræðikenningar dagsins í dag 

byggjast flestar á sterkum heimspekilegum grunni – enda má rekja rætur sálfræðinnar aftur 

til heimspeki. Heimspekilegar kenningar og aðferðir eru nýttar í hugrænni atferlismeðferð, 

tilvistarsálfræði og jákvæðri sálfræði. Þessi ritgerð fjallar um hin sterku tengsl sem eru á milli 

sálfræði og heimspeki og hvernig hægt sé að nýta kenningar og aðferðir í báðum þessum 

fögum til að stuðla að andlegri hreysti.   

                                                           
7 Karl Jaspers, „Heimspekin í heiminum,“ þýð. Geir Sigurðsson, Hvað er heimspeki?, ritstj. Róbert Jack og 
Ármann Halldórsson (Reykjavík: Hugvísindastofnun, 2001), 86. 
8 Björn Þorsteinsson, „Heimspeki á íslensku – hvað er nú það?“, Hvað er heimspeki?, 10. 
9 Jaspers, Way to Wisdom, 13. 
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I. hluti. Tilvistarsálfræði 

Tilvistarsálfræði spratt upp úr tilvistarstefnu 20. aldarinnar sem á rætur sínar að rekja til 

heimspekinganna Sørens Kierkegaard og Friedrichs Nietzsche. Tilvistarstefnan einblínir á 

manneskjuna og hvað það þýðir að vera manneskja. Það er því ekki tilvistin sjálf, í 

almennasta skilningi, sem er umfjöllunarefnið heldur tilvist mannsins, hvernig við upplifum 

heiminn í kringum okkur og hvaða merkingu við veitum umhverfinu.10 Þeir sem eru vanalega 

flokkaðir sem tilvistarspekingar eiga það sameiginlegt að greina mannlega tilvist og þá 

eiginleika sem einkenna manneskjuna en þeir vildu einnig hrekja þá ranghugmynd að það 

væri hægt að skilgreina manninn, tilvist hans og raunveruleikann endanlega frá hlutlausu 

sjónarhorni.  

Bandaríski sálfræðingurinn Rollo May var einn þekktasti talsmaður tilvistarsálfræði á 20. 

öld. May telur að helsta atriði tilvistarsálfræðinnar sé áherslan á manninn sem veru – veru 

sem er ekki hægt að greina endanlega heldur er ávallt í stöðugri verðandi.11 

Tilvistarsálfræðingurinn er ekki einungis að hugsa um ákveðna kvilla sem manneskjan þjáist 

af heldur skoðar hann tilvist manneskjunnar í heild sinni, hann lítur á manneskjuna sem 

lifandi einstakling, ekki bara sem sjúkling. Tilvistarsálfræðingnum er því umhugað um 

manninn sjálfan en ekki eingöngu hinn geðsjúka mann.12 Það má segja að áherslur hjá 

tilvistarsálfræðingum og tilvistarspekingum séu þær sömu, og hugtakakerfið sem 

tilvistarsálfræðingar nota er einnig mjög svipað hugtakakerfi tilvistarspekinnar. 

Tilvistarsálfræðin hefur einfaldlega fært tilvistarspekina inn í heim sálfræðinnar og virkjað 

nytsemi hennar sem meðferðaraðferð. Markmið tilvistarsálfræðingsins er að gera 

einstaklinginn meðvitaðan um veru sína í heiminum – eða reynsluheim sinn og hvernig hann 

tekst á við hann – og gera honum kleift að bera kennsl á sig sem verðandi veru í heimi sem 

einnig er sífellt að breytast.  

Í bókinni Existential Psychotherapy tekur sálfræðingurinn Irvin Yalom saman kenningar 

og hugmyndir á sviði tilvistarspeki og tilvistarsálfræði og býr til samantekt ætlaða 

                                                           
10 Matthew Ratcliffe og Matthew Broome, „Existential phenomenology, psychiatric illness, and the death of 
possibilities,“ Cambridge Companion to Existentialism, ritstj. Steven Crowell (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012), 362. 
11 Rollo May, „Contributions of Existential Psychotherapy,“ Existence, ritstj. Rollo May, Ernest Angel og Henri F. 
Ellenberger (New York: Basic Books, 1958), 37. 
12 Rollo May, „The Origins and Significance of the Existential Movement in Psychology,“ Existence, 4. 
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sálfræðingum svo að þeir geti nýtt sér þau meðferðarúrræði sem tilvistarsálfræðin býður 

upp á. Samkvæmt Yalom er tilvistarsálfræði aflræn nálgun (e. dynamic approach) sem þýðir 

að tilvistarsálfræðingar varpa ljósi á og skoða áhyggjur sem hafa skotið rótum í tilvist 

einstaklingsins.13 Tilvistarsálfræðingar telja að hvatir og áhyggjur sem takast á innra með 

fólki eiga uppruna sinn í því augnabliki þegar þau öðlast meðvitund og þurfa að standa 

andspænis eigin tilvist og horfast í augu við hana. Yalom kallar þessa þætti grundvallar-

áhyggjur (e. ultimate concerns) og í bókinni fjallar hann um fjórar grundvallar-áhyggjur sem 

eru dauði, frelsi, einangrun og tilgangsleysi.14 Þetta eru eðlislægir þættir tilverunnar sem 

maðurinn kemst ekki hjá því að takast á við og eru samofnir lífi hans.  

Yalom fjallar um hvernig grundvallar-áhyggjurnar hafa áhrif á einstaklinginn og hvernig 

hægt sé að hjálpa honum að glíma við þær. Þessar grundvallar-áhyggjur orka hver á aðra og 

verða oft uppsprettur að vandamálum hjá einstaklingum. Yalom telur að það sé hlutverk 

sálfræðinga að gera sjúklinga meðvitaða um þessar áhyggjur og hjálpa þeim að takast á við 

þær á jákvæðan og þroskandi hátt. Ég tel hinsvegar að það sé einnig full ástæða til að nýta 

þessar aðferðir í kennslu með því að kynna einstaklinga fyrir erfiðum umfjöllunarefnum og 

aðferðum til að takast á við þau. Með því mætti efla tilvistarlega og sálræna hugsun og 

mögulega koma í veg fyrir að andlegir kvillar þróist. 

I.1. Dauða-angist 

Sókrates sagði: „allir þeir, sem iðka heimspeki með réttum hætti, temja sér það eitt að deyja 

og vera dauðir.“15 Einstaklingar komast ekki hjá því að uppgötva hverfulleika allra hluta 

snemma á lífsleiðinni og getur það verið nokkuð erfið lífsreynsla. Samkvæmt stóumönnum 

er dauðinn mikilvægasti atburður lífsins, „að læra að lifa vel er að læra að deyja vel; og 

öfugt, að læra að deyja vel er að læra að lifa vel.“16 Líffræðilega séð er dauðinn ekkert 

launungarmál, við vitum að líkamsstarfsemi okkar tekur enda á einhverjum tímapunkti og 

sjáum dauðann margsinnis í mismunandi formi – hvort sem það er dauður fugl sem liggur á 

jörðinni, safn af dauðum flugum í gluggakistu eða fjúkandi laufblöð að hausti. En sálfræðileg 

áhrif hans eru ögn óljósari. Eins og áður kom fram þá komumst við ekki hjá því að uppgötva 

                                                           
13 Irvin Yalom, Existential Psychotherapy (New York: Basic Books, 1980), 6. 
14 Yalom, Existential Psychotherapy, 8. 
15 Platón, Síðustu dagar Sókratesar, þýð. Sigurður Nordal (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2011), 109. 
16 Yalom, Existential Psychotherapy, 30. Þýðingar úr bókinni eru mínar. 
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eigin hverfulleika – en spurningin er: hversu mikil áhrif hefur þessi uppgötvun á 

mannsandann?  

Það er erfitt að ímynda sér líf mannsins án þess að hann hafi meðvitund um eigin 

dauðdaga. Yalom færir rök fyrir því að dauðinn sé eitt helsta áhyggjuefni mannsins og að 

viðhorf okkar gagnvart dauðanum móti okkur að miklu leyti. Hann setur fram tvær 

fullyrðingar varðandi dauðann. Fyrri fullyrðingin er sú að líf og dauði eru háð hvort öðru, það 

er ekki hægt að aðskilja þessi hugtök. Þau verða til á sama tíma, svo lengi sem það er líf þá er 

einnig dauði. Dauðinn hefur gífurleg áhrif á lífið sjálft. Síðari fullyrðingin er sú að dauðinn er 

upprunaleg uppspretta kvíða, eða angistar, og ætti því að vera meginatriði í sálsýkisfræði.17  

Yalom er á þeirri skoðun að meðvitund um dauðann geti bætt lífsgæði og sjálfsvitund 

– þrátt fyrir að dauðinn bindi enda á líffræðilegt líf mannsins þá geti hugmyndin um 

dauðann bjargað lífi hans.18 Það sem Yalom á við með þessum orðum er að vegna þess að 

við vitum að tími okkar er takmarkaður þá geri það okkur meðvitaðri um að nýta þann tíma 

sem við höfum. Dauðinn hvetur okkur þannig til auðugra lífs. Svipaða skoðun má finna í riti 

þýska heimspekingsins Martins Heidegger Vera og tími, sem taldi að meðvitund um dauðann 

gæti lyft manninum á æðra tilvistarstig. Heidegger greinir frá tveimur mismunandi 

tilvistarstigum: í fyrsta lagi því sem einkennist af verufræðilegri gleymsku og í öðru lagi því  

sem einkennist af verufræðilegri meðvitund.  Verufræðileg gleymska felur í sér að almenn 

meðvitund um eigin tilveru, umhverfi, líf og dauða er kæfð í nokkurskonar hugsunarleysi.19 

Einstaklingur kýs þá að eyða tíma sínum í allra handa dægrastyttingu sem krefst lágmarks 

áreynslu meðvitundarinnar – sem dæmi má nefna þá áráttu nútímamannsins að skoða 

samfélagsmiðla eða horfa á heilu sjónvarpsseríurnar hverja á eftir annarri. Hann sekkur 

niður í þægilegan heim hversdagsleika og hugsunarleysis. Þetta hugsunarleysi hefur í för 

með sér að einstaklingur lætur oft stjórnast af ákvörðunum annarra, lætur bera sig áfram af 

straumi samfélagslegrar skilyrðingar og forðast að taka sjálfstæðar ákvarðanir – og er því 

ekki höfundur að eigin lífi. Tilvistarstigið sem einkennist af verufræðilegri meðvitund felur 

hinsvegar í sér að einstaklingur tekur ábyrgð á eigin tilveru og sýnir veröldinni bæði virðingu 

og umhyggju. Hann tekur ákvarðanir sem byggjast á sjálfstæðri hugsun og lætur ekki 

                                                           
17 Yalom, Existential Psychotherapy, 29. 
18 Yalom, Existential Psychotherapy, 30. 
19 Martin Heidegger, Being and time, þýð. John Macquarrie og Edward Robinson (New York: Harper & Row, 
2008), 219-224. 
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blekkjast af samfélagslegum venjum. Þessu tilvistarstigi fylgir meðvitund um sífellda sköpun 

sjálfsins, eigin ábyrgð á því sköpunarferli og jafnframt þau takmörk sem fylgja mannlegri 

tilvist. Það er mun algengara að fólk tileinki sér fyrra tilvistarstigið. Það er erfitt að viðhalda 

verufræðilegri meðvitund í langan tíma og auðvelt að freistast til þess að deyfa vitundina 

með hinum fjöldamörgu leiðum sem manninum standa til boða til að dreifa huganum. 

Heidegger kallaði stig verufræðilegrar gleymsku óeiginlega tilvist. Stig verufræðilegrar 

meðvitundar kallar Heidegger eiginlega tilvist.20 Dauðinn spilar stórt hlutverk í því að hjálpa 

fólki að öðlast eiginlega tilvist og styrkja meðvitund um eigið líf. Meðvitund um dauðann 

gerir lífið meira aðkallandi og ljær tilvistinni meiri ákefð. Ef einstaklingur er meðvitaður um 

sína eigin viðkvæmu og tímabundnu tilvist er líklegra að hann reyni að nýta þau spil sem 

hann hefur á hendi til fullnustu. Yalom skrifar: „Þegar dauðinn er undanskilinn, þegar maður 

missir sjónar á því hvaða hagsmunir eru í húfi, verður lífið fátæklegt.“21  

Dauði og sálsýkisfræði   

Eins og áður var vikið að gengur tilvistarsálfræði út frá því að kvíði og angist, sem þróast í 

sálsýki, eigi oft á tíðum rætur að rekja til fjögurra tilvistarlegra fyrirbæra sem eru kallaðar 

grundvallar-áhyggjur. Sálsýki er ýkt varnarviðbragð gagnvart grundvallandi-áhyggju sem 

hefur slæmar afleiðingar í för með sér fyrir einstaklinginn. Yalom segir að „allar manneskjur 

takist á við dauða-angist; flestar þróa með sér aðlögunarhæf viðbragðsúrræði“22 en þessi 

viðbragðsúrræði er misjafnlega árangursrík. Þau geta meðal annars einkennst af afneitun, 

bælingu, trú á eigin almætti, trú á einhverskonar mýtu sem tengist dauðanum eða tilraun 

einstaklings til þess að öðlast táknrænan ódauðleika með mismunandi aðferðum. Þegar 

þessi viðbragðsúrræði virka ekki er möguleiki á að manneskjan tileinki sér ýkt 

varnarviðbrögð til þess að bægja kvíðanum frá sér – þessi ýktu varnarviðbrögð hafa oft 

hamlandi áhrif á líf og þroska manneskjunnar með þeim afleiðingum að hún neyðist til þess 

að leita sér hjálpar. Samkvæmt skilgreiningu er sálsýki árangurslaust varnarviðbragð.23 

Einstaklingar sem hafa þróað með sér þessi árangurslausu varnarviðbrögð lifa oft á tíðum 

ófullnægjandi lífi. Yalom tekur dæmi um tvær grundvallaraðferðir til þess að takast á við 

dauðleika og dauða-angist og nefnir þær einstakleika og trú á algjöran bjargvætt. Þær geta 

                                                           
20 Heidegger, Being and Time, 353-358. 
21 Yalom, Existential Psychotherapy, 32.  
22 Yalom, Existential Psychotherapy, 110-111. 
23 Yalom, Existential Psychotherapy, 111. 
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komið fram í einstaklingum á mismunandi hátt og að misjafnlega miklu leyti, en flestir 

einstaklingar virðast hafa einhvern vott af þessum varnarviðbrögðum innra með sér. Þrátt 

fyrir að þessar aðferðir séu andstæður þá útiloka þær ekki hvor aðra og veita sálfræðingnum 

ágætt viðmið til þess að skilja sjúklinginn.  

Einstakleiki 

Öll reynsla okkar er byggð á fyrstu persónu sjónarhorni. Við getum aldrei komist í burtu frá 

okkur sjálfum. Allt sem okkur er sagt, allt sem við sjáum, heyrum og finnum upplifum við 

sjálf. Við höfum flest fengið þær upplýsingar að manneskjur muni óhjákvæmilega deyja. Við 

höfum einnig fengið þær upplýsingar að fólk á það til að veikjast af illkynja krabbameini, fá 

hjartaáfall og lenda í alvarlegum slysum. Samt sem áður höldum við gjarnan í þá trú að 

þessir hræðilegu atburðir muni ekki koma fyrir okkur. Í okkar eigin hugsunum verðum við oft 

á tíðum „ósnertanleg.“ Það er ekki óalgengt að þegar fólk fær slæmar fréttir þá afneiti það 

þeim fyrst um sinn. Þau trúa því ekki að þau lúti sömu lögmálum og allir aðrir. Þegar 

einstaklingar verða virkilega meðvitaðir um eigin hverfulleika fylgja erfiðar uppgötvanir í 

kjölfarið: „að maður er endanlegur; að líf manns taki sannarlega enda; að heimurinn haldi 

áfram þrátt fyrir það; að maður er ein manneskja af mörgum – hvorki meira né minna; að 

alheimurinn staðfestir ekki einstakleika manns; að í gegnum líf okkar höfum við borið 

falsaðar kvittanir; og, að lokum, að ákveðið óbreytanlegt svið tilverunnar er handan 

áhrifasviðs manns.“24 Margir finna fyrir reiði við slíkar uppgötvanir, eins og lífið hafi svikið 

þá. Einstaklingar finna einnig fyrir gremju eða samviskubiti gagnvart því hvernig þau lifðu 

lífinu – og hefðu gert hlutina öðruvísi hefðu þeir vitað hvernig málum væri raunverulega 

háttað. Trú okkar á einstakleika þjónar vissu hlutverki, hún gerir okkur kleift að takast á við 

erfiðar staðreyndir tilverunnar, eða bæla þær niður; staðreyndir eins og að við erum í 

rauninni ekkert sérstök, að við erum ein lítilvæg manneskja af fjöldamörgum íbúum 

jarðarinnar, að við dveljum á plánetu í sólkerfi sem mun á endanum kulna niður með þeim 

afleiðingum að allt líf á jörðinni mun deyja út.  

Yalom nefnir fjórar mismunandi birtingarmyndir einstakleika: hetjuáráttu, vinnufíkn, 

sjálfsdýrkun og yfirgangssemi ásamt stjórnunaráráttu. Hetjuárátta (e. compulsive heroism) 

er tilhneiging fólks til að sækjast stöðugt eftir aðdáun annarra í gegnum „hetjulega“ 

eiginleika eða tilburði. Yalom telur Ernest Hemingway vera gott dæmi um mann með 

                                                           
24 Yalom, Existential Psychotherapy, 120. 
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hetjuáráttu – sem drífur hann til þess að sigrast á öllum mögulegum hættum í umhverfi sínu 

til að forðast hættuna innra með sér.25 Til þess að forðast angist og hræðslu við dauðann var 

Hemingway á stöðugum flótta, var sífellt að leita að annarskonar ótta eða áhættu til þess að 

sigrast á, sem hann hafði möguleika að sigrast á. Hann gerði hvað sem hann gat til þess að 

staðfesta eigin óhagganleika og stórfengleika. En eftir því sem líkamlegri heilsu hans hrakaði 

varð trú hans á eigin einstakleika sífellt óstöðugri með þeim afleiðingum að hann varð 

hrikalega þunglyndur. Andlegri heilsu hans hrakaði hratt í kjölfarið og á endanum framdi 

hann sjálfsmorð. Einstaklingur með hetjuáráttu á afskaplega erfitt með að sættast við það að 

vera „venjulegur“ og hverfa inn í fjöldann. Slíkt hið sama má segja um vinnufíkilinn, en hann 

er drifinn áfram af stöðugri hvöt til þess að ná frekari árangri – eða komast sem lengst í 

lífinu. Hann bælir niður dauða-angist með því að einbeita sér að eigin framþróun, eigin 

starfsferli og eilífum uppgangi: „Lífsstefna vinnufíkilsins er áráttukennd og óhagnýt: 

vinnufíkillinn vinnur og leggur mikið á sig, ekki vegna þess að hann vill gera það heldur vegna 

þess að hann þarf að gera það.“26 Hann forðast hvíldarstundir eins og heitan eldinn vegna 

þess að þá beinist hugur hans ekki að einhverju takmarki – honum er frjálst að hugsa um 

hvað sem er, t.d. eigin dauðdaga, tímann og fortíðina sem „stækkar sífellt á kostnað 

minnkandi framtíðar“,27 sambönd sem hann vanrækir vegna starfsins og fleira í þeim dúr. 

Hann hugsar stöðugt um hversu miklu hann geti áorkað á sem skemmstum tíma. 

Einstaklingar sem trúa á einstakleika sinn glíma oft við vandamál í einkalífinu. Manneskjur 

sem upphefja sig sjálfa vilja gjarnan líta niður á aðra og líf og réttindi þeirra. Ef svo er raunin 

hefur manneskjan þróað með sér sjálfsdýrkandi persónuleika. Sjálfsdýrkandi manneskjur 

krefjast mikillar athygli, „telja sig ekki þurfa að bíða eftir öðrum; búast við gjöfum, óvæntum 

uppákomum og umhyggju þrátt fyrir að veita enga umhyggju sjálfar; og gera ráð fyrir því að 

vera elskaðar og dýrkaðar fyrir það eitt að vera til“.28 Þessi persónuleikaeinkenni koma 

fljótlega í ljós í hópmeðferð þar sem þær telja sig eiga rétt á sérstakri athygli, bæði frá 

sálfræðingnum og öðrum sjúklingum í hópmeðferðinni. Það er ekki heldur óvenjulegt að 

sjálfsdýrkandi einstaklingur telji sig yfir aðra hópmeðlimi hafinn. Stjórnunarárátta og 

yfirgangssemi getur einnig einkennt manneskju sem bælir niður dauða-angist með 

einstakleika. Með því að öðlast völd og áhrif rennir hún stoðum undir einstakleika sinn og 

                                                           
25 Yalom, Existential Psychotherapy, 122. 
26 Yalom, Existential Psychotherapy, 123. 
27 Yalom, Existential Psychotherapy, 123. 
28 Yalom, Existential Psychotherapy, 125. 
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bægir frá sér hugsunum um eigin takmarkanir. Manneskjur sem þjást af valdafíkn og græðgi 

eiga það einnig til að sýna hroka og árásargirni gagnvart öðru fólk, t.d. þeim sem þau hafa 

vald yfir. Þessi leið er þó jafn árangurslaus og hinar vegna þess að á endanum komumst við 

ekki hjá því að horfast í augu við staðreyndir lífsins. Hinu algjöra sjálfstæði sem fylgir 

persónuleikaeinkennum einstakleika fylgir sú tilfinning að vera algjörlega einn – og það 

getur aukið taugaveiklun manneskjunnar. Algjöru sjálfstæði fylgir algjör einsemd. Það eru 

ekki margir sem þola slíka nístandi einsemd og hlaupa þá í faðm annarrar manneskju eða 

hugmyndar. 

Bjargvætturinn 

Í gegnum mannkynssöguna hefur maðurinn iðulega tilbeðið eitthvað æðra, eitthvað sem 

vakir yfir honum og verndar. Til eru fjölmargar útgáfur af einhverskonar almáttugri eða æðri 

veru sem kölluð hefur verið mismunandi nöfnum. Manneskjur hafa helgað líf sitt æðra afli 

og þannig bælt niður dauða-angist – þær hafa treyst á að þetta æðra afl muni bjarga þeim, 

bæta hag þeirra á jörðinni og á endanum koma þeim fyrir í himnaríki, eða í eilífðinni. Trú á 

algjöran bjargvætt þarf þó ekki að tengjast æðri máttarvöldum. Manneskjur geta trúað á  

bjargvætt í formi annarrar manneskju. Sú manneskja getur t.d. verið andlegur leiðtogi, 

læknir, stjórnmálamaður eða elskhugi. Aðstoðin sem þessar manneskjur sækjast eftir er 

„þarna úti“ og mun á endanum bjarga þeim. Þessi aðferð er jafnvel gagnslausari en trú á 

eigin einstakleika þar sem trú á bjargvætt veldur því að sjálfstæði manneskjunnar verður 

lítið sem ekki neitt og líf hennar veltur á stöðugri utanaðkomandi staðfestingu. Þegar 

manneskja uppgötvar fallvaltleika bjargvættarins kemur þetta bersýnilega í ljós – þegar 

aðilinn uppfyllir ekki skilyrði hins algjöra bjargvættar er ekki óeðlilegt að fólk bregðist illa við, 

eins og það hafi verið svikið. Yfirleitt þróa einstaklingar með sér vef af mismunandi 

varnarviðbrögðum til þess að bæla niður angist – og það er því ekki óalgengt að fólk hafi 

bæði trú á eigin einstakleika og trúi á algjöran bjargvætt. Eða, eins og Yalom orðar það: 

Verkefni mannsins, að seðja í senn þörfina fyrir aðskilnað og sjálfstæði og fyrir vernd 

og samruna – og horfast í augu við óttann sem er innbyggður í þær báðar, er 

ævilöng díalektík sem stýrir innri veröld mannsins.29 

                                                           
29 Yalom, Existential Psychotherapy, 146.  
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 Flótti frá dauða-angist sýnir sig á misjafnan hátt og þegar varnarviðbrögð einstaklinga 

bresta getur það leitt til taugaveiklunar eða sálsýki í öfgakenndum tilvikum.  

Meðvitund um dauðann og sjálfsþroski  

Markús Árelíus sagði: „Þú gætir dáið á hverri stundu. Láttu þá staðreynd ákvarða það sem 

þú segir og gerir.“30 Meðvitund um dauðann getur verið uppspretta jákvæðra breytinga. Þær 

manneskjur sem þjást hvað mest af dauða-angist eiga það til að lifa hvað minnst – af þeim 

sökum að þær reyna að bæla niður dauða-angist með því að sökkva sér niður í hversdagslegt 

hugsunar- og aðgerðaleysi. Yalom greinir frá mörgum sjúklingum sem hafa fengið ólæknandi 

sjúkdóm og við það gjörbreyttist persónulegt viðhorf þeirra til lífsins – í sumum tilfellum 

læknuðust jafnvel ýmis sálrænir kvillar.31 Það er ekki erfitt að ímynda sér að einstaklingar 

sem greinast með ólæknandi sjúkdóm fari í gegnum vissar breytingar – en samkvæmt Yalom 

eru margir sem nýta sér þá erfiðleika til þess að þroskast sem persónur. Hann nefnir nokkur 

atriði sem einkenna þessar breytingar: 

- Endurmat á þeim atriðum í lífinu sem maður gefur forgang. 

- Ákveðin frelsun: að geta valið að hunsa þau atriði sem maður vill hunsa. 

- Aukin meðvitund um að lifa í augnablikinu, frekar en að fresta lífinu þar til 

kemur að eftirlaunaaldri eða öðrum staksteinum í framtíðinni. 

- Skýrt þakklæti gagnvart frumatriðum lífsins eins og árstíðaskiptum, vindinum, 

fallandi laufblöðum, síðastliðnum jólum og svo framvegis. 

- Dýpri samskipti við fjölskyldumeðlimi en fyrir erfiðleikana. 

- Minni félagsleg hræðsla, minni ótti gagnvart höfnun, aukinn vilji til að taka 

áhættur en fyrir erfiðleikana.32 

Dauðinn minnir okkur á að lífinu verður ekki frestað, eftir því sem við best vitum þá 

fáum við einungis þetta eina líf. Það er samt sem áður ansi mikill munur á því að greinast 

með ólæknandi sjúkdóm og vita að eigin dauðdagi er skammt undan og einfaldlega segja 

fólki að vera meðvitaðra um dauðann og eigin tilveru – slíkt hefur yfirleitt skammvinn áhrif 

og fólk er ekki lengi að bægja hugsunum um dauðann aftur frá sér. Við hunsum oft á tíðum 

áminningar um eigin hverfulleika, eða kjósum að veita þeim litla athygli. Samkvæmt Yalom 

                                                           
30 Markús Árelíus, Meditations (New York: Random House, 2001), 20. Hér vitnað eftir Róberti Jack, 
Hversdagsheimspeki, 34. 
31 Yalom, Existential Psychotherapy, 160. 
32 Yalom, Existential Psychotherapy, 35. 
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ætti sálfræðingurinn að reyna að snúa þessu ferli við og hjálpa sjúklingnum að varpa frekara 

ljósi á þessar stöðugu áminningar um dauðann. Það er ýmislegt hægt að gera til þess að 

minna sig á hversu dýrmætt og viðkvæmt lífið er – Heidegger ráðlagði nemendum sínum t.d. 

að fara í göngutúra um kirkjugarða til þess að verða meðvitaðri um tilveruna og munkar 

geymdu hauskúpur á skrifborðum sínum. Heidegger talar um manneskjuna sem veru-til-

dauða. Mannveran er ávallt að fara að deyja og er dauðinn okkar allra síðasti möguleiki.33  

Niðurstöður úr rannsókn á iðkun sérstakrar dauða-hugleiðslu, sem er meðal annars 

notuð í zen-búddisma, sýnir fram á að hún getur mögulega dregið úr dauða-angist og 

stuðlað að frekari lífsgæðum.34 Maðurinn kemst ekki hjá erfiðleikum, angist, kvíða og 

þjáningu í lífi sínu – þessi atriði geta verið mikilvæg fyrir þroska hans ef hann kann að 

bregðast við þeim á uppbyggjandi hátt.35 Þess vegna er mikilvægt að fræða fólk um 

dauðann, þjáningu og erfiðleika lífsins og hjálpa því að takast á við þessa erfiðleika – áður en 

það reynir að gera það á eigin spýtur með misjafnlega áhrifamiklum aðferðum sem geta leitt 

til sálrænna vandamála.  

Menningarheimar eru misjafnir þegar kemur að því að takast á við dauðann. 

Sálfræðingar greina á milli samfélaga þar sem ríkir dauða-sátt (e. death affirming) og dauða-

afneitun (e. death denying). Vestræn þjóðfélög hafa iðulega flokkast undir menningarheima 

þar sem dauðinn er eitthvað sem ber að forðast og jafnvel óttast, einstaklingum er skýlt frá 

þeim raunveruleika sem dauðinn er. Sálfræðingar fullyrða að það sé mikilvægt að samfélög 

byrji að tileinka sér jákvæð viðhorf til dauðans og forðast þá tilhneigingu að skýla 

einstaklingum frá meðvitund um dauðann.36 Við vitum að enginn getur upplifað annars 

dauða eða dáið fyrir aðra manneskju. Dauði er alltaf einstaklingsbundinn atburður þó svo að 

ýmislegt sé hægt að gera til þess að lina þjáningar manneskju við dauðans dyr – en hún 

verður hinsvegar að ganga í gegnum þær ein. Dauða-afneitun getur leitt til kvíða og 

sálfræðilegra óþæginda. Þegar tekist er á við erfiðleika, eins og hugsanir um grundvallar-

áhyggjurnar, er mikilvægt að gera það á eiginlegan hátt svo að reynslan stuðli að þroska.  

                                                           
33 Heidegger, Being and time, 250-267. 
34 Oksoon Park o.fl., „The Effect of Insight Based Death Meditation on Death Anxiety and Quality of Life,“ 
International Journal of Existential Psychology and Psychotherapy 1/6 (2016): 1-10. 
35 M. Elizabeth Lewis Hall o.fl., „The Role of Suffering in Human Flourishing: Contributions of Positive 
Psychology, Theology and Philosophy,“ Journal of Psychology and Theology 2/38 (2010): 111-121. 
36 Itai Ivtzan, Tim Lomas o.fl., Second Wave Positive Psychology (New York: Routledge, 2016), 110. 
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I.2. Tilvistarleg einangrun 

Þegar mannveran fæðist er hún algjörlega ósjálfbjarga og þarf að treysta á aðrar mannverur 

til þess að komast af. En með tímanum lærum við að standa á eigin fótum og komumst fljótt 

að því að við erum sjálfstæðar lífverur, óhjákvæmilega bundnar eigin sjónarhorni, eigin huga 

og eigin líkama. Við áttum okkur á því að við erum aðskilin heiminum og að sama hvað við 

reynum þá erum við einangruð að þessu leyti. Einsemd og einangrun geta orsakað mikla 

vanlíðan meðal einstaklinga. Yalom skilgreinir hugtakið einangrun á tilvistarlegan hátt og 

skiptir því upp í þrjár mismunandi tegundir: félagslega einangrun, sjálfs-einangrun og 

tilvistarlega einangrun. Félagsleg einangrun (e. interpersonal isolation) er það sem flestir 

skilgreina sem einsemd – þegar manneskja tapar tengslum við annað fólk og einangrast frá 

samfélaginu í kringum sig. Ástæður fyrir slíkri einangrun geta verið margar og Yalom nefnir 

meðal annars skort á félagslegri hæfni, mismunandi persónuleika, staðsetningu o.fl. sem 

geta komið í veg fyrir heilbrigð sambönd við aðrar manneskjur.37 Einnig skipta menningarleg 

áhrif máli eins og í löndum þar sem lítið er um stofnanir, samkomustaði eða fyrirtæki sem 

auka samskipti milli fólks. Tilkoma samfélagsmiðla og samskipta í gegnum internetið hefur 

einnig haft mikil áhrif á sambönd einstaklinga og félagslega einangrun. Í samfélagi nútímans 

eru flestir komnir á samfélagsmiðla þar sem upplýsingar um aðrar manneskjur flæða inn. 

Rannsóknir sýna að notkun samfélagsmiðla getur haft slæm áhrif á vellíðan einstaklinga38 og 

jafnvel aukið einmanaleika. Sjálfseinangrun (e. intrapersonal isolation): „er ferli þar sem 

maður greinir að hluta af manni sjálfum.“39 Það sem Yalom á við með sjálfseinangrunar-

hugtakinu er ferli þar sem manneskjan aðgreinir hluta af sjálfri sér og hunsar eða bælir hann 

niður svo að hann sé ekki hluti af venjubundnum hugsanaferlum. Það gerist t.d. þegar maður 

treystir ekki eigin dómgreind eða tilfinningum og bælir niður hvatir og minningar. Manneskja 

sem treystir ekki eigin dómgreind og verður háð öðrum manneskjum þjáist af sjálfs-

einangrun – hún hunsar eigin hugsanir og hvatir þar til að hún veit ekki lengur hvað hún vill. 

Þetta ferli getur leitt til þess að það hægist á eðlislægum þroska manneskjunnar.  

Þriðja afbrigði einangrunar sem Yalom lýsir, tilvistarleg einangrun, er hið óbrúanlega 

bil á milli manneskju og heimsins. Í raun er það skynjunin á eigin aðskilnaði frá heiminum – 

                                                           
37 Yalom, Existential Psychotherapy, 353. 
38 Melissa G. Hunt, Rachel Marx, Courtney Lipson og Jordyn Young, „No More FOMO: Limiting Social Media 
Decreases Loneliness and Depression,“ Journal of Social and Clinical Psychology 10/37 (2018): 751-768. 
39 Yalom, Existential Psychotherapy, 354.  
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einveru sjálfsins. Manneskja getur fundið fyrir tilvistarlegri einangrun þrátt fyrir að vera 

andlega heilbrigð og eiga góð samskipti við annað fólk. Erich Fromm nefnir þetta 

aðskilnaðarkennd í bókinni Listin að elska en hann taldi aðskilnaðarkennd vera helstu 

uppsprettu kvíða. Hann segir:  

Maðurinn er gæddur skynsemi. Í honum skynjar lífið sjálft sig. Hann skynjar 

sjálfan sig, annað fólk, fortíð sína og möguleikana sem búa í framtíðinni. Þetta – 

að skynja sjálfan sig sem sérstaka veru, að skynja hið skamma æviskeið sitt, að 

skynja það að hann fæðist án vilja síns og deyr gegn vilja sínum, að hann mun 

deyja á undan þeim sem hann elskar eða þeir á undan honum, að hann er 

hjálparlaus gagnvart kröftum náttúrunnar og þjóðfélagsins – allt þetta gerir hið 

aðgreinda, einangraða líf hans að óbærilegri prísund. [...] Það veldur ótta að 

skynja að maður er aðgreind, sérstök vera. Allur ótti stafar í rauninni frá þessu.40  

Að taka ábyrgð á eigin lífi felur í sér einsemd – þegar ábyrgð er tekin á eigin lífi fylgir 

þeirri athöfn ákveðin uppgjöf vonar – þeirrar vonar að einhver muni sjá um lífið fyrir þig, 

taka ákvarðanir fyrir þig og setja þig undir sinn verndarvæng. Þegar manneskjan eldist og 

þarf að byrja að taka ábyrgð á eigin hegðun áttar hún sig á því að hún er einsömul í þessu 

verkefni – þrátt fyrir hjálp foreldra og annarra þarf hún að sitja ein við stjórnvölinn og feta 

eigin leið í lífinu.  

Við sköpum okkar eigið líf og með því tökum við einnig þátt í að skapa heiminn. Okkar 

þátttaka í þessu sköpunarferli vill hinsvegar oft gleymast með hversdagsleikanum. Rétt eins 

og skilningarvit okkar venjast umhverfinu með viðvana (e. sensory adaption)41 þá venjumst 

við veröldinni sjálfri eins og hún er og tökum ekki mið af hlutverki okkar sem skapandi verur. 

Við erum niðursokkin í heim „þeirra“ (e. They, þ. Das man) eins og Heidegger orðaði það og 

höfum gert okkur heimakær í veröld kunnugleikans.42 Við látum sefast í kunnugleika, 

tilfinningadoða og hversdagsleika. Þetta stef má einnig finna í Listinni að elska eftir Fromm 

sem segir: „Ef ég er eins og allir aðrir hef ég hvorki tilfinningar né hugsanir sem gera mig 

öðruvísi; ef ég haga mér í klæðaburði, siðum og hugmyndum eins og hópurinn er mér 

                                                           
40 Erich Fromm, Listin að elska, þýð. Jón Gunnarsson (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2006), 16. 
41 Nigel Holt o.fl., Psychology: The Science of Mind and Behaviour (Berkshire: McGraw-Hill Education, 2015), 
161. 
42 Heidegger, Being and time, 167. 
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borgið, borgið undan hinni skelfilegu Grýlu einmanaleikans.“43 Einsemd ýtir undir 

tilvistarlega einveru og hugsanir um aðskilnaðarkennd. En ef áreiti er sífellt til staðar er hægt 

að fresta óumflýjanlegri örvæntingu yfir eigin einangrun með því að forðast einveru og hafa 

hugann sífellt upptekinn. Við sjáum einkenni þess í því að sífellt fleiri verja frítíma sínum í að 

horfa á afþreyingarefni – þá fær hugurinn ekki frið til þess að hugleiða eigin aðstæður.  

Það er svo sannarlega sjaldgæft fyrir einstakling í hinum vestræna heimi að vera 

einfaldlega með sjálfum sér eða sjálfri sér og að upplifa, fremur en að nýta, 

tímann. Okkur hefur verið kennt að gera nokkra hluti í einu – reykja, tyggja, 

hlusta, keyra, horfa á sjónvarp, lesa. Við kunnum að meta tæki sem spara okkur 

tíma og yfirfærum gildi þeirra yfir á okkar eigin líf. Hvað getum við hinsvegar gert 

við tímann sem við náum að safna, annað en að finna nýjar leiðir til að drepa 

hann?44 

Yalom telur að það gæti verið vegna streitunnar sem þessi samfélagslegu 

hagnýtingargildi valda að áhugi á hugleiðslu hafi aukist sem aðferð til þess að losna undan 

stressi og leyfa huganum að slaka aðeins á.45 Rannsóknir á síðastliðnum árum hafa sýnt fram 

á ótvíræða kosti hugleiðslu og nýlega hefur ný aðferð verið að öðlast vinsældir sem blandar 

saman núvitund, hugleiðslu og hugrænni atferlismeðferð.46  

Þegar við höfum pakkað veröld okkar inni í þægilegan hversdagsleika hneigjumst við 

til að vilja hafa hann þannig vegna þess að þá er auðveldast að eiga við hann – við missum 

hægt og bítandi samband við upprunalegar tilvistarlegar aðstæður okkar, einangrunina, 

víðáttuna, frelsið og hverfulleikann. Heidegger notar hugtakið fall-leiki (e. fallen-ness) til að 

útskýra hvernig manneskjan getur „fallið“ niður í kunnugleika og hefðir samfélagsins sem 

hann kennir við „þau“. Það felur í sér að manneskjan tekur upp hætti samfélagsins á 

ógagnrýninn hátt og gleymir sér í almennu hugsunarleysi. Þegar við föllum niður í 

hversdagsleika þeirra þá getur kvíði, eða angist (e. anxiety), vakið okkur upp frá værum 

svefni kunnugleikans: 

                                                           
43 Fromm, Listin að elska, 23. 
44 Yalom, Existential Psychotherapy, 376. 
45 Yalom, Existential Psychotherapy, 376. 
46 Danny Penman og Mark Williams, Núvitund: Hagnýt leiðsögn til að finna frið í hamstola heimi, þýð. Guðni 
Kolbeinsson (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2018). 
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Þegar þarveran fellur vekur kvíðinn hana frá því að vera niðursokkin í „heiminn.“ 

Hversdagslegur kunnugleiki hrynur. Þarveran hefur verið einkennd, en að vísu 

einkennd sem Vera-í-heiminum.47 

Þessi kvíði getur svo orðið að hvata til þess að sýna lífi okkar meiri umhyggju – og að 

lokum stuðlað að eiginlegri tilvist manneskjunnar, sem einkennist af sjálfstæðri hugsun og 

aðgerðum. Þegar raunveruleikinn kemur í ljós og við áttum okkur betur á gangverki 

tilverunnar verður merkingin framandi sem og heimurinn sjálfur í kringum okkur – þar sem 

allt verður framandi erum við ekki lengur kunnugleg. Yalom kallar slík augnablik 

ókunnugleika (e. defamiliarization).48 Ókunnugleiki veldur því að manneskjan efast um stöðu 

sína í hinum þægilega heimi sem hún telur sig tilheyra. Slíkar hugsanir valda kvíða sem 

þjónar því hlutverki að leiða manneskjuna „heim“ í tilvistarlegar aðstæður sínar þar sem hún 

áttar sig betur á framandleika heimsins og aðskilnaði sínum frá veröldinni. Margir upplifa slík 

augnablik þegar farið er að sofa, þegar ekkert áreiti er til staðar og hugurinn fer á flug. Þá 

fær hugurinn loksins rými til þess að veita veröldinni athygli og lífinu sjálfu. 

Þroskaferli einstaklings felst meðal annars í því að hann lærir að standa á eigin 

fótum. Það er ferli sem felur í sér aðskilnað vegna þess að við erum algjörlega ósjálfbjarga 

við fæðingu og í nokkur ár eftir komu okkar í heiminn er til staðar mikil togstreita sem felst í 

því að sleppa takinu á foreldrum og verða að eigin manneskju sem er ekki háð öðrum. Ófáir 

upplifa aðskilnaðarkvíða á meðan á þessu stendur – en ef manneskja frestar aðskilnaði 

sínum frestar hún einnig sínum eigin þroska. Yalom telur að óttinn við tilvistarlega einangrun 

og tilfinningarnar sem henni fylgja sé driffjöðrin að baki margra félagslegra sambanda sem 

eru óafvitandi stofnuð á þeim forsendum að lina, eða dylja, þann ótta.49  

Einangrun og sambönd við aðra 

Ef við getum viðurkennt tilvistarlega einangrun okkar og tekist á við hana myndum við 

sterkan andlegan grunn sem rækta má heilbrigð sambönd á. Yalom segir: „Ef okkur 

bregst að byggja upp innri styrk, tilfinningu fyrir eigin verðleika og skýra sjálfsvitund 

sem gerir okkur kleift að horfast í augu við tilvistarlega einveru, að segja „svona er 

það,“ og meðtaka kvíðann innra með okkur, þá munum við reyna á villandi hátt að 

                                                           
47 Heidegger, Being and time, 189. Þýðing mín. 
48 Yalom, Existential Psychotherapy, 358 
49 Yalom, Existential Psychotherapy, 362. 
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leita leiða til öryggis.“50 Þegar manneskjur fyllast kvíða vegna tilvistarlegrar 

einangrunar reyna þær oft á tíðum að finna aðra manneskju eða manneskjur til að 

veita sér athvarf frá kvíðanum. Það endar yfirleitt með því að hún tekur að líta á aðrar 

manneskjur sem tæki henni til handar – þær verða hluti af aðferð til að minnka 

kvíðann og bæla niður hugsanir um aðskilnað frá veröldinni.  

Óþroskuð ást 

Abraham Maslow var einn virtasti sálfræðingur 20. aldarinnar og einn af forsprökkum 

mannúðarsálfræðinnar. Grundvallaratriði í sálfræði Abrahams Maslow er sú fullyrðing að 

einstaklingurinn sé annaðhvort vaxtar-miðaður í lífi sínu eða vöntunar-miðaður.51 

Samkvæmt Maslow eru tilfinningaraskanir sjúkdómar sem eiga rætur að rekja til þess að 

grunnhvötum sé ekki fullnægt í æsku. Við höfum ákveðnar grunnþarfir sem beinast að 

gæðum eins og öryggi, húsaskjóli, næringu, vináttu og ást. Einstaklingar sem fá þarfir sínar 

uppfylltar eru vanalega vaxtar-miðaðir. Vegna þess að grunnþörfum þeirra er fullnægt geta 

þeir beint athyglinni að sjálfum sér og vexti sínum. Þeir einstaklingar sem eru vaxtar-miðaðir 

eru frekar sjálfum sér nógir en þeir sem eru vöntunar-miðaðir. Þeir treysta ekki jafn mikið á 

utanaðkomandi samþykki – þ.e.a.s. þeir geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir sem byggjast ekki 

á samfélagslegum skilyrðingum og venjum. Að sama skapi geta þeir litið á annað fólk sem 

heildstæðar verur með sín eigin markmið og langanir í stað þess að hafa sífellt í huga 

nytsemi þeirra. Athygli hins vöntunar-miðaða beinist frekar að eigin skorti og uppfyllingu á 

því sem hann þarfnast – þessum einstakling er vanalega mjög umhugað um skoðanir annarra 

og er ekki jafn sjálfstæður og hinn vaxtar-miðaði einstaklingur í ákvarðanatöku. Þegar hann 

umgengst aðrar manneskjur beinist athygli hans að eiginleikum sem koma honum sjálfum að 

notum og aðrir eiginleikar falla í skuggann – sem og manneskjan sjálf. Maslow greinir á milli 

tvenns konar ástar sem byggir á skilgreiningu hans á vaxtar-miðuðum einstaklingum og 

vöntunar-miðuðum: D-ást (e. deficiency love) er ást hins vanrækslu-miðaða og er „eigingjörn 

ást“ þar sem ráðríki og fullnæging hvata er höfð í öndvegi. B-ást (e. being love) er 

„óeigingjörn ást“ þar sem báðir aðilar eru sjálfstæðir og eru ekki jafn þurfandi og 

einstaklingar í D-ástarsamböndum.52 B-ást er ríkari af jákvæðum tilfinningum, 

                                                           
50 Yalom, Existential Psychotherapy, 374. 
51 Abraham Maslow, Toward a Psychology of Being (Floyd: Sublime Books, 2014), 30-31. 
52 Maslow, Toward a Psychology of Being, 43-44. 
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stefnubundnum sjálfsþroska og hjálpsemi í því að veita hinni manneskjunni rými og aðstoð 

til þess að verða sú sem hún vill verða. 

Svipaðar hugmyndir má finna í einni frægustu bók sem skrifuð hefur verið um ástina, 

Listinni að elska eftir Erich Fromm. Eins og áður hefur komið fram þá er upphafspunktur 

hans í bókinni sá að helstu áhyggjur sem plaga mannkynið stafi af aðskilnaðarkennd og 

aðskilnaðarkvíða og helsta sálfræðilega verkefni mannsins sé að sigrast á þessum 

aðskilnaðarkvíða.53  

Fromm nefnir nokkrar aðferðir sem maðurinn nýtir til þess að komast yfir þennan 

kvíða og öðlast sameiningu með öðrum. Í fyrsta lagi nefnir hann algleymisástand sem hægt 

er að komast í t.d. með sjálfsdáleiðslu eða með ýmsum lyfjum. Þegar algleymisástandið 

stendur yfir „hverfur hinn ytri heimur og þá um leið aðskilnaðarkenndin“.54 Hægt er að 

komast í svipað ástand við kynferðislega fullnægingu – og leitin að slíkri fullnægingu getur 

oft orðið að áráttukenndri hegðun til þess að komast undan einmanaleikanum sem fylgir 

aðskilnaðarkenndinni. Hinsvegar veitir kynlíf án ástar einstaklingnum ekki mikla hugarró 

nema á meðan á því stendur. Þessar aðferðir eiga nokkuð sameiginlegt, Fromm skrifar: 

„Allar tegundir sameiningar í algleymisástandi hafa þrjú einkenni; þeim fylgir ákafi, jafnvel 

ofbeldi; þær ná jafnt til líkama og hugar; þær eru skammvinnar og krefjast 

endurtekningar.“55 Þær eru því ávallt tímabundnar og þar af leiðandi ekki hentug leið til þess 

að takast á við aðskilnaðarkenndina. 

Þetta á hinsvegar ekki við um algengustu aðferð sameiningar sem maðurinn velur – 

en það er „að samlaga sig hópnum, siðum hans, háttum og trú“.56 Þessi aðferð til 

sameiningar gengur út frá því að má út mörkin á milli sjálfsins og samfélagsins með því að 

verða einn af fjöldanum – þannig að hegðun og hugsun einstaklings er látin miðast við það  

hvernig venjur samfélagsins eru. Þrátt fyrir að þessi aðferð geti orðið að varanlegri lausn 

dugir hún ekki fyllilega til að draga úr óttanum sem aðskilnaðarkenndin veldur vegna þess að 

samlögun við hóp fylgir ró og reglufesta en ekki ákafi og ástríða. Fromm tekur einnig fram að 

þessi lausn varði fremur hugann en líkamann og sé því ekki jafn árangursrík og aðrar lausnir. 

Yalom tekur undir með Fromm og segir: „„Almenn barátta“ manneskjunnar er sú að hún 

                                                           
53 Fromm, Listin að elska, 17. 
54 Fromm, Listin að elska, 20. 
55 Fromm, Listin að elska, 22. 
56 Fromm, Listin að elska, 22. 



 24 

sækist eftir því að vera einstaklingur en þrátt fyrir það þá krefst það þess að hún upplifi 

hræðilega einangrun. Algengasta aðferðin til að takast á við þennan ágreining er með 

afneitun: maður býr til ranghugmynd um samlögun og staðhæfir í raun, „ég er ekki einn, ég 

er hluti af öðrum“. Og þar með máir maður út landamæri sjálfsins og verður hluti af öðrum 

einstaklingi eða hóp sem er hafinn yfir einstaklinginn.“57 Við sjáum þetta bersýnilega í 

samfélaginu – t.d. þegar vörumerki eða ákveðin fyrirbæri verða vinsæl og hlutir, föt, bækur 

o.fl. verða að tískufyrirbærum. Þegar Íslendingar náðu árangri á sviði alþjóðaknattspyrnu 

urðu margir stoltir af þjóðerni sínu og töldu sig jafnvel eiga þátt í þeim árangri. Þegar 

handboltalandsliðið náði silfri á Ólympíuleikunum varð Ísland einnig, á einu augnabliki, 

„stórasta landið í heiminum,“ samkvæmt forsetafrúnni. „Ég-ið“ verður að einhverju öðru, 

eins og Íslendingur, grænmetisæta, sjálfstæðismaður, mótmælandi o.s.frv.  

Þriðja lausnin sem Fromm nefnir til að ná sameiningu er skapandi starf í listum eða 

handverki. Ástæðan fyrir því er sú að maðurinn sameinast viðfangsefni sínu – eða þeirri list 

sem hann skapar. „Í sköpuninni sameinast maðurinn heiminum.“58 Með sköpuninni er hann 

því að brúa bilið á milli sín og heimsins. Þetta á samt sem áður ekki við um nútíma 

starfsmanninn sem situr við færiband, á bak við skrifstofuborð, tölvu eða þjónustuborð. 

Þessi aðferð hefur sína vankanta þar sem hún er ekki sameining manna.  

Samkvæmt Fromm er einungis ein almennileg lausn sem maðurinn hefur fundið við 

vandamálum mannlífsins og það er ást milli tveggja mannvera. Ástin getur hinsvegar ekki 

eytt aðskilnaðarkenndinni, hún getur einungis látið okkur í té árangursríka leið til þess að 

þola þær tilfinningar sem aðskilnaðarkenndin vekur hjá okkur. Ástin er samt sem áður ekki 

einföld og í gegnum tíðina hefur mikill misskilningur loðað við þetta hugtak. Yalom segir: 

„Með því að leita að ást, þá er hinn taugaveiklaði einstaklingur að flýja frá óljósri tilfinningu 

einveru og tómleika sem er í kjarna veru hans. Með því að vera útvalinn og metinn að 

verðleikum fær maður tilfinninngu fyrir staðfestingu á eigin veru.“59 Þessir taugaveikluðu 

einstaklingar eru því ávallt að leita að ást og staðfestingu frá öðrum. Fromm telur þetta vera 

einn helsta misskilninginn varðandi ástina – vandamálið er ekki að vera ekki elskuð eða 

elskaður heldur að elska og gera það á þroskaðan og heilbrigðan hátt, án þess að þurfa á 
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hinum aðilanum að halda og treysta á hann fyrir eigin hamingju.60 Það vill því gerast að 

einstaklingar sem þurfa á samþykki annarra að halda geta ekki verið einir – því þá hangir 

tilvera þeirra í lausu lofti, verðlaus vegna þess að enginn er til staðar til að staðfesta hana. 

Slíkir einstaklingar kjósa því að vera sífellt í návist annarra. Samkvæmt Fromm er ástin list og 

eins og með aðrar listgreinar öðlast maður frekara vald á listgreininni eftir því sem maður 

iðkar hana meira. Æfingin skapar meistarann. 

Þroskuð ást 

Erich Fromm segir að þroskuð ást sé „sameining þar sem persóna og einstaklingseðli beggja 

aðila varðveitast. Ástin er virkt afl; afl sem brýtur niður múrana sem skilja menn hvorn frá 

öðrum og sameinar þá. Ástin gerir mönnum kleift að sigrast á einmanaleika og 

aðskilnaðarkennd en veitir þeim um leið möguleika á að vera þeir sjálfir og halda virðingu 

sinni sem einstaklingar. Í ástinni verður það kraftaverk að tvær verur verða eitt en eru þó 

engu síður tvær.“61  

Ástin krefst þess að maður taki virkan þátt og verður því að skapandi athöfn. Hún 

verður að gjöf sem maður gefur. Það er mikilvægt atriði að leggja áherslu á að elska en ekki 

að vera elskuð. Samkvæmt Yalom þá felur þetta atriði í sér vægi fyrir meðferðaraðilann 

vegna þess að manneskjur kvarta iðulega yfir einmanaleika og ástarleysi frá öðrum þegar 

áherslan ætti að vera á þeim sjálfum. Hann segir: „Það er því sorgleg kaldhæðni að þeir sem 

þurfa sárlega á öryggi og ánægju alvöru sambands að halda eru einmitt þeir sem eru 

óhæfastir til að mynda slíkt samband.“62 Um leið og áherslan er komin á skapandi ferli 

ástarinnar hjá einstaklingnum getur hann hafið umbreytingarferli sem felur í sér jákvæðari 

sýn á ástina og lífið sjálft. Þegar að manneskja byrjar á því að elska sjálfa sig og annað fólk er 

hún að þjálfa með sér listina að elska. Með því að skilgreina ástina sem „athöfn“ og „virkt 

afl“ vill Fromm leggja áherslu á ástina sem meðvitað ferli sem krefst ástundunar. Hann 

minnist á greinarmuninn á virkum og óvirkum kenndum, eða athöfnum og ástríðum, í 

heimspeki Spinoza: „Þegar virku kenndirnar eru í fyrirrúmi er maðurinn frjáls og herra yfir 

tilfinningum sínum. Ráði ástríðurnar er maðurinn knúinn áfram af hvötum sem hann veit 

ekki af.“63 Vegna þess að ástin er virkt ferli sem krefst ástundunar lýsir Fromm ferlinu þannig 
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að það felist fremur í að gefa en þiggja.64 En það er ekki eins fyrir alla að gefa og viðhorf fólks 

gagnvart gjafmildi er mismunandi: „Hafi menn ekki skapandi afstöðu til lífsins finnst þeim 

þeir verða fátækari við að gefa og er því ekki um það gefið.“65 Einstaklingur sem er með 

afstöðu söfnunaráráttu, eða nytsemi, gagnvart ástinni krefst þess að fá sífellt meira og líður 

eins og hann láti eitthvað frá sér þegar hann elskar, eða gefur frá sér ást. Slíkur einstaklingur 

hefur yfirfært gildi hins frjálsa markaðar yfir á ástina og telur að hann sé svikinn ef að hann 

elskar en fær ekki ást til baka – hann verður fyrir tapi. Hinn þroskaði einstaklingur telur 

hinsvegar ást sína vera merki um styrk og lífleika: „Þegar ég gef finn ég til máttar míns, auðs 

míns og möguleika minna og þessi kennd aukinnar lífsorku og máttar gerir mig glaðan.“66 

Sköpuninni fylgja jákvæðar tilfinningar í eigin garð, vellíðan með það að hafa gefið af sér á 

meðvitaðan og virkan hátt. Því fylgir hinni skapandi ást sjálfsefling þar sem manneskjunni 

líður eins og hún hafi eitthvað fram að færa, eitthvað að gefa sem er fallegt og skiptir máli. 

En auk þess að vera virkt og skapandi ferli þá felur ástin í sér ákveðin grundvallaratriði og 

þau eru umhyggja, ábyrgðarkennd, virðing og þekking. 

Ástin þarf nauðsynlega að innihalda umhyggju – ef við vanrækjum það sem við 

segjumst elska þá er það varla alvöru ást, eða eins og Fromm segir: „Ef kona segði okkur að 

hún elskaði blóm en við tækjum eftir að hún gleymdi alltaf að vökva þau myndum við tæpast 

taka „ást“ hennar á blómum trúverðuga. Ástin er virk umhyggja fyrir lífi og vexti þess sem við 

elskum.“67 Ást og umhyggja haldast í hendur en umhyggja felur einnig í sér ábyrgðarkennd, 

sem er annað grundvallaratriði ástarinnar. Ef okkur er umhugað um aðra manneskju viljum 

við einnig taka ábyrgð á velferð hennar og þroska. Ábyrgð af þessu tagi er ekki skylda sem 

við þurfum að sinna heldur kjósum við að taka slíka ábyrgð – við viljum eindregið sinna 

þörfum manneskjunnar sem við elskum. Þriðja grundvallaratriðið er virðing fyrir 

manneskjunni eins og hún er. Virðing felur í sér að sjálfstæði og sjálfstjórn hins aðilans er 

virt: „Ég vil að sá sem ég elska vaxi og þroskist sjálfs síns vegna og með sínum hætti en ekki 

til að ég njóti góðs af.“68 Slík afstaða krefst þess að maður sjálfur hafi náð fullu sjálfstæði og 

þurfi ekki á viðurkenningu annarra að halda. Þá er hægt að elska aðra manneskju án þess að 

huga að hagnýtingu eiginleika hennar. En virðing er einungis möguleg ef þekking á hinni 
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manneskjunni er til staðar. Slík þekking krefst dýptar sem nær undir yfirborð manneskjunnar 

– hið sýnilega og greinilega. Þessi grundvallatriði ástarinnar einkenna þroskaða og heilbrigða 

ást. 

I.3. Frelsis-angist 

Frelsi er hugtak sem fólk kannast vel við og er oft notað í samfélagslegri og þá sérstaklega 

pólitískri umfjöllun. Frelsið hefur verið á milli tannanna á heimspekingum í aldaraðir og 

hefur hugtakið öðlast mismunandi og víða merkingu á mismunandi sviðum – t.d. 

persónulegu, samfélagslegu, siðferðislegu og pólitísku sviði. Yalom skoðar hvernig frelsið 

hefur áhrif á einstaklinginn frá sjónarhóli sálfræðingsins eða nánar tiltekið það frelsi sem 

einstaklingurinn hefur til að skapa eigið líf og til að stýra hegðun sinni og þroska sem 

einstaklingur á meðvitaðan hátt. 

Ábyrgð 

Það sama má segja um ábyrgðarhugtakið og frelsishugtakið, við getum notað það á 

mismunandi hátt eftir því hvert umfjöllunarefnið er: persónuleg ábyrgð, fjárhagsleg, 

samfélagsleg og siðferðisleg ábyrgð. Þegar Yalom talar um ábyrgð á hann við ábyrgð í sömu 

merkingu og finna má hjá franska heimspekingnum Jean-Paul Sartre eða að vera 

„óvéfengjanlegur höfundur atviks eða hlutar“.69 Að vera höfundur felur í sér meðvitaða 

virkni. Yalom segir: „Það að vera meðvitaður um ábyrgð er að vera meðvitaður um að skapa 

eigið líf, eigin örlög, eigin aðstæður, tilfinningar og, ef svo ber undir, eigin þjáningu.“70 Þeir 

einstaklingar sem taka ekki ábyrgð á eigin lífi og skella skuldinni ósjaldan á aðra, á heiminn 

sjálfan og samfélagið, eiga erfitt með að ganga í gegnum breytingu til batnaðar í 

sálfræðimeðferð. Það sem Yalom leggur mikla áherslu á er að einstaklingurinn taki ábyrgð á 

tilveru sinni. Við berum ábyrgð á upplifun okkar af heiminum, tilfinningum okkar og 

viðbrögðum. Heimurinn er til staðar og við sköpum okkar eigin upplifun af honum, við erum 

í stöðugu sköpunarferli sem við stýrum sjálf í eigin huga. Við komumst ekki hjá því að vera 

stöðugt að velja, og hverju vali fylgir nánast óendanlega mikil höfnun. Manneskjan er 

stöðugt að setja upplifun sína í ákveðið merkingarsamhengi sem er í sífelldri endurskoðun og 

þróun. 
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Frelsi og ábyrgð eru grundvallarstoðir í tilvistarstefnunni. Heidegger og Sartre 

skrifuðu báðir mikið um frelsi einstaklingsins og ábyrgð hans á eigin tilveru. Heidegger lagði 

mikla áherslu á skapandi tilvist mannsins, hvernig hann tengist heiminum í stöðugu 

merkingarsambandi. Hann nefndi manneskjuna þarveru – veruna sem er til staðar hér eða 

þar, til þess að leggja áherslu á hlutskipti hennar: „Þarveran er verulega skilgreind 

samkvæmt þeirri staðreynd að í Veru sinni er Veran viðfangsefni hennar.“71 Einstaklingurinn 

er hlutlægur og fæðist inn í hlutlægan heim, hann er „þar“ en hann þarf einnig að skapa sitt 

eigið samband við þennan heim og gefa honum huglæga merkingu. Við erum frjáls til þess 

að skapa okkar eigin merkingarsamband við heiminn en við berum þar af leiðandi einnig 

ábyrgð á því hvernig við förum að því, hvernig við mótum eigin hugsun, eigin upplifun og 

eigin tilveru. Ábyrgð er þýðingarlaust hugtak nema maðurinn hafi frelsi til þess að velja 

sjálfur milli mismunandi valkosta og skapa eitthvað sem hann þarf að taka ábyrgð á.  

Jean-Paul Sartre sagði að maðurinn væri dæmdur til frelsis.72 Mannverur hafa frelsi 

til að taka ákvarðanir og þurfa að bera ábyrgð á þeim ákvörðunum. Við þurfum sífellt að 

vera að velja og þetta stöðuga val getur verið erfitt. Við berum ábyrgð á öllum okkar 

ákvörðunum en við berum einnig ábyrgð á öllu því sem við kjósum að hafna. Val felur í sér 

að ákveðin leið er farin á kostnað annarrar – með því að velja erum við einnig að hafna. 

Meðvitund um frelsi okkar getur vakið angist og örvæntingu og sumir kjósa að forðast slíkar 

hugsanir. Með ákvörðum gefum við í skyn hvernig við teljum eftirsóknarvert að lifa. Þeir sem 

axla ekki ábyrgðina sem fylgir því að vera frjáls vitundarvera gerast sekir um óheilindi 

samkvæmt Sartre.73 Flótti frá angist frelsisins getur falið í sér blekkingarleik. Einstaklingur 

reynir þá að komast undan því að bera ábyrgð með því að benda á aðstæður sínar, t.d. með 

því að nýta sér frasa eins og „ég er bara svona gerður“ eða „það var ekkert annað í 

stöðunni“. Það flokkast undir óheilindi. Við höfum alltaf val og berum ábyrgð á valinu. 

Aðstæður mannsins skilgreina hann ekki samkvæmt Sartre. Þjónn er ekki eingöngu þjónn, 

hann er lifandi manneskja, vitundarvera sem mótar líf sitt með ákvörðunum. Við komumst 

aldrei undan því að velja okkur sjálf. Við eigum okkur enga afsökun. Maðurinn verður að 

samþykkja frelsi sitt og takast á við það. Samkvæmt Sartre hefur maðurinn alltaf tækifæri til 
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þess að hefja sig yfir aðstæður sínar, a.m.k. að því leyti að hann er frjáls vitundarvera og 

tekur sjálfstæðar ákvarðanir.  

Við hyljum algjört frelsi okkar með hversdagsleika, reglum og vana – og forðumst að 

taka stórar ákvarðanir sem varpa ljósi á aðstæður okkar. Við sannfærum okkur um að 

hlutirnir geti ekki verið öðruvísi – við þurfum að borga af lánum, hugsa um framtíðina og því 

er best að gera ekkert stórvægilegt sem getur raskað brothættum dulbúningi 

hversdagsleikans. Venjulega finnum við ekki fyrir því hvernig við tengjumst heiminum og 

berum ábyrgð bæði á okkar eigin lífi og hvernig við tengjumst umhverfi okkar og höfum áhrif 

á það – en Heidegger og Sartre vilja vekja manninn til meðvitundar um frelsi sitt til þess að 

hafa áhrif á heiminn, samfélagið og sjálfan sig. Með því að flýja frelsi okkar gerumst við sek 

um að lifa á óeiginlegan hátt (e. inauthentically, þ. uneigentlich) eða í slæmri trú (e. bad 

faith, fr. mauvaise foi). Bæði Sartre og Heidegger vildu gera manneskjuna meðvitaða um 

eigið frelsi, ábyrgð og ákvarðanir og það sama má segja um sálfræðinginn.  

Ábyrgðarflótti: klínískar afleiðingar 

Persónulegt frelsi mannsins hefur stóraukist á 20. öldinni – það fer mun minna fyrir 

trúarbrögðum, siðvenjur hafa breyst töluvert í frjálsræðisátt og hegðun öll er orðin 

frjálslegri. Í raun er frelsinu sífellt hampað og í pólitískri umræðu er frelsi oft notað sem 

viðmið um lífsgæði – því meira frelsi, því meiri tækifæri og lífsgæði. Tækifærin sem eru í boði 

fyrir ungt fólk eru orðin mýmörg. Ásamt þessum samfélagslegu breytingum hefur 

sálfræðimeðferð einnig breyst: „Sjúklingur dagsins í dag þarf frekar að glíma við frelsi heldur 

en niðurbældar hvatir.“74 Hann þarf að átta sig á því og ákveða hvað hann vill gera með líf 

sitt. Hann kvartar undan því þegar eitthvað „vantar“ í líf hans án þess að vita sjálfur hvað 

það er. Við þurfum að velja á milli endalausra valkosta svo það kemur ekki á óvart að margir 

finna fyrir þeirri tilfinningu að það skorti eitthvað í líf þeirra. Valkvíði er hugarástand sem 

margir kannast við og það má segja að nútímamaðurinn glími við stöðugan valkvíða – það 

eru engar reglur sem við getum farið eftir og yfirleitt ekkert sem við verðum að velja á 

kostnað annars. Í bókinni Hugtakið angist lýsir Søren Kierkegaard tilfinningunni fyrir 

óendanlegum möguleikum sem „svima frelsisins“.75 Rannsókn Lyengar og Lepper sýnir til 

dæmis að neytendur verða óánægðari með þær vörur sem þeir velja eftir því sem úrvalið er 
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meira. Það er vegna þess að eftir því sem úrvalið verður meira aukast möguleikar neytenda 

til þess að finna fyrir eftirsjá með val sitt.76 Í búddisma er takmarkað val t.d. talið vera 

frelsandi – og það er þess vegna sem líf munka er afar reglu- og venjubundið. Hugurinn er 

því frelsaður frá því að taka endalausar ákvarðanir eins og hvað ætti ég að elda? Eða í hvaða 

föt ætti ég að fara?77 

Í stuttu máli þá þurfum við stöðugt að ákveða hvernig líf okkar er. Við bælum niður 

ábyrgðar-meðvitund með mismunandi varnarviðbrögðum sem þjóna því markmiði að losa 

okkur undan ábyrgð. Ein algengasta aðferðin til að forðast ábyrgð er að koma ábyrgðinni yfir 

á einhvern eða eitthvað annað. Oft telja manneskjur sig vera saklaus fórnarlömb en svo lengi 

sem manneskjan telur að uppruna vanda síns sé að finna hjá annarri manneskju eða 

utanaðkomandi aðstæðum þá hindrar það þroska hennar. Yalom segir hinsvegar: 

 Sambandið milli ábyrgðar og sálfræðimeðferðar hvílir á tveimur skyldum 

tilgátum: ábyrgðarflótti stuðlar ekki að andlegri heilsu; og ábyrgðarsátt, í 

sálfræðimeðferð, leiðir til velgengni í meðferð.78  

Manneskjur í sálfræðimeðferð sem forðast að taka ábyrgð á eigin lífi og ákvörðunum 

eiga litla möguleika á að ná bata nema þeir snúi þessu viðhorfi við og sætti sig við að í lok 

dags þá bera þær einar ábyrgð á eigin bata, sálfræðingurinn getur einungis hjálpað til.  

Sálfræðingurinn Martin Seligman setti fram áhrifamikla kenningu um þunglyndi. 

Hann skrifaði um áunnið ráðleysi og hvernig atburðir í æsku geta haft áhrif á andlega heilsu 

okkar í framtíðinni. Þessir atburðir snúast um það hvernig við upplifum niðurstöður og 

afleiðingar í sambandi við réttlæti. Þær manneskjur sem trúa því að þær beri ekki fulla 

ábyrgð á atburðum í lífi sínu eru líklegri til að þróa með sér örlagatrú og þunglyndi.79 

Rannsóknir hafa sýnt að manneskjur og dýr sem eru látin í umhverfi með óumflýjanlegu 

áreiti eru ólíklegri til þess að reyna að komast undan áreitinu eftir ákveðinn tíma.80 

Manneskjur sem sýna næmni gagnvart almennri ábyrgðartilfinningu virðast líklegri til að 
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vera andlega heilbrigðar manneskjur – fremur en þær manneskjur sem sýna litla 

ábyrgðartilfinningu og skorast undan ábyrgð. Manneskjur sem eru spurðar um þau atriði 

sem komu þeim að notum í sálfræðimeðferð minnast oft á aukna tilfinningu fyrir ábyrgð á 

eigin lífi.81  

Ábyrgð og tilvistarleg sektarkennd. 

Þegar einstaklingur lærir að taka ábyrgð á lífi sínu og aðgerðum fylgir sektarkennd oft í 

kjölfarið. Yalom greinir á milli þrenns konar birtingarmynda sektarkenndar. Í fyrsta lagi 

nefnir hann taugaveiklunarsektarkennd – sem er sektarkennd sem stafar af ímynduðum 

brotum á öðrum manneskjum eða siðareglum. Í öðru lagi nefnir hann raunverulega 

sektarkennd sem stafar af raunverulegum brotum. Í þriðja lagi nefnir hann hina tilvistarlegu 

sektarkennd sem stafar af brotum gegn manni sjálfum.82 Tilvistarlega sektarkenndin ristir 

dýpra niður í sálardjúp mannsins en hinar birtingarmyndirnar. Maðurinn ber ábyrgð á 

sjálfum sér og lífi sínu – en ef hann hefur ekki nýtt tíma sinn nægilega vel finnur hann oft 

djúpa sektarkennd og eftirsjá umlykja hugsanir sínar. Mannveran er sífellt að skapa sjálfa sig 

og gerir það með því að velja og hafna ýmsum möguleikum – af og til veljum við valkosti 

gegn betri vitund sem endar á því að við finnum fyrir sektarkennd gagnvart okkur sjálfum. 

Sektarkennd er tengd möguleikum – og ef manneskja telur sig ekki vera að uppfylla 

möguleika sína, eða sinna hæfileikum sínum, finnur hún fyrir tilvistarlegri sektarkennd.83 Við 

höfum ákveðnar hugmyndir um okkur sjálf og getu okkar. Margir setja sér háleit markmið og 

telja sér trú um að ef markmiðinu verður ekki náð hafi þau gert eitthvað rangt, tekið vitlausa 

ákvörðun og þar af leiðandi verið að sóa lífinu. Ákvarðanir verða því stöðugt miðaðar út frá 

þessu markmiði og þær stundir sem stuðla ekki að framþróun manneskjunnar að 

markmiðinu verða að uppsprettu óþæginda og sektarkenndar. Margir myndu skilgreina slíkt 

viðhorf sem óæskilegt en sálfræðingurinn Rollo May var á öðru máli. Hann telur tilvistarlega 

sektarkennd vera jákvæða og uppbyggjandi tilfinningu – „skynjunina á því hvernig hlutur er 

og hvernig hann ætti að vera“.84 Tilvistarleg sektarkennd verður því að afli sem knýr þig 

áfram á vit sjálfsbirtingar (e. self-actualization) eða að því marki að verða sú manneskja sem 
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þú vilt verða. Tilvistarleg sektarkennd sprettur upp úr jarðvegi vanrækslu, þ.e. vanrækslu 

eigin lífs – og fórnarlambið er manneskjan sem maður gæti verið.85 

Vilji 

Ef einstaklingur öðlast meðvitund um eigin ábyrgð er hinsvegar ekkert sjálfgefið að hann 

muni breytast til hins betra. Yalom fjallar um vilja sem „leið frá meðvitund til aðgerða“.86 

Breyting á hugsunarhætti er einungis fyrsta skrefið í átt að andlegu heilbrigði – aðgerðir 

verða að fylgja. Með aðgerðum okkar erum við að tengjast umhverfi okkar á virkan hátt. 

Viljinn er það sem hreyfir við okkur og knýr okkur áfram til aðgerða. Um leið og 

sálfræðingurinn hefur gert sjúklingnum grein fyrir ábyrgð sinni á eigin lífi og vandamálum er 

næsta skref iðulega að virkja vilja einstaklingsins til aðgerða og breytinga – sem getur verið 

vafasamt mál. Aukinn viljastyrkur er mikilvægur til þess að sjúklingur geti tekist á við andleg 

vandamál sín sem geta verið mjög rótgróin og erfið viðureignar.  

Þrátt fyrir að vilji sé mikilvægur í sálfræðimeðferð hefur hann ekki verið hluti af 

formlegri sjúkdómsgreiningu. Þó svo að það sé enginn augljós kvilli sem tengist vilja 

einstaklingsins er óhjákvæmilegt að hann komi eitthvað við sögu í sálfræðimeðferðinni. „Á 

einhverjum tímapunkti verður sjúklingurinn að horfast í augu við það sem hann óskar sér, 

verður að skuldbinda sig til að fylgja ákveðinni leið, verður að taka afstöðu, verður að velja, 

verður að samþykkja eitthvað og hafna öðru.“87 Til þess að meðferðin þjóni einhverjum 

tilgangi verður sjúklingurinn að óska eftir raunverulegum breytingum – og hafa vilja til þess 

að framfylgja þessum breytingum. Markmið sálfræðingsins er að manneskjan taki jákvæðum 

breytingum, en hann getur ekki einn borið ábyrgðina á þessum breytingum og því verður 

hann að reyna að virkja vilja manneskjunnar til þess að breytast og taka ábyrgð á lífi sínu, 

löngunum og hegðun. Þess vegna er mikilvægt að manneskjur geri sér raunverulega grein 

fyrir því eftir hverju þau óska í lífi sínu, hvað það er sem þau vilja raunverulega gera. Þegar 

það er komið á hreint er auðveldara að stjórna hegðun sinni eftir settum markmiðum. 

Ákvarðanataka skiptir hér miklu máli og margir af þeim sem sækja sér sálfræðihjálp eiga 

erfitt með að stjórna ákvörðunum sínum og taka ábyrgð á þeim. „Að taka ákvörðun þýðir að 

aðgerð fylgir í kjölfarið. Ef engin aðgerð á sér stað, þá hefur engin raunveruleg ákvörðun 
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verið tekin. Ef löngun á sér stað án aðgerðar, hefur enginn vilji verið virkjaður. (Ef aðgerð á 

sér stað án löngunar, þá hefur heldur enginn vilji verið virkjaður; einungis hvatvís aðgerð.)“88  

Löngun 

Samkvæmt Yalom er algengt að manneskjur sem sækja sér sálfræðiaðstoð viti ekki hvað þær 

vilja í lífinu, þær hafa misst tengsl við langanir sínar. Þær hafa vanalega bælt niður langanir 

sínar með slæmum afleiðingum. Svo eru aðrir sem kjósa að hunsa langanir sínar til þess að 

sýnast ekki veikburða eða berskjaldaðir. Margar manneskjur ákveða að sleppa takinu á 

löngunum sínum vegna þess að þær eru hræddar við mistök, eða að ná ekki að uppfylla 

langanir sínar með tilheyrandi vonbrigðum. Yalom telur að vangeta til að að langa eða vera í 

sambandi við eigin langanir sé tengd stærri vanda – vangetu til að finna fyrir tilfinningum.89 

Hæfni manneskju til löngunar eykst með því að vera í betra sambandi við tilfinningar sínar: 

„Ef óskir manns eru byggðar á einhverju öðru en tilfinningum – t.d. á röklegum 

hugleiðingum eða siðaboðum – þá eru þær ekki lengur langanir heldur „ég ætti“ og „ég 

verð,“ og maður er hindraður í því að eiga samskipti við manns raunverulega sjálf.“90 

Sálfræðingurinn Fritz Perls lagði áherslu á að virkja meðvitund sjúklingsins – og 

jafnvel á það sem væri kallað „núvitund“ í dag. Hann vildi einungis fjalla um það sem var að 

gerast í lífi sjúklingsins í stað þess að skoða fortíð hans. Hann skrifar: „Ef sálfræðingnum 

væru sett takmörk í vinnu sinni og hann gæti aðeins spurt tiltekinna þriggja spurninga, þá 

myndi hann að lokum ná árangri í flestum tilvikum að undantöldum alvarlega veikum 

sjúklingum. Þessar þrjár spurningar eru „Hvað ertu að gera?“ „Hvernig líður þér?“ og „Hvað 

viltu?““91 Þessar spurningar þjóna því markmiði að gera sjúklinginn meðvitaðri um eigin 

óskir og tilfinningar. Vanhæfni til þess að langa þarf ekki endilega að hafa aðgerðarleysi í för 

með sér. Það er hægt að vera mjög virkur einstaklingur án þess að vera í takt við eigin 

tilfinningar og óskir. Sem dæmi má nefna manneskjur sem láta stjórnast af mikilli hvatvísi, 

manneskjur sem eiga erfitt með að ákveða sig og að reyna að uppfylla alla valmöguleikana. 

Hvatvísi er einkenni þess að eiga erfitt með að huga að framtíðinni, þá er nútíðin og 
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uppfylling tímabundinna hvata tekin framyfir markmið og ákvarðanir sem krefjast tíma. 

Forgangsröðun manneskjunnar er þá ávallt nútíðinni í vil.  

Ákvörðun 

Þegar manneskja hefur komist í samband við eigin langanir þá stendur hún frammi fyrir 

ákvörðun: á ég að reyna að láta þessa löngun verða að veruleika? Ef hún ákveður það þá 

fylgir einhver aðgerð í kjölfarið sem lætur manneskjuna komast nær því að uppfylla 

löngunina – en ef ekki, þá verður löngunin ávallt hugmynd um eitthvað sem verður ekki að 

veruleika. „Ákvörðun er brúin á milli óskar og aðgerðar.“92  

Til þess að auka ábyrgðarkennd manneskju varpa margir sálfræðingar ljósi á þá 

staðreynd að aðgerðir stýrast af ákvörðunum – og meðvitund um hverja aðgerð og hverja 

ákvörðun mun að lokum auka ábyrgðarkennd manneskjunnar. Ef einstaklingurinn á í 

erfiðleikum með að taka ákvarðanir eða stjórna hegðun sinni skoðar sálfræðingurinn oft þær 

ákvarðanir sem einstaklingurinn tekur ómeðvitað og stuðla að vanlíðan hans. 

Heimspekingurinn og sálfræðingurinn William James skilgreindi fimm mismunandi tegundir 

ákvarðana: 

1. Rökrétt ákvörðun. Við tökum ákvörðun eftir röklegt ferli þar sem mismunandi 

sjónarhorn eru skoðuð og ákvörðun tekin eftir góða ígrundun. 

2. Vísvitandi ákvörðun. Ákvörðun tekin með vilja, fyrirhöfn og sjálfskoðun. Ákvörðun 

sem er tekin með vilja er fátíð þar sem flestar ákvarðanir eru teknar án fyrirhafnar, 

samkvæmt James. 

3. Stefnulaus ákvörðun. Þessi tegund ákvörðunar krefst ekki fyrirhafnar af hálfu 

einstaklingsins. Henni fylgir heldur engin rökhugsun eða sjálfskoðun. Hún er 

einfaldlega tekin af tilviljun og er yfirleitt stjórnað af ytri öflum. 

4. Hvatvís ákvörðun. Slíkar ákvarðanir eru oft teknar þegar einstaklingurinn verður 

óþolinmóður og ákveður að velja eitthvað bara til þess að velja og ljúka því af. 

Hvatinn kemur hinsvegar innan frá en yfirleitt er ákvörðunin tekin ósjálfrátt. 
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5. Ákvörðun sem byggist á breytingu á sjónarhorni. Slík ákvörðun er tekin þegar við 

förum snögglega í gegnum miklar hugarfarsbreytingar – t.d. þegar við upplifum mikla 

sorg, missi eða ótta.93  

Ákvarðanir geta, samkvæmt James, verið mismunandi að uppruna. Þær velta því á 

persónulegu hugarástandi viðkomandi einstaklings. En hvers vegna eiga margir erfitt með að 

taka ákvarðanir? Líf okkar byggist á ákvörðunum, við veljum og höfnum og sköpum þannig 

okkar eigin líf. Það glíma flestir við einhvern valkvíða í gegnum ævina og sérstaklega nú 

þegar möguleikarnir eru svo margir. Það er ekki skrýtið að nútímamaðurinn sé örlítið 

hræddur við eigið frelsi og þá ábyrgð sem hann verður að bera á herðum sínum vegna 

ákvarðana sinna. „Fyrir hvert já verður einnig að vera nei.“94 Það þýðir að þegar við veljum 

eitthvað þá erum við ávallt að hafna öllu öðru. Við forðumst því af og til ákvarðanir vegna 

þess að þær fela í sér höfnun á öðrum möguleikum sem við viljum ómögulega hafna á 

kostnað annarra möguleika – við verðum meðvituð um eigin takmarkanir. Til er þekkt 

myndlíking eftir heimspekinginn Jean Buridan sem lýsir þyrstum og svöngum asna sem er 

staddur á milli heysátu og skjólu af vatni – þar sem það er engin ástæða fyrir því að velja 

annan kostinn framyfir hinn þá endar hann á því að deyja bæði úr þorsta og hungri.95 

Meðvitaðar ákvarðanir fela í sér að manneskjan gerir sér grein fyrir tilvistarlegu ástandi sínu, 

að hún sé sífellt að skapa eigið líf með ákvörðunum. Einnig skapar maður sinn eigin 

merkingarheim og tengsl sín við umheiminn. Þessar ákvarðanir byggjast ekki á neinum 

fyrirframgefnum reglum heldur höfum við alltaf eitthvað val hvernig við bregðumst við áreiti 

eða hvað við viljum gera við líf okkar. Þessari meðvitund um frelsi, ábyrgð og sköpun svipar 

til hugmyndarinnar um eigin dauða sem gerir okkur meðvitaðri um eigin líf og tilveru – gefur 

lífinu aukið vægi, þó ekki nema í augnablik. Yalom segir: „Grundvallandi ákvörðun lætur 

okkur einnig horfast í augu við tilvistarlega einsemd. Ákvörðun er einmanaleg aðgerð, og 

það er okkar eigin aðgerð; enginn getur ákveðið fyrir okkur.“96 

Yalom hvetur einstaklinga til að taka ákvarðanir á virkan hátt og bera fulla ábyrgð á 

þeim. Að taka ákvarðanir á virkan hátt þýðir að manneskjan er meðvituð um 
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ákvarðanatökuna, möguleikana sem eru í boði og kemur sér ekki undan raunverulegri og 

erfiðri ákvörðun með einhverjum hætti. Sem dæmi um óvirka ákvarðanatöku má nefna fólk 

sem lætur aðra velja fyrir sig eða hefur ákveðið að taka enga ákvörðun. Virk ákvarðanataka 

er eflandi fyrir fólk og lætur því líða eins og það hafi fulla stjórn á eigin lífi – og það er 

mikilvægt sama hversu erfitt lífið getur orðið. Við viljum verða manneskjur sem við virðum 

og til þess að það geti orðið að veruleika þurfa ákvarðanir okkar einnig að vera ákvarðanir 

sem við virðum.  

I.4. Merkingarleysi  

Öllum var okkur varpað óumbeðnum inn í þennan heim, við stöndum á leiksviði lífsins án 

handrits og á þessu sviði stöndum við alveg fram til dauðadags. Og að öllum líkindum verður 

ekkert lófaklapp þegar við yfirgefum sviðið, ekkert frekar en þegar við gengum inn á það, 

það er einungis þessi drungalega þögn sem umlykur tóman leikhússalinn. Enda veitir 

heimurinn okkur engin fyrirframgefin svör. Margir hugsuðir hafa glímt við spurninguna um 

merkingu, bæði varðandi eigið líf og lífið sjálft.  

Franski heimspekingurinn Albert Camus taldi að eina alvarlega heimspekilega 

spurningin væri hvort lífið væri þess virði að lifa því.97 Camus hélt því fram að manneskjan 

þráði merkingu en að heimurinn veitti henni hins vegar enga algilda merkingu, engin 

raunveruleg svör við spurningunni um tilgang lífsins – og það væri ein helsta togstreita 

mannsins, sem hann kallaði hið fjarstæðukennda ástand (e. the absurd). Merkingarleysi 

getur sannarlega haldið aftur af lífshamingju fólks. Carl Jung hélt því fram að vegna þess að 

merkingarleysi hefur neikvæð áhrif á lífsgæði væri það jafngilt sjúkdómi. Þriðjungur sjúklinga 

sálfræðingsins Jung komu til hans án þess að vera með nein greinanleg einkenni 

taugaveiklunar heldur fundu fyrir stefnuleysi og tilgangsleysi í lífinu.98  

Yalom segir að vandamálið sem fylgi merkingu feli í sér tvær fullyrðingar sem eru 

báðar sannar en samt sem áður andstæðar hvor annarri. Umræddar fullyrðingar fylgja sömu 

rökleiðslu og Camus notaði þegar hann lýsti hinu fjarstæðukennda ástandi mannsins. Sú fyrri 

er: „Mannveran virðist hafa þörf fyrir merkingu. Það að lifa án merkingar, markmiða, gilda 

eða hugsjóna virðist valda, eins og við höfum séð, umtalsverðum áhyggjum. Í alvarlegri 
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mynd getur það leitt til ákvörðunar um að binda enda á eigið líf.“99 Sú seinni er: „Það er ekki 

til nein „merking,“ engin stórfenglegur tilgangur í alheiminum, engar leiðbeiningar fyrir þau 

sem lifa aðrar en þær sem einstaklingurinn býr sjálfur til. Vandamálið er því, í sinni 

einföldustu mynd; hvernig getur vera sem þarfnast merkingar fundið merkingu í alheimi sem 

hefur enga merkingu?“100  

Merking og tilgangur 

Það er munur á merkingu (e. meaning) hlutar og tilgangi (e. purpose) hans. Yalom segir að 

merking „vísi til skilnings, eða samhengis“101 og að leit að merkingu sé leit að samhengi. 

Tilgangur hlutar tengist virkni hans, hvað hann gerir – tilgangur skæra er að klippa og 

tilgangur blýants er að skrifa. Hugtökin tengjast þó sterkum böndum. Munurinn á þeim er 

svipaður og munurinn á kenningu (e. theory) og reynd (e. praxis). Merking er þá fræðilegur 

grundvöllur sem inniheldur gildismat okkar og skoðanir – tilgangur er eitthvað markmið sem 

við reynum að uppfylla. Það verður að vera samræmi á milli þessara hugtaka.102 Ef markmið 

okkar og tilgangur í lífinu samræmist ekki gildismati okkar og skoðunum finnum við fyrir 

vanlíðan sem orsakast vegna hugarmisræmis – við erum þá að vinna að markmiði sem við 

erum ekki ánægð með og erum þar af leiðandi ekki sjálfum okkur samkvæm.  

Það er einnig munur á því hvernig við nálgumst þessi hugtök og hvað þau standa fyrir 

– tilgangur minn tengist mér og einhverju markmiði sem ég hef, einhverju sem ég hef kosið 

að lifa fyrir. Tilgangur lífsins er víðtækari og snýr að alheiminum sjálfum, allri Verunni, 

samhengi hennar og merkingu. Þessi mismunandi viðhorf eru þó bæði dýrmæt fyrir 

einstaklinginn þar sem manneskjan virðist hafa þörf fyrir að sjá tilgang í lífi sínu og starfi og 

að sama skapi komast að „leyndardómum lífsins“. 

Trúarleg og veraldleg merking 

Trúarbrögð hafa verið algengasta lausn mannkynsins á þessum vanda í gegnum tíðina. Þau 

eru áhrifarík vegna þess að þau veita einstaklingnum svör við „leyndardómum lífsins“ en 

gefa honum einnig persónulegan tilgang með því að fylgja orði Guðs eða æðri máttar. Í 

flestum trúarbrögðum er veröldin sköpuð í einhverjum tilgangi og hlutverk mannsins verður 

að þóknast skapara sínum með því að fylgja lífsreglum. Ef maðurinn nær að lifa lífi sínu í 
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samræmi við vilja Guðs fær hann umbun í formi framhaldslífs og því eru trúarbrögð af 

þessum toga einnig lausn við dauða-angistinni og öðrum grundvallar-áhyggjum. Manneskjan 

hefur ekki algjört frelsi innan ramma trúarbragðanna heldur þarf hún að fylgja reglum og 

gildum. Einnig geta trúarbrögðin veitt einhverja lausn við aðskilnaðarkenndinni því Guð er 

alltaf allsstaðar og hann, hún eða það hlustar á vandamál þín. Túlkun á hinum æðri 

máttarvöldun hefur hinsvegar ætíð verið misjöfn. Sálfræðingurinn Viktor Frankl líkti 

aðstæðum okkar við apa sem notaður er í læknisfræðirannsóknum þar sem hann þarf að 

þola miklar þjáningar án þess að vita að þjáningin hefur tilgang – nefnilega  að hjálpa fjölda 

manns. Við gætum verið í sömu aðstæðum og ekki vitað hver tilgangur þjáningar okkar er – 

og það gæti verið til annar heimur þar sem svarið má finna.103  

Viktor Frankl sérhæfði sig í svokallaðri tilgangs-meðferð sem felst í því að hjálpa 

einstaklingum að öðlast tilgang og merkingu í tilverunni. Hans frægasta bók er Leitin að 

tilgangi lífsins eða Man’s search for meaning: An introduction to Logotherapy sem hafði selst 

í 10 milljónum eintaka árið 1997 við andlát höfundarins. Upprunalega hét hún Úr 

fangabúðum til tilvistarstefnunnar.104 Fyrri hluti bókarinnar fjallar um dvöl Frankls í 

fangabúðum nasista og þar lýsir hann hræðilegum aðstæðum sem hann og aðrir fangar 

þurftu að þola. Á meðan Frankl var í fangabúðunum hélt hann áfram að skrifa og þróa 

kenningu sína. Það veitti honum tilgang og merkingu í þessum hræðilegu aðstæðum – 

ástæðu til að þrauka. Hann tók eftir því að þeir fangar sem höfðu gefist upp og töldu sig ekki 

hafa neitt til að lifa fyrir höfðu minni líkur á því að komast af. Það var í samræmi við 

kenningu hans um mikilvægi merkingar og tilgangs í lífi einstaklinga. Í seinni hluta bókarinnar 

greinir hann frekar frá kenningu sinni. Kjarnann í kenningu hans má finna í orðum Friedrichs 

Nietzsche sem Frankl vitnar oft á tíðum í: „Sá, sem hefur eitthvað hvers vegna til að lifa fyrir, 

afber næstum allt hvernig.“105 Með tilgangs-meðferð Frankls er gerð tilraun til þess að fá 

sjúklinginn til þess að gera sér grein fyrir tilgangi sínum í þeirri von að þegar það gerist verði 

auðveldara fyrir hann eða hana að vinna bug á hugsýki sinni. Hann taldi að leit 

manneskjunnar að tilgangi væri frumhvöt í lífi hennar. 
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Þrátt fyrir að Frankl sé meðvitaður um aðrar tilvistarlegar áhyggjur þá leggur hann 

megináherslu á tilganginn eins og hér hefur komið fram. Þó svo að hann telji að 

tilvistarkreppa geti leitt til hugsýki þá segir hann einnig: „Tilvistarkreppa er út af fyrir sig 

hvorki sjúkleg né af sjúklegum rótum runnin. Uggur mannsins, jafnvel örvænting, vegna 

tilgangs lífsins er tilvistarharmur en alls ekki geðsjúkdómur. Ef læknir túlkar hið fyrrnefnda 

sem hið síðarnefnda hættir honum til að grafa tilvistarharm sjúklingsins undir hrúgu af 

róandi lyfjum. En það sem honum bæri að gera, væri að leiða sjúklinginn gegnum 

tilvistarkreppu til vaxtar og þroska.“106 Þetta er mikilvægt atriði varðandi geðheilsu almennt. 

Þjáning, sorg og tilvistarkreppa eru ekki geðsjúkdómar heldur eðlilegir þættir mannlegs lífs 

sem geta leitt til vaxtar og þroska – en oft á tíðum búa manneskjur ekki yfir nægilega góðum 

andlegum verkfærum til þess að takast á við slíka erfiðleika. Frankl leggur áherslu á að 

tilgang sé aldrei að finna innra með manneskjunni sjálfri heldur ávallt úti í heiminum. 

Manneskjan verður því að leita að tilgangnum í heiminum sjálfum og tengjast honum á 

einhvern hátt. Hann nefnir þrjár leiðir til þess að finna tilgang: 

1) Með skapandi starfi eða með því að drýgja dáð. 

2) Með því að upplifa eitthvað eða tengjast einhverjum nánum böndum. 

3) Með viðbrögðum við þjáningu sem ekki verður umflúin.107 

Frankl segir einnig frá því sem hann nefnir hinn æðri tilgang, sem er trú á æðri 

máttarvöld. Sjálfur var Frankl trúaður og taldi trúna búa yfir ákveðnum lækningarmætti – en 

frá sjónarhorni tilgangs-meðferðar hans „er tilgangurinn og tilfinningin fyrir honum 

jarðbundið fyrirbrigði en hvorki uppi í skýjunum né í fílabeinsturni“.108 

Franski rithöfundurinn og heimspekingurinn Albert Camus taldi að vonin um framhaldslíf 

myndi deyfa núvitund mannsins með þeim afleiðingum að hann fresti því að raunverulega 

lifa lífinu. Það má því segja að hann fórni sínu eigin lífi fyrir vonina um betra framhaldslíf. 

Þessi von er ástæðan fyrir því að fólk leyfir sér að þjást ef þessi þjáning þjónar æðri tilgangi – 

og þetta er einmitt ein helsta forsendan fyrir kenningu Viktors Frankl um að tilgangur skipti 

manneskjuna höfuðmáli. Camus segir hinsvegar: 
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Ef ég afþakka þrjóskur öll heimsins loforð um „seinna“, þá er það vegna þess að ég 

vil ekki afneita núverandi ríkidæmi mínu. Mér fellur ekki sú hugsun að dauðinn veiti 

aðgang að öðru lífi. Í mínum augum er dauðinn lokaðar dyr.109 

Hann var á móti öllum trúarbrögðum sem stuðluðu að slíkri hugsun. Rétt eins og 

Nietzsche sagði Camus veröldina vera guðlausa. Til þess að öðlast algjöra núvitund er 

hugmyndin um dauða án vonar mikilvæg. Vonin um framhaldslíf er því hamlandi fyrir 

manneskjuna sem reynir að njóta lífsins hér og nú. Hin sjálfgefna skynreynsla er „sannleikur“ 

Camus, sem vill lifa lífi skilningarvitanna og njóta þeirra: 

Á eftir, þegar ég kasta mér í maljurtirnar til þess að teygja ilminn af þeim, veit ég, 

þrátt fyrir alla fordómana, að ég fylgi sannleika sólarinnar og míns eigin dauða. Á 

vissan hátt snýst þetta um líf mitt hér, líf sem bragðast eins og heitur steinn og er 

fullt af andvörpum hafsins og krybbum sem eru farnar að syngja. Andvarinn er 

ferskur og himininn blár. Ég elska þetta líf hömlulaust og vil tala frjálslega um það: 

það fyllir mig stolti að vera maður.110 

Camus hvatti manneskjuna til þess að njóta lífsins þrátt fyrir fjarstæðu lífsins – sem er sú 

þversagnakennda staðreynd að eðlishvatir okkar krefjast óhjákvæmilega svara en engin svör 

eru til reiðu.111 Þetta ástand skapar mikla spennu og örvæntingu innra með manneskjunni 

og Camus vildi kanna afleiðingarnar sem þessi spenna hefur. Við skynjum þetta einna helst 

þegar alheimurinn leiðir í ljós algjört afskiptaleysi gagnvart markmiðum okkar. Í Goðsögninni 

um Sýsifus færir Camus rök fyrir því að maðurinn ætti að lifa án flótta, lifa af einlægni í 

fjarstæðunni í svokölluðum „uppreisnarhug“ gegn eigin takmörkunum og dauðleika. Sjálf 

sagan um Sýsifus fangar þessa hugmynd afskaplega vel. Sýsifus var dæmdur til að velta 

stórum steini upp fjallshlíð að eilífu, en þegar hann var kominn upp á topp valt steininn 

ávallt niður aftur og því þarf Sýsifus að endurtaka leikinn endalaust. Tilraunir okkar til þess 

að finna svör við hinum stóru spurningum lífsins eru dæmdar til að mistakast, rétt eins og 

Sýsifusi mistekst aftur og aftur að koma steininum upp fjallshlíðina. Camus endar einfaldlega 

á því að ímynda sér Sýsifus glaðan.112  Það gæti verið að það sé einhver tilgangur innan 
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alheimsins en það er engin leið til þess að uppgötva hann og hinn fjarstæðukenndi maður 

vill einungis lifa samkvæmt því sem hann þekkir. Þess vegna gagnrýnir Camus heimspekinga 

sem virðast átta sig á hinu fjarstæðukennda og takmörkum rökhugsunarinnar en reyna samt 

sem áður að finna einhverja lausn á þessu sambandi manns og heims. Hann hvetur því til 

hálfgerðrar hetjulegrar tómhyggju sem felur í sér að lifa lífinu með virðingu, hugrekki, göfgi 

og uppreisnarhug þrátt fyrir fjarstæðukennt ástand okkar.  

Merkingarmissir, tilgangsleysi og klínískar afleiðingar 

Ímyndaðu þér hamingjusaman hóp af hálfvitum sem taka þátt í starfi. Þau eru að 

bera múrsteina á víðáttumiklum akri. Um leið og þau hafa staflað öllum 

múrsteinunum á öðrum enda akursins hefjast þau handa við að bera þá yfir á 

gagnstæðan enda. Þetta heldur áfram án afláts, alla daga og öll ár eru þau 

upptekin við að gera það sama. Einn daginn stoppar einn hálfvitinn nógu lengi til 

að spyrja sig hvað hann sé eiginlega að gera. Hann veltir fyrir sér hvaða tilgangur 

sé fólginn í því að flytja múrsteinana fram og aftur. Og upp frá því augnabliki er 

hann ekki alveg jafn sáttur með starfið og hann hafði áður verið. Ég er hálfvitinn 

sem veltir því fyrir sér af hverju hann er að bera múrsteinana.113 

Tilgangsleysi getur orðið að alvarlegu sálfræðilegu vandamáli. Tilvitnunin hér á undan er 

sjálfsmorðsbréf sem Yalom birtir í bók sinni og er skrifað af manneskju sem hafði misst trúna 

á eigin lífi og merkingu í heiminum. Hún hafði fjarlægst lífið þannig að veröldin varð fáránleg 

og ómerkileg í hennar augum. Mannfólkið voru þessir hálfvitar sem tóku þátt í tilgangslausri 

endurtekningu, báru múrsteina þvert yfir akur án afláts. Þessari dæmisögu svipar mikið til 

goðsagnarinnar um Sýsifus. Það getur verið skaðlegt að draga sig of langt í burtu frá 

mannlífinu. Yalom segir: „Þegar við drögum okkur frá lífinu og verðum að fjarlægum 

áhorfendum hætta hlutir að skipta máli.“114 Frá þessu sjónarhorni er ekki erfitt að líta á eigið 

líf sem eitthvað sem skiptir ekki máli í stóra samhenginu. Tími okkar bara örlítið brot í sögu 

alheimsins þar sem mannfólkið er svo lítill hluti af sögunni að við komumst fyrir í stuttri 

neðanmálsgrein. Yalom segir að þetta sé erfitt vandamál fyrir sálfræðinga þar sem viðhorfið 

virðist vera röklegt „en þetta tiltekna viðhorf eyðir lífskraftinum smám saman. Ef einhver 
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tileinkar sér það yfir langvarandi tímabil endar það með djúpstæðum dofa og langvarandi 

tileinkun viðhorfsins getur verið banvæn.“115 

Vandamál merkingarleysis fór vaxandi eftir iðnbyltinguna og upplýsinguna. Áður voru 

hugtökin merking og tilgangur ekki mikið notuð í tengslum við vandamál mannlífsins. Athygli 

hins almenna borgara sneri venjulega að því að komast af og að eiga mat og húsaskjól fyrir 

fjölskyldu sína. Að sama skapi voru trúmál mun útbreiddari og viðteknari en nú til dags svo 

ef að fólk var í tilvistarkreppu gat það ávallt snúið sér að Guði. Manneskjur voru tengdari 

náttúrunni og þurftu að vinna fyrir sínum eigin mat, rækta jörðina, búa til sín eigin föt, 

húsgögn o.s.frv. Fólk tengdist umhverfi sínu á annan hátt en það gerir í dag. Það er erfitt að 

efast um gildi þess að rækta eigin mat og sjá fyrir nauðsynjum heimilisins. Merking bundin 

slíkum athöfnum hefur að mestu leyti horfið á síðastliðnum áratugum, við fjarlægumst sífellt 

matinn okkar, fötin og annað sem við nýtum dags daglega. Flest okkar rækta ekki eigin mat, 

sauma ekki sín eigin föt og smíða ekki sín eigin hús. Við höfum sífellt meiri frítíma og sífellt 

meira afþreyingarefni til þess að fresta því að hugsa um eigin tilveru af einhverri alvöru og 

þurfa að horfast í augu við eigin dauða, eigið frelsi, aðskilnaðarkennd og merkingarleysi.  

Við erum þannig úr garði gerð að við viljum finna mynstur í því handahófskennda 

áreiti sem við skynjum.116 Við höfum ákveðna hvöt til þess að flokka upplýsingar í kerfi sem 

við könnumst við – nýjar upplýsingar eru bornar saman við gamlar og við reynum að skilja 

áreiti með því að bera það saman við reynslu okkar og heimssýn. Ef við getum ekki séð 

mynstur í áreiti og náum ekki að skilja það finnum við fyrir óþægindum. Við mætum 

tilvistarlegu ástandi okkar með sama viðhorfi – við reynum að skilja það út frá því sem við 

þekkjum. Við leitum að mynstri og merkingu. Með þekkingu og kunnáttu fylgir 

valdatilfinning – þegar við náum tökum á einhverju líður okkur vel en þegar við skiljum ekki 

eitthvað þá finnum við fyrir bjargarleysi. Þannig að ef manneskju líður eins og hún skilji ekki 

lífið sjálft þá getur tilfinning fyrir bjargarleysi fylgt í kjölfarið.117  

Tilgangur og merking veitir okkur ákveðið öryggi – tilfinningu fyrir því að skilja hvað 

lífið snýst um og stefnu til að fylgja. Með því að öðlast tilgang og merkingu höfum við 

ákveðið þekkingarfræðilegt vald yfir tilveru okkar og stefnu. En án hennar líður okkur eins og 
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við séum stefnulaus. Merking og tilgangur fela í sér að við tileinkum okkur ákveðin gildi og 

viðmið um það hvernig við ættum að lifa lífinu. Ef spurningunni af hverju lifum við? er svarað 

þá fylgir fljótlega önnur spurning: hvernig getum við lifað rétt? sem kallar á gildi og viðmið 

varðandi það hvernig við högum lífi okkar og hvaða ákvarðanir við tökum.118 Við lifum nú 

þegar eftir einhverjum gildum og viðmiðum – ef við myndum ekki gera það yrði hver 

ákvörðun sem við tökum margfalt flóknari og erfiðari. Rannsóknir sýna fram á ótvíræða kosti 

þess að búa yfir merkingu og tilgangi í lífi sínu. Sálfræðingarnir Littman-Ovadia og Steger 

framkvæmdu rannsókn þar sem mögulegt samband á milli styrkleika og merkingar var 

skoðað. Niðurstöður úr þeirri rannsókn benda til þess að þegar manneskjur vinna í sjálfum 

sér og efla styrkleika sína er mun líklegra að þær finni fyrir merkingu í lífi sínu.119 Með því að 

vinna í hæfileikum sínum eru manneskjur að efla tengingu sína við hinn utanaðkomandi 

heim og gera það á merkingarríkan hátt. Einnig hefur verið sýnt fram á að fylgni sé á milli 

þess að hafa merkingu í lífinu og að búa yfir ást, gleði og lífsþrótti, meiri sjálfstrausti, von, 

bjartsýni, lífsánægju og manneskjur sýna einnig meiri þrautseigju og sálfræðilega aðlögun. 

Það kemur því kannski ekki á óvart að ef manneskja finnur fyrir skorti á merkingu séu meiri 

líkur á því að hún þrói með sér geðræn vandamál.120 

Til þess að aðstoða einstakling sem er að glíma við merkingarleysi þarf 

sálfræðingurinn fyrst að kryfja spurninguna hvaða merkingu hefur lífið? og huga að réttmæti 

hennar.121 Spurningin sjálf hvílir á röngum forsendum þar sem það erum við sjálf sem veitum 

lífinu merkingu en ekki lífið sjálft. Við höfum þá sérstöðu að vera meðvituð um veröldina, 

okkur sjálf og stöðu okkar í tilverunni – við veitum tilveru okkar merkingu og þar með veitum 

við lífi okkar merkingu. Merkingin sem við veitum lífi okkar er misjöfn og veltur að miklu leyti 

á gildismati okkar og sjálfsvitund122 – en lífið sjálft er ekki einangrað fyrirbæri sem getur veitt 

nein svör við spurningum okkar. Lífið sjálft virðist ekki búa yfir sérstakri merkingu en líf okkar 

sem mannverur er merkingarþrungið vegna getu okkar til að veita öllu merkingu. 

Byrjunarreiturinn er ekki lífið sjálft heldur við sjálf.  

                                                           
118 Yalom, Existential Psychotherapy, 464. 
119 Hadassah Littman-Ovadia og Michael Steger, „Character strenghts and well-being among volunteers and 
employees: Toward an integrative model,“ Journal of Positive Psychology 5/6 (2010): 419-430. 
120 Ivtzan o.fl., Second Wave Positive Psychology, 59 
121 Yalom, Existential Psychotherapy, 461-462. 
122 Ivtzan o.fl., Second Wave Positive Psychology, 63. 
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I.5. Rannsókn á grundvallar-áhyggjunum 

Árið 2017 framkvæmdu Madeline Kretschmer og Lance Storm rannsókn á tengslunum á milli 

tilvistarlegu grundvallar-áhyggjanna sem og sambandi þeirra við þunglyndi og tilvistarlega 

hugsun. Fram að þessari rannsókn höfðu rannsóknir á sviði tilvistarsálfræði yfirleitt lagt 

áherslu á eina grundvallar-áhyggju í einu – en niðurstöður margra rannsókna benda til þess 

að allar grundvallar-áhyggjurnar hafi einar og sér áhrif á andlega heilsu og að það sé sterk 

fylgni á milli þeirra allra og þunglyndis.123 Áður höfðu rannsóknir bent til þess að merking, 

tilgangur og sjálfstjórn hafi jákvæð áhrif á andlega heilsu – og sömuleiðis að neikvæð fylgni 

væri á milli bæði tilgangs og dauða-sáttar og andlegra óþæginda. Óljós tilgangur í lífinu og 

skortur á dauða-sátt virðist því leiða til andlegra óþæginda.124  

Grundvallar-áhyggjurnar hjá Kretschmer og Storm eru ekki fjórar eins og hjá Yalom 

heldur fimm; dauði, frelsi, einangrun (eða einsemd), merking og sjálfsmynd. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að sterk tengsl voru á milli allra grundvallar-áhyggjanna (nema dauða-angistar 

og frelsis-angistar). Einnig kom í ljós jákvæð fylgni á milli sérhverrar grundvallar-áhyggju og 

þunglyndis og tilvistarlegrar hugsunar. Þetta þýðir að grundvallar-áhyggjurnar tengjast 

sterklega innbyrðis og því er mikilvægt að skoða þær saman í heild sinni og hvernig þær hafa 

áhrif á mannlega tilvist. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig fram á að sérhver 

grundvallar-áhyggja tengist þunglyndi sterkum böndum.  

Í rannsókninni var merkingu skipt niður í tvo hluta: leitina að merkingu og merkingu 

til staðar. Það var neikvæð fylgni á milli merkingar til staðar og þunglyndis – sem bendir til 

þess að kenningar Frankl um mikilvægi merkingar eigi við rök að styðjast. En sú tilgáta hefur 

verið studd af mörgum öðrum rannsóknum.125 Það kom Kretschmer og Storm hinsvegar á 

óvart að það var einnig neikvæð fylgni á milli merkingu til staðar og tilvistarlegrar hugsunar, 

sem og á milli grundvallar-áhyggjanna. Þeir aðilar sem hafa ríka merkingu til staðar í lífi sínu, 

samkvæmt þessari rannsókn a.m.k., virðast því ekki hugsa oft á tilvistarlegan hátt. Í takt við 

þessar niðurstöður var jákvæð fylgni á milli leitarinnar að merkingu og grundvallar-

áhyggjanna, sem og þunglyndis og tilvistarlegrar hugsunar. Leitin að merkingu getur bæði 

                                                           
123 Madeline Kretschmer og Lance Storm, „The Relationship of the Five Existential Concerns with Depression 
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Thinking,“ 15. 
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haft jákvæðar og neikvæðar afleiðingar – það fer eftir því af hvaða rótum hún er sprottin. 

Það er t.d. munur á því hvort að fólk vill finna merkingu og tilgang í lífi sínu til þess að forðast 

óþægindatilfinninguna sem fylgir fjarveru þeirra eða til þess að öðlast jákvæðar upplifanir og 

þroska.126  

 Sú staðreynd að samband sé á milli grundvallar-áhyggjanna og þunglyndis bendir til 

þess að það sé mikilvægt fyrir manneskjunna að kunna að takast á við slíkar tilvistarlegar 

áhyggjur. Undanfarið hefur tilvistarsálfræði gengið í gegnum endurnýjun lífdaga í tengslum 

við jákvæða sálfræði en mikill skyldleiki er á milli þessara greina. Tilvistarsálfræði fjallar um 

tilvistarlega erfiðleika í lífi manneskjunnar en jákvæð sálfræði tilvistarlega styrkleika – báðar 

stefnurnar hafa það markmið að stuðla að þroska manneskjunnar, andlegri styrkingu og 

almennri velferð. Jákvæð sálfræði á það sameiginlegt með tilvistarsálfræði að einblína ekki 

bara á hinn sjúka einstakling heldur einnig hina venjulegu manneskju – með það sem 

forsendu að það þurfi að hlúa að andlegri heilsu allra. 

                                                           
126 Ivtzan o.fl., Second Wave Positive Psychology, 62. 
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II. hluti. Jákvæð sálfræði og heimspeki 

Jákvæð sálfræði er tiltölulega ung grein innan sálfræðinnar en hefur á síðastliðnum árum 

vakið athygli og öðlast sterkari vísindalegan grunn – jákvæð sálfræði er t.d. vinsælasta 

námskeiðið í Harvard háskóla með yfir þúsund nemendur á misseri.127 Eins og nafnið gefur til 

kynna greinir jákvæð sálfræði sig frá hefðbundinni sálfræði sem hefur í gegnum tíðina 

einblínt á að laga andleg vandamál. Jákvæð sálfræði fjallar um jákvæðar hliðar mannlífsins 

og hvernig maðurinn getur öðlast vellíðan og dafnað í lífi sínu.  

Þrátt fyrir að jákvæð sálfræði sé ný og spennandi vísindagrein er ekki hægt að segja 

að maðurinn hafi ekki áður velt fyrir sér eigin styrkleikum og hvað það sé sem einkennir 

farsælt líf. Ilona Boniwell, einn af helstu brautryðjendum jákvæðrar sálfræði á undanförnum 

árum og höfundur bókarinnar Positive Psychology in a Nutshell, greinir frá því að að rætur 

jákvæðrar sálfræði megi rekja aftur til heimspeki Forn-Grikkja og austurlenskrar 

heimspeki.128 Vestræn og austræn heimspekisaga hefur haft gífurlega mikil áhrif á jákvæða 

sálfræði og hafa margar af þeim hugmyndum sem þar má finna öðlast nýtt líf í vísindalegum 

rannsóknum. Þrátt fyrir að jákvæð sálfræði sé ennþá ung vísindagrein með nokkra vankanta 

hefur hún upp á margt nytsamlegt að bjóða, þ.e. aðferðir sem henta mörgum á vegferð sinni 

að lifa ánægjulega og innihaldsríku lífi.  

II.1. Hamingja, velferð og farsælt líf 

Heimspekin er uppfull af kenningum um hamingjuna og hvernig sé hægt að lifa farsælu lífi. Á 

síðustu árum hefur sálfræðin einnig lagt hönd á plóg og sálfræðingar framkvæmt fjölmargar 

áhugaverðar rannsóknir um hamingjuna og hvaða atriði kalla hana fram í okkur. Samkvæmt 

þessum rannsóknum hefur hamingja jákvæð áhrif á líf okkar, sköpunargáfan eykst, 

ónæmiskerfið virkar betur og hamingjusamar manneskjur verða almennt langlífari.129 

Hamingja er einstaklingsbundið og huglægt fyrirbæri sem hefur mismunandi merkingu fyrir 

hverjum og einum. Það sem gerir eina manneskju hamingjusama gerir ekki endilega aðra 

manneskju hamingjusama. Við þurfum því að finna okkar eigin leið að hamingjunni. Það eru 
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fjölmargir þættir sem hafa áhrif á hamingju okkar. Í bókinni Hamingjan eflir heilsuna segir 

Borghildur Sverrisdóttir: 

 Árið 2008 var gerð samantekt á hamingjurannsóknum sem framkvæmd var af 

samtökunum New Economic Foundation að beiðni bresku ríkisstjórnarinnar. 

Samantektin vakti mikla athygli og dreifðist víða. Verkefnið fólst í því að fara yfir 

vandaðar rannsóknir yfir 400 rannsakenda víða um heim í von um að finna 

árangursríkar leiðir til að bæta líðan og auka hamingju fólks í daglegu lífi. 

Niðurstaðan eru fimm leiðir að vellíðan sem fela í sér einföld skref til þess að efla 

lífsánægju og vellíðan alla ævina. Rannsóknirnar sýna að jafnvel lítil aukning 

vellíðunar og lífshamingju getur átt þátt í að draga úr ákveðnum geðrænum 

vandamálum og hjálpað fólki til þess að blómstra í lífinu.130  

Þessar fimm leiðir eru: að rækta samskipti við aðra, hreyfa sig reglulega, taka eftir 

því sem er að gerast í kringum þig – eða efla núvitund og athygli, halda áfram að læra 

nýja hluti og að gefa af sér. 

Innan sálfræðinnar eru þó ennþá skiptar skoðanir um hamingjuna og hvort það 

sé í raun og veru hægt að mæla hana. Einnig hefur spurningin „er hamingja nægjanlegt 

skilyrði fyrir góðu lífi?“131 verið að fá meiri athygli innan jákvæðrar sálfræði. Boniwell 

segir að flestar sálfræðilegar kenningar um velferð (e. well-being) gefi nokkuð einhliða 

grein fyrir því hvað velferð sé – þær virðast einblína á svokallaða sældarhyggju eða 

nautnastefnu, eða að reyna að hámarka vellíðan og lágmarka þjáningu. Boniwell segir 

hinsvegar: „Undanfarið hefur önnur nálgun á hið góða líf risið upp úr sögulegum og 

heimspekilegum rústum.“132 Það er hugmyndin um farsæla velferð (e. eudaimonic well-

being) sem kemur upprunalega frá Aristótelesi. Aristóteles lagði áherslu á að lifa 

dyggðugu lífi fremur en að upplifa innihaldslausa ánægju.  

Dyggðugt líf snýst um að leggja rækt við það sem skiptir máli í lífinu og stuðla að 

sjálfsþroska. Það er ekki nóg að líða bara vel, heldur verðum við að efla hugsun okkar 

og skynsemi með það að markmiði að lifa farsælu og góðu lífi. Með því að virkja 

skynsemina höfum við meiri stjórn á eigin hvötum og þar af leiðandi eigin hegðun og 
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hugsun.133 Auðvitað útilokar það ekki að við getum gert eitthvað ánægjulegt en það er 

mikilvægt að vita hvað maður er að lifa fyrir, af hverju maður gerir það sem maður 

gerir og reyna að þroskast með hverjum degi. Það er ekki endilega alltaf ánægjulegt 

ferli en getur haft í för með sér mjög jákvæðar afleiðingar – við vitum t.d. að það getur 

verið erfitt að læra á gítar, en eftir langar og strangar æfingar verður yfirleitt 

skemmtilegra að spila á gítarinn eftir því sem hæfileikar okkar aukast – hið sama á við 

um lífið og  okkur sjálf, við verðum að reyna að æfa okkur, vera sífellt að læra, skerpa 

hugsun okkar og þroskast með hverjum degi sem líður. Það getur hinsvegar verið erfitt 

og slíkt líf krefst þess að við séum yfirleitt virk að einhverju leyti – bæði í hugsun og 

hegðun. Dyggðafræðin felur í sér uppbyggjandi ferli fyrir einstaklinga sem væri t.d. 

hægt að nýta í sálfræðimeðferð.134 

Velferð og hamingja eru samt sem áður ennþá huglæg hugtök sem hafa ekki 

merkingarlegan samhljóm í vísindasamfélaginu. Það er mismunandi hvernig þau eru 

skilgreind og notuð – sem er ennþá vandamál innan jákvæðrar sálfræði. Hægt er að vera 

ánægður með því að sækja stöðugt í ánægjulega reynslu án þess að hún sé þroskandi – og 

það er hægt að vera ánægður með því að vilja sífellt bæta sig og lifa dyggðugu lífi án þess að 

upplifa mikla hamingjutilfinningu. Lífsánægja er einfaldlega samræmi á milli nútíðarinnar og 

fyrirmyndarástandsins sem maður ímyndar sér.135 

II.2. Martin Seligman og vellíðunarkenningin 

Upphafsmaður jákvæðrar sálfræði, Martin Seligman, setti fram vellíðunarkenninguna í bók 

sinni Flourish sem kom út árið 2011. Eftir að hafa eytt mörgum árum í að hjálpa andlega 

sjúkum einstaklingum að ná bata sem sálfræðingur vildi Seligman breyta um áherslu og 

rannsaka hvað það væri sem gerði lífið þess virði að lifa því. Hann vildi ekki einfaldlega hjálpa 

veiku fólki aftur á ákveðinn andlegan núllpunkt heldur vildi hann rannsaka hvað það væri 

sem myndi stuðla að langvarandi andlegri hreysti.136 Árið 2002 gaf Seligman út bókina 

Authentic Happiness sem vakti mikla athygli – þar setur hann fram kenningu um að hægt sé 

að greina hamingju niður í þrjá mismunandi þætti; jákvæðar tilfinningar, þátttöku, og 

                                                           
133 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, þýð. Svavar Hrafn Svavarsson (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 
2018), 243-248. 
134 Carmel Proctor, „Virtue Ethichs in Psychotherapy: A Systematic Review of the Literature,“ International 
Journal of Existential Positive Psychology 1/8 (2019): 1-22. 
135 Boniwell, Positive Psychology in a Nutshell, 61. 
136 Martin Seligman, Flourish (London: Nicholas Brealey Publishing, 2011), 1-2. 
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merkingu.137 Við sækjumst eftir þessum eiginleikum vegna þess að þeir stuðla að hamingju – 

við viljum upplifa jákvæðar tilfinningar, taka þátt í veröldinni og gleyma okkur í einhverju 

verkefni sem skiptir okkur máli og einnig viljum við finna fyrir því að líf okkar hafi einhverja 

merkingu. Eftir að hafa fengið gagnrýni frá kunningja áttaði Seligman sig á vanköntum 

hamingju-kenningarinnar og ákvað að þróa hana frekar.138 Seligman greinir frá þremur 

vandamálum varðandi hamingju-kenningu sína. Í fyrsta lagi er hamingja bundin því að vera í 

góðu skapi og finna fyrir jákvæðum tilfinningum – sem eru sveiflukenndar og ekki endilega á 

okkar valdi. Í öðru lagi telur hann að lífsánægja (e. life satisfaction) sé of mikils metin í 

mælingum á hamingju – sem eru yfirleitt í formi ánægjuskala sem byggðir eru á eigin mati, 

t.d. hversu ánægður ertu með líf þitt á skalanum 1-10. Lífsánægja okkar veltur að mestu leyti 

á því skapi sem við erum í þá stundina – sem þýðir að mælingar á lífsánægju og hamingju eru 

bundnar því tímabundna skapi sem við erum í þegar mælingin er framkvæmd. Seligman 

hafnar slíkum mælingum vegna þess að þær henta ekki öllum. Þeir sem eiga erfiðara með að 

finna fyrir jákvæðum tilfinningum verða því greindir óhamingjusamir þrátt fyrir að þeir geti 

fundið fyrir ríkari merkingu í lífi sínu en fólk sem er sífellt í góðu skapi.139 Hann tekur fram að 

taka þurfi tillit til þeirra sem eru innhverfir (e. introverts) þar sem þeir finni sjaldnar fyrir 

jákvæðum tilfinningum en úthverfar manneskjur (e. extroverts) – ef við myndum byggja 

sirkus í hverjum bæ í staðinn fyrir bókasafn myndi það aðallega gagnast þeim sem eiga 

auðveldara að finna fyrir glaðværð.140 Rannsóknir Seligman og annarra benda til þess að 

þegar fólk sækist oft í nautnalegar athafnir – eins og hvíld, að horfa á sjónvarpið, borða 

sælgæti eða annað sem vekur ánægju – upplifa þau margar ánægjulegar tilfinningar, eru 

orkumeiri og finna fyrir minna af neikvæðum tilfinningum. Yfir lengri tíma eru hinsvegar þeir 

sem sækjast eftir farsælum aðgerðum (vinna sem ræktar hæfileika og eflir þroska, t.d. að 

læra eitthvað) ánægðari með lífið.141 Seligman vildi auka dýptina í kenningu sinni svo að hún 

yrði ekki einungis hamingju-kenning sem væri byggð á að auka glaðværð og mæla 

tímabundnar skapsveiflur. Í þriðja lagi eru jákvæðar tilfinningar, þátttaka og merking ekki 

tæmandi listi yfir atriði sem við sækjumst sérstaklega eftir í lífinu – til þess eins að sækjast 
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eftir þeim, þ.e.a.s. án ytri umbunar eða annarra áhrifavalda. Hann breytti því 

undirstöðuatriðum í kenningu sinni.  

Í bókinni Flourish setur hann fram aðra kenningu sem svipar nokkuð til 

hamingjukenningarinnar en þó með öðrum áherslum. Nýja kenningin ber heitið 

vellíðunarkenningin. Undirstöðuatriði kenningarinnar er vellíðan einstaklinga og mælikvarði 

á vellíðan er hversu vel fólk nær að dafna (e. flourish) í lífi sínu. Markmið jákvæðrar sálfræði 

er því ekki lengur að aðstoða fólk að verða hamingjusamt heldur að hjálpa fólki að dafna í 

veröldinni.142 Seligman gerir greinarmun á velferð og hamingju og segir að velferð sé 

smíðisgripur (e. construct) en hamingja sé fyrirbæri (e. thing) sem hægt sé að mæla. Með 

hamingju-kenningu sinni gerði Seligman tilraun til þess að skilgreina og útskýra hamingju 

með því að skoða og mæla lífsánægju fólks. Hann komst að því að fólk sem upplifir mikið af 

jákvæðum tilfinningum, tekur virkan þátt í lífinu (kemst reglulega  í flæði (e. flow)), og býr 

yfir ríkri merkingu í lífi sínu finna fyrir mestri lífsánægju. Með vellíðunarkenningu sinni 

hafnar hann því hinsvegar að umfjöllunarefni jákvæðrar sálfræði sé raunverulegt fyrirbæri 

(e. real thing) og telur að það ætti að vera smíðisgripur (e. construct) sem hægt er að skipta 

niður í raunveruleg mælanleg fyrirbæri.143 Til þess að útskýra hvað hann á við nefnir hann 

hugtakið „veður“ sem dæmi. Veður er ekki raunverulegt fyrirbæri heldur skiptist það niður í 

raunveruleg fyrirbæri sem mynda saman heildina sem við köllum veður, sem dæmi má 

nefna hita, raka, vind og loftþrýsting. Seligman segir að velferð sé hugtak eins og veður að 

uppbyggingu, það er ekkert eitt raunverulegt, mælanlegt atriði sem skilgreinir velferð heldur 

eru nokkrir þættir sem stuðla að velferð – og þessir þættir eru raunveruleg fyrirbæri sem 

hægt er að mæla. Það eru þrjú atriði sem þættirnir fimm sem mynda vellíðunarkenninguna 

verða að uppfylla. Þeir verða að stuðla að velferð, þeir verða að vera eftirsóknarverðir sjálfs 

sín vegna og þeir eru skilgreindir og mældir á sjálfstæðan hátt – eða án þess að hafa áhrif á 

hina þættina. Þættirnir fimm sem stuðla að vellíðan samkvæmt Seligman eru jákvæðar 

tilfinningar, þátttaka, merking, jákvæð sambönd og afrek. Þessir fimm þættir eru ekki 

einungis mælanlegir með eigin mati (e. self-reports) – sem einkenndi hamingju-kenninguna 
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– heldur er hægt að athuga hvort að fólk nái árangri eða hvort að fólk sé að ná að mynda 

sambönd við aðra.144  

 Jákvæðar tilfinningar stuðla að lífsánægju og hamingju – og eins og kom fram fyrr í 

textanum þá hafa jákvæðar tilfinningar aðra kosti í för með sér. En í vellíðunarkenningunni 

hefur hamingjan fengið stöðulækkun frá því að vera kjarni og markmið kenningarinnar og er 

nú einn af fimm þáttum sem stuðla að vellíðan. Þátttaka var einnig hluti af hamingju-

kenningunni og snýst um að taka virkan þátt í eigin lífi og komast í svokallað flæðis-ástand 

(e. flow-state). Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi gerði hugtakið frægt með bók sinni 

Flow: The Psychology of Happiness – en hann, ásamt Seligman, er einn af upphafsmönnum 

jákvæðrar sálfræði. Ástandið lýsir sér þannig að við tökumst á við áskorum sem krefst þess 

að við nýtum hæfileika okkar – og hæfileikar okkar eru nægilega miklir til þess að við getum 

sigrast á áskoruninni.145 Áskorunin má samt sem áður hvorki vera of auðveld, því þá fer 

okkur að leiðast, né of erfið, því það er líklegt að við gefumst upp eða fyllumst vonleysi ef við 

getum ekki sigrast á áskoruninni. Flæðis-ástandið einkennist af nokkrum atriðum – t.d. er 

algengt að manneskjan „gleymi sér í verkefninu“ og missi tímaskyn sitt, annaðhvort líður 

tíminn mjög hratt eða mjög hægt, einnig er samhljómur um að flæðis-ástandið sé mjög 

eftirsóknarvert og gefandi ástand, okkur líður vel eftir að hafa upplifað það. Flæðis-ástand 

krefst áreynslu, virkni og athygli til að ná einhverju markmiði eða sigrast á áskorun – það er 

t.d erfitt að komast í flæðis-ástand með því að horfa á sjónvarp, því það er engin áreynsla og 

krefst lítillar virkni – nema efnið í sjónvarpinu sé það flókið að við þurfum að beita huganum 

mikið við áhorfið. Merking tilheyrði einnig hamingju-kenningunni en þegar manneskjur finna 

fyrir því að lífið hafi tilgang og merkingu eiga þau auðveldara með að takast á við erfiðleika. 

Tilgangur og merking gefa lífinu aukna dýpt og ákveðna staðfestu. Afrek og jákvæð sambönd 

eru síðustu tveir þættirnir í vellíðunarkenningunni og voru ekki hluti af hamingju-

kenningunni. Seligman telur að fólk sækist eftir afrekum, árangri og afburðakunnáttu þeirra 

vegna. Margir tileinka lífi sínu því að sækjast eftir árangri þrátt fyrir að það hafi litla 

hamingju í för með sér, það getur jafnvel verið einangrandi og erfitt líf. Yfirleitt hafa afrek 

samt eitthvað jákvætt í för með sér – t.d. merkingu eða jákvæðar tilfinningar eins og stolt. 

Manneskjur eru miklar félagsverur og jákvæð og gefandi sambönd við annað fólk stuðla að 

vellíðan.  
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Vellíðunarkenningin samanstendur af þessum fimm þáttum sem stuðla að vellíðan – 

undirstaða þessara þátta eru svo styrkleikar okkar og dyggðir – þegar við nýtum styrkleika 

okkar og hæfileika á jákvæðan hátt erum við að stuðla að eigin vellíðan með því að taka þátt 

í veröld okkar, komast í flæði, afreka, finna fyrir merkingu og eiga samskipti við annað fólk. 

Seligman segir sjálfur að jákvæð sálfræði lýsi ákveðnum eiginleikum og aðferðum sem geta 

stuðlað að vellíðan – í stað þess að ráðleggja eða skipa fólki að gera eitthvað ákveðið til að 

öðlast vellíðan.146 Jákvæð sálfræði býr ekki yfir algildum sannleika um vellíðan heldur 

nálganir sem byggjast á rannsóknum varðandi hvaða atriði það eru sem eru líkleg til að 

stuðla að vellíðan – það þarf ekki að gilda fyrir alla, heldur einfaldlega flesta.  

Bók Seligmans hefur bæði hlotið lof og last. Velllíðunarkenningin er einungis útskýrð í 

fyrsta kafla bókarinnar sem er fremur stuttur og svo fylgir hann honum eftir með kafla þar 

sem nokkrar gagnlegar æfingar eru útskýrðar. Meirihuti bókarinnar fjallar um hvernig 

jákvæð sálfræði hefur verið nýtt í mismunandi verkefnum Seligmans. Hann veitir ekki 

ítarlegar upplýsingar um það hvernig manneskjur geti öðlast vellíðan með því að tileinka sér 

vellíðunarkenninguna og fara eftir henni – leiðbeiningarnar sem hann nefnir í bókinni eru 

nokkuð einfaldar; að sækjast eftir þeim fimm atriðum sem stuðla að vellíðan, rækta 

styrkleika sína og gera nokkrar andlegar æfingar. Einnig eru rannsóknirnar sem hann greinir 

frá til að styðja við kenninguna af fremur skornum skammti – oft á tíðum nefnir hann sína 

eigin persónulegu reynslu. Tilvistarsálfræðingurinn Paul Wong gagnrýnir bókina nokkuð 

harkalega og segir: „Sem fræðilegt verk um tiltekið umfjöllunarefni veldur Flourish 

vonbrigðum vegna þess að hún er hvorki ítarleg né frumleg. Bókin er uppfull af frásögnum 

og sjálfsævisögulegu efni og skortir nákvæmni og fágun alvarlegrar fræðilegrar útgáfu. Það 

er lítið rætt um andstæðar skoðanir og niðurstöður sem véfengja afstöðu hans.“147 Wong 

telur einnig að í bókinni megi greina tiltekna jákvæðnisslagsíðu hjá Seligman sem hann hefur 

áður verið gagnrýndur fyrir. Í stuttu máli má segja að Wong gagnrýni bókina fyrir einmitt þau 

atriði sem jákvæð sálfræði hefur mest verið gagnrýnd fyrir. 

                                                           
146 Seligman, Flourish, 20. 
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II.3. Gagnrýni á jákvæða sálfræði 

Jákvæð sálfræði hefur margt til brunns að bera. Það var t.d. löngu orðið tímabært að skoða 

styrkleika mannsins á vísindalegan hátt og athuga hvaða aðferðir og aðgerðir leiða til 

vellíðan og ánægju. Samt sem áður virðist stefnan einnig búa yfir ýmsum vanköntum. Það er 

til að mynda engin kenning í jákvæðri sálfræði sem bindur saman helstu þætti hennar í 

heildstæða og sannreynda kenningu.148 Margar mismunandi og andstæðar kenningar eru á 

lofti, jafnvel um kjarna jákvæðrar sálfræði og hvar aðaláherslan ætti að vera. Hamingja hefur 

verið vinsælt hugtak til að selja sjálfshjálparbækur en virðist ekki vera sérstaklega hagnýtt til 

að mæla ánægju og velferð. Sumir hafa kallað eftir því að merking taki við af hamingju sem 

áhersluatriði jákvæðrar sálfræði.149 Einnig eru vísindalegar undirstöður jákvæðrar sálfræði 

ekki fullkomlega traustar. Boniwell nefnir í bókinni Positive Psychology in a Nutshell að meira 

en helmingur vísindalegra rannsókna innan sviðsins séu svokallaðar fylgnirannsóknir.150 Þær 

sýna yfirleitt ekki fram á neitt annað en að það sé fylgni á milli tveggja hugtaka eða 

fyrirbæra, án þess að það sé hægt að fullyrða nokkuð um orsakasamband þar á milli. Hún 

nefnir einnig vanþekkingu á sögulegum rótum jákvæðrar sálfræði – en vestræn og austræn 

heimspeki er uppfull af nytsamlegum kenningum og aðferðum sem notaðar eru í dag – og að 

þær fái ekki eins mikið vægi innan nútímalegra rannsókna eins og þær eiga skilið.151 

Sálfræðingurinn Barbara Held telur upp nokkra vankanta á jákvæðri sálfræði í grein sinni The 

„Negative Sides of Positive Psychology“. Held gagnrýnir það sem hún nefnir harðstjórn 

jákvæðninnar – eða kröfu jákvæðrar sálfræði að vera sífellt að sækjast eftir hamingju og 

jákvæðu viðhorfi. Ef fólki líður illa vegna erfiðleika í lífinu og ná ómögulega að sigrast á 

þjáningu sinni getur krafa jákvæðrar sálfræði um jákvætt viðhorf einfaldlega gert aðstæður 

þeirra verri með því að vekja með þeim sektarkennd yfir því að líða illa.152 Vanlíðan þeirra er 

þeim að kenna vegna þess að þau hafa ekki lært að temja sér lærða bjartsýni eða jákvætt 

viðhorf gagnvart erfiðleikum. Hún minnist á að nokkrir talsmenn jákvæðrar sálfræði virðast 

nota rannsóknargögn um kosti jákvæðs viðhorfs til að styðja þá tillögu að jákvæðni sé 

heilsusamleg og góð en neikvæðni slæm og óheilsusamleg – þeir gerast sekir um rökvillu og 
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stilla þessum viðhorfum upp á móti hvort öðru, svart og hvítt, jákvæðni er góð og neikvæðni 

er slæm. Slík þröngsýni einkennir þó langt í frá alla talsmenn jákvæðrar sálfræði og margir 

hvetja til þess að nálgun hreyfingarinnar verði heildræn. Martin Seligman hefur til að mynda 

skrifað að maður þyrfti að passa sig á því að verða ekki að „þræl gagnvart harðstjórn 

bjartsýninnar“ og einnig „að geta notað næmt raunsæi bölsýninnar þegar á þarf að 

halda.“153 Það væru stór mistök af hálfu jákvæðra sálfræðinga að tileinka sér rörsýni og 

einblína bara á jákvæða eiginleika mannsins án þess að taka tillit til þess samhengis sem 

slíkir eiginleikar verða til í, samhengið sem er maðurinn í heild sinni – og með því að tvískipta 

honum niður í jákvæða og neikvæða eiginleika er verið að loka augunum gagnvart mannlegu 

eðli og hvernig gagnstæðir eiginleikar tengjast innbyrðis. Sálfræðingurinn Richard Lazarus er 

á svipaðri skoðun og segir í grein sinni „Does the Positive Psychology Movement Have 

Legs?“: „Í hvert skipti sem þú beinir athyglinni of mikið að einni hlið eða annarri áttu á hættu 

að missa heildarsýn.“154 Barbara Held telur einnig að jákvæðir sálfræðingar verði að horfast í 

augu við og viðurkenna eigin neikvæðni gagnvart neikvæðni. Held hefur sjálf fært rök fyrir 

ákveðnum dyggðum og nytsamlegum eiginleikum sem felast í neikvæðu viðhorfi.155 Hún 

greinir frá því að eitt helsta tromp á hendi jákvæðra sálfræðinga séu rannsóknir á tengslum 

jákvæðni og heilbrigði og langlífis. Þessar rannsóknir eru svo notaðar óspart við kynningu á 

jákvæðri sálfræði. Samt sem áður eru einnig til rannsóknir sem stangast á við slíkar 

fullyrðingar. Held nefnir nokkur dæmi eins og að konur sem þjást af vægu þunglyndi eru 

líklegri til að lifa lengur en aðrar konur.156 Hún minnist einnig á gagnsemi varnarsinnaðrar 

bölsýni og rannsókn Julie Norem á því viðhorfi í bókinni The Positive Power of Negative 

Thinking. Í bókinni kemur fram að varnarsinnuð bölsýni getur bætt frammistöðu þeirra sem 

þjást af miklum kvíða – og þegar reynt var að láta varnarsinnaðar bölsýnismanneskjur temja 

sér bjartsýnis-viðhorf varð frammistaða þeirra verri. Slíkt hið sama átti við þegar bjartsýnar 

manneskjur reyndu að tileinka sér viðhorf varnarsinnaðrar bölsýni.157 Til þess að svara 

þessari gagnrýni og gera jákvæða sálfræði að ríkari og sterkari fræðigrein hefur myndast ný 

                                                           
153 Martin Seligman, Learned Optimism (New York: Pocket Books, 1990), 292. Þýðing mín. 
154 Richard Lazarus, „Does The Positive Psychology Movement Have Legs?“, Psychological Inquiry 2/14 (2003): 
94. Þýðing mín. 
155 Barbara Held og Arthur Bohart, „Introduction: The (overlooked) virtues of „unvirtuous“ attitudes and 
behavior: reconsidering negativity, complaining, pessimism, and „false“ hope,“ Journal of Clinical Psychology 
9/58 (2002): 961-964. 
156 Held, „The Negative Sides of Positive Psychology,“ 22. 
157 Julie Norem, The Positive Power of Negative Thinking: Using Defensive Pessimism to Harness Anxiety and 
Perform at your Peak (New York: Basic Books, 2002). 



 55 

stefna innan jákvæðrar sálfræði sem nefnist önnur bylgja jákvæðrar sálfræði. Hún miðar að 

því að fjalla einnig um tilvistarlega erfiðleika og þroskaferli sem getur fylgt í kjölfar þeirra. 

Önnur bylgja jákvæðrar sálfræði blandar saman eiginleikum úr tilvistarsálfræði og jákvæðri 

sálfræði. Með þeirri samblöndu er gerð tilraun til að skapa heildrænni mynd af manninum 

og velferð hans. 

II.4. Önnur bylgja jákvæðrar sálfræði  

Árið 2010 skrifaði Paul T.P. Wong greinina „What is Existential Positive Psychology?“ þar 

sem hann leggur til að tilvistarsálfræði og jákvæð sálfræði sameini krafta sína. Hann segir: 

„Jákvæð sálfræði (JS) sem einbeitir sér að því góða og hagstæða í fólki er Pollýönnuleg vegna 

þess að hún hunsar dapurlegan raunveruleika mannlegrar tilveru. Tilvistarsálfræði (TS) sem 

einbeitir sér að dauða-angist, merkingarleysi og einangrun er drungaleg vegna þess að hún 

veitir lífsgleðinni ekki næga athygli.“158 Hann taldi að báðar greinarnar gætu hagnast á 

samstarfi undir nafninu jákvæð tilvistarsálfræði (e. existential positive psychology). Wong 

segir að tilvistarsálfræðin sé jákvæð í eðli sínu þar sem hún leggur áherslu á að geta lifað 

sínu besta lífa þrátt fyrir tilvistarlegar áhyggjur sem maðurinn stendur frammi fyrir. Hún 

hvetur manninn til þess að sigrast á erfiðleikum sínum og sýna hugrekki með því að taka 

ábyrgð á eigin lífi. Sameining myndi því styrkja báðar stefnurnar og gefa heildrænni mynd af 

mannlegri tilvist. Þessi sameining hefur tekið sín fyrstu skref og árið 2016 var haldin 

ráðstefna í Toronto sem var tileinkuð annarri bylgju jákvæðrar sálfræði. Paul T.P. Wong flutti 

opnunarræðu ráðstefnunnar þar sem hann skilgreindi aðra bylgju jákvæðrar sálfræði á 

eftirfarandi hátt: „PP 2.0 fjallar um hvernig við getum náð fram því besta í einstaklingum og 

samfélögum þrátt fyrir og vegna hinnar myrku hliðar mannlegrar tilvistar, og fyrir tilstilli 

díalektískra lögmála jin og jang.“159  

 Önnur bylgja jákvæðrar sálfræði (ÖBJS) leggur áherslu á díalektískt eðli mannlegrar 

tilvistar – eða togstreituna á milli andstæðra afla sem er háð innbyrðis.  Þá er sérstaklega 

verið að beina athygli að samverkan jákvæðra og neikvæðra fyrirbæra og afla sem eru hluti 

af lífi mannsins.160  
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Díalektísk nálgun að hætti ÖBJS viðurkennir virkt samband á milli þess jákvæða 

og neikvæða og þá staðreynd að jákvæðar útkomur og aukin velferð getur stafað 

af upplifun af myrkri hlið mannlegrar tilvistar sem og af jákvæðum tilfinningum 

og eiginleikum. Það getur jafnvel verið nauðsynlegt að þjást og strita til að vaxa 

og byggja upp ákveðna persónulega styrkleika og úrræði.161 

Markmið ÖBJS er enn hið sama og markmið jákvæðrar sálfræði, þ.e. að rannsaka 

hvernig maðurinn dafnar í umhverfi sínu og öðlast vellíðan. Nálgunin er hinsvegar ekki sú 

sama og byggist á heildrænni sýn af manninum. Andlegri veröld hans er ekki skipt niður í tvo 

einfalda flokka, jákvætt annars vegar og neikvætt hins vegar, með áherslu á hið jákvæða, 

heldur er gert ráð fyrir víxlverkan þessara hugtaka í flóknu tilfinninga- og vitsmunalífi 

mannsins. Gagnrýnin hugsun og díalektísk nálgun einkennir aðra bylgju jákvæðrar sálfræði: 

„Sálfræði einblíndi á hið neikvæða (tesa). Jákvæð sálfræði storkaði sálfræði með því að 

einblína á hið jákvæða (andtesa). Önnur bylgja jákvæðrar sálfræði leggur til að athygli verði 

beint að bæði hinu neikvæða og jákvæða, þar sem þau geta bæði leitt til jákvæðra 

afleiðinga; og með því að gera það verður ÖBJS að syntesu, sameinar sálfræði og jákvæða 

sálfræði með því að samlaga aðferðir þeirra beggja í nýrri afstöðu sem hefur sig yfir og nær 

út fyrir upprunaleg sjónarmið.“162 Sálfræðingarnir Tim Lomas og Itai Ivtzan segja að 

díalektískt eðli velferðar megi setja fram með þremur mismunandi meginreglum. Fyrsta 

meginreglan er  lögmál mats (e. principle of appraisal). Samkvæmt því lögmáli verður að 

taka tillit til samhengis þegar meta á fyrirbæri eins og tilfinningar. Það er ekki hægt að segja 

að sorg eða reiði séu annaðhvort jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar heldur veltur það á því 

samhengi sem þær verða til í. Hið „neikvæða“ getur haft jákvæðar afleiðingar og öfugt. Hér 

skiptir menningarlegt samhengi einnig máli en merking velferðar getur verið mismunandi á 

milli menningarhluta. Vestrænir menningarheimar virðast hafa í hávegum viðhorf sem 

einkennast af mikilli örvun á meðan að austrænir menningarheimar meta hugarró og 

yfirvegun mikils.163 Önnur meginreglan er lögmál samverkanar (e. principle of co-valence). 

Tilfinninga- og vitsmunalíf okkar er flókið kerfi þar sem fyrirbæri hafa áhrif hvert á annað og 

verða ekki aðgreind sem slík – áhersla er lögð á að viðurkenna hvernig tilfinningar og andleg 
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hugtök samtvinnast. Þriðja og síðasta meginreglan er lögmál gagnkvæmni (e. principle of 

complementarity) þar sem áhersla er lögð á samstillingu neikvæðra og jákvæðra póla 

mannlegrar tilvistar. Þessir pólar eru ekki taldir vera andstæður heldur mismunandi víddir 

mannlegrar tilvistar. Velferð og þjáning eru því að einhverju leyti háð hvort öðru og 

samkvæmt lögmáli gagnkvæmninnar veltur mannleg velferð á virkum samhljómi á milli 

tvískiptra fyrirbæra eins og hins jákvæða og hins neikvæða.164  

 Önnur bylgja jákvæðrar sálfræði er heimspekileg og heildræn sálfræðileg greining á 

manneskjunni. Manneskjan er vera sem býr yfir flóknu tilfinninga- og vitsmunalífi sem erfitt 

er að smætta niður í jákvæðar og neikvæðar einingar. Til þess að hún lifi góðu lífi þarf hún 

að geta tekist á við erfiðleika og þroskast í kjölfar þeirra – það er ekki nóg að einblína á það 

sem gerir hana hamingjusama heldur verður einnig að skoða hvernig manneskjan bregst við 

hindrunum og þjáningu. Lykilatriði í því ferli eru hugsanir okkar. 
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III. hluti. Hugræn atferlismeðferð og heimspeki 

Áhrifamestu kenningar í sálfræði um miðja 20. öldina áttu það sameiginlegt að telja að 

andleg veikindi ættu ekki upptök sín að rekja til meðvitundar sjúklingsins. Sálgreining taldi 

að andleg veikindi mætti rekja til undirmeðvitundarinnar á meðan atferlissinnar töldu að 

umhverfið og skilyrðingar hefðu mest áhrif. Aaron Beck var einn af brautryðjendum 

sálfræðinnar á 20. öldinni og lagði drög að sálfræðilegri aðferð sem er orðin að fyrsta 

valkosti sálfræðinga við meðferð á þunglyndi165 og virkar einnig vel við meðferð á kvíða og 

persónuleikaröskunum. Þessi aðferð er betur þekkt undir heitinu hugræn atferlismeðferð. 

Bók Aarons Beck Cognitive Therapy and the Emotional Disorders eða Hugræn meðferð og 

tilfinningaraskanir er talið vera tímamótaverk í sálfræði á 20. öldinni – en í bókinni útskýrir 

Beck grunninn að hugrænni meðferð. Aðferðin var sérstök að því leyti að í henni eru orsakir 

andlegra veikinda raktar til óheilbrigðra og órökréttra hugsanna sem hafa slæm áhrif á 

tilfinningalíf manneskjunnar. Beck segir að ef sú forsenda sé rétt þá þýðir það að hægt sé að 

nálgast tilfinningaraskanir á allt annan hátt en hafði áður verið gert: „Maðurinn geymir 

lykilinn að skilning og úrlausn sinnar eigin sálfræðilegrar röskunar innan marka eigin 

meðvitundar.“166 Ef maðurinn getur lært að stjórna hugsunum sínum getur hann reynt að 

forðast þær óheilbrigðu og órökréttu hugsanir sem stuðla að vanlíðan hans. Það er 

grunnurinn í kenningu Becks. Þó svo að hugræna aðferðin hafi verið nýstárleg þá greinir 

Beck frá því að rætur hennar megi rekja aftur til stóuspeki – en samkvæmt stóuspeki eru það 

ekki atburðirnir sjálfir sem valda okkur áhyggjum heldur túlkun okkar á þeim (Sömu 

hugmynd er einnig að finna í rökrænni tilfinninga- og atferlismeðferð Alberts Ellis).167 

Aðferðin hefur einnig verið tengd við tilvistarspeki, búddisma og daóisma.168  Samkvæmt 

Beck byggjast tilfinningaraskanir manneskjunnar einna helst á órökréttum ályktunum, 

óvönduðum lífsreglum og röngum forsendum í hugrænum ferlum sem hún hefur tileinkað 

sér í vitsmunalegu þroskaferli sínu.169 Lausnin á tilfinningalegu vandamáli hennar snýst því 

                                                           
165 Nigel Holt o.fl., Psychology: The Science of Mind and Behaviour (Berkshire: McGraw-Hill Education, 2015), 
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um að bera kennsl á þær hugsanir sem stuðla að vanlíðan og reyna að fá manneskjuna til 

þess að hugsa öðruvísi, tileinka sér nýjar aðferðir til að hugsa, þróa rökhugsun, mynda nýjar 

lífsreglur og annað sem kemur hugsun hennar að góðum notum og stuðlar að andlegu 

heilbrigði.170 Aðferðin nýtist manneskjunni því í daglegu lífi þegar hún þarf að takast á við 

umhverfi sitt og ýmis vandamál sem gátu áður leitt til tilfinningalegra erfiðleika. Það mætti 

líkja nýstárleika þessarar aðferðar við Kópernikusarbyltingu innan sálfræðinnar. Manneskjan 

var ekki lengur bjargarlaus vera sem var á valdi undirmeðvitundar sinnar eða dýrslegra 

hvata, hún varð að vitsmunaveru sem tileinkaði sér slæman hugsunarhátt sem hægt var að 

leiðrétta, manneskjan öðlaðist því aftur sjálfstæði og forræði yfir eigin hugsunum.171 

III.1. Innri veröld og almenn skynsemi 

Við erum sífellt að flokka upplýsingar og gerum það á ansi skilvirkan hátt. Þessi skilvirkni 

verður okkur af og til að falli og við gerumst sek um ýmiskonar hugsanavillur. Beck segir: „oft 

á tíðum mætum við aðstæðum eða vandamálum þar sem við búum ekki yfir neinum 

fyrirframgefnum lausnum og þurfum því að taka ákvarðanir án þess að búa yfir fullnægjandi 

upplýsingum.“172 Gegnum ævina komumst við í kynni við ógrynni af mismunandi aðstæðum 

sem kalla á mismunandi ákvarðanir og hegðun – í gegnum þetta ferli lærum við ýmislegt, 

prófum okkur áfram og myndum okkur skoðanir og ákveðnar lífsreglur. Við verðum fljótari 

að taka ákvarðanir eftir því sem við öðlumst frekari reynslu. Við lærum af öðrum. Við 

styðjumst við reynslu okkar í sífellu og það hjálpar okkur að taka ákvarðanir. Oft á tíðum 

tökum við „ómeðvitaðar“ skyndiákvarðanir sem byggjast á fyrri reynslu til þess að auðvelda 

okkur lífið og spara tíma. Vegna þess hversu mikið áreiti herjar á manneskjuna eru þessar 

„skyndiákvarðanir“ mikilvægar, við getum ekki tekið okkur tíma til að ígrunda vel og 

vandlega allar þær ákvarðanir sem við tökum. Einnig lærum við að lesa dulin skilaboð í 

samskiptum fólks og svipbrigðum þess. Manneskjan er því sífellt að læra flóknar aðferðir til 

að túlka umhverfi sitt og reynslu. Við þurfum ekki að skapa þessar aðferðir algjörlega frá 

grunni heldur hefur félagsmótun hefur í för með sér að manneskjur sanka að sér hvers kyns 

samfélagslegri visku og venjum. Við fylgjumst með öðrum og viðbrögðum þeirra og metum 

upplýsingar frá umhverfi okkar. Vitur manneskja lærir að greina á milli aðferða sem nýtast 
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henni og aðferða sem eru henni skaðlegar. Hugræn meðferð snýst um að koma auga á 

þessar aðferðir, lífsreglur og viðmið sem manneskjan hefur tileinkað sér og meta hvað mætti 

flokka sem óheilbrigðar aðferðir og hvað sem heilbrigðar.  

Það er mikilvægt að manneskjan læri að túlka reynslu sína á raunsæjan hátt. Beck 

segir að það þurfi ekki að vera að sálfræðileg vandamál stafi af leyndardómsfullum öflum 

innra með okkur heldur gæti orsök þeirra verið hversdagsleg ferli eins og að byggja hugsanir 

á óvönduðum forsendum eða röngum upplýsingum.173 Hugsanir sem brjóta niður 

sjálfsímynd manneskjunnar eru sérstaklega varasamar. Samkvæmt Beck er hinsvegar 

mögulegt að laga sálfræðileg vandamál með því að leiðrétta þessi skaðlegu hugrænu ferli og 

hjálpa manneskjum að tileinka sér hugræn tæki og tól sem stuðla að andlegri styrkingu og 

andlegri heilsu. 

Hugsanir okkar og tilfinningar eru tengd nánum böndum - við getum fundið fyrir 

allskonar tilfinningum með því að beina huganum að einhverju sérstöku, t.d. minningu, 

textabroti eða ímyndun. Við framkvæmum „hugrænan viðburð“174 sem hrindir af stað 

tilfinningaviðbragði. Að sama skapi fer öll reynsla okkar í gegnum túlkunarferli sem mótar 

tilfinningarlegt viðbragð. Beck telur að þetta túlkunarferli geti spilað stóran þátt í því hvernig 

tilfinningaraskanir þróast – eða þegar túlkanir okkar verða órökréttar og neikvæðar.175  

Eftir að hafa starfað sem sálgreinir í fjöldamörg ár gerði Beck merka uppgötvun. 

Hann komst að því að einstaklingar upplifðu það sem hann kallar „sjálfkrafa hugsanir“ sem 

beindust iðulega að því sem einstaklingurinn var að segja eða almennu mati á hegðun hans 

og viðbrögðum annarra. Með þessari uppgötvun fannst Beck hann komast betur að rót 

vandans. Í alvarlegum tilfinningaröskunum, svo sem slæmu þunglyndir, voru þessar 

sjálfkrafa hugsanir yfirleitt meira áberandi. Sjálfkrafa hugsanir eru ekki ígrundaðar eða 

rökréttar og fylgja ekki ákveðnum skrefum, þær verða til, eins og nafnið gefur til kynna, 

sjálfkrafa.176 Einstaklingurinn sýnir enga áreynslu við að hugsa þær, hann myndar þær ekki 

heldur rísa þær fullmótaðar upp á yfirborðið.177 Fæstir eru sérstaklega meðvitaðir um þessar 

sjálfkrafa hugsanir og taka þeim sem gefnum hlut – þær eru hluti af okkar innra lífi. En með 
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því að beina athygli að þeim gátu sjúklingar Becks borið kennsl á þær. Þegar sjúklingum hans 

batnaði urðu þessar sjálfkrafa hugsanir einnig minna áberandi – en í erfiðustu tilfellunum var 

torvelt að koma algjörlega í veg fyrir þær. Að auki, segir Beck, „hneigðist sjúklingurinn til að 

líta á þessar sjálfkrafa hugsanir sem áreiðanlegar eða skynsamlegar, þrátt fyrir að þær gætu 

virst langsóttar fyrir einhvern annan. Sjúklingarnir féllust á réttmæti þeirra fyrirvaralaust og 

án þess að sannreyna þær eða kanna rökin fyrir þeim.“178  

Við erum sífellt að meta hegðun okkar, tilfinningar og aðgerðir með svokallaðri 

sjálfskoðun. Þessi sjálfskoðun getur bæði leitt til vandamála ef hún er of mikil eða of lítil. 

Manneskja sem er sífellt að meta aðgerðir sínar og gagnrýna sjálfa sig getur orðið of 

meðvituð um eigin hegðun og það getur verið mjög hamlandi. Sjálfskoðun og sjálfkrafa 

hugsanir eru auðvitað mismunandi eftir fólki en Beck telur að hver og einn búi yfir 

ákveðnum „lífsreglum“ sem hafa mikil áhrif á þessi hugrænu ferli og leiðbeina manneskjunni 

um það hvernig hún ætti að bregðast við mismunandi aðstæðum.179 En þessar lífsreglur hafa 

ekki einungis áhrif á hegðun okkar heldur einnig hvernig við hugsum um okkur sjálf, hvernig 

við hugsum um aðra og heiminn, og hvernig við túlkum áreiti. Með því að nýta sér þessar 

lífsreglur er manneskjan með fast viðmið sem hún notar til þess að dæma um það hvort 

hegðun hennar sé í samræmi við eigin væntingar og markmið. Þessar lífsreglur verða að 

nokkur konar „gleraugum“ í huga okkar sem við notum til að skoða upplýsingar um heiminn 

og okkur sjálf.  

Kjarninn í kenningu Becks er að innihald hugsana okkar og túlkun á atburðum mun 

leiða til ákveðins tilfinningalegs viðbragðs – og niðurstaða túlkunar okkar veltur á þeim 

reglum og merkingum sem við höfum lært og gefum umhverfi okkar.180 Hugsunin er okkar 

eigin merkingarheimur þar sem reynsla fer í gegnum persónubundna skoðun. Við veitum 

umhverfinu persónubundna merkingu – upplifum heiminn á sérstakan hátt fyrir tilstilli okkar 

eigin merkingarheims. Samkvæmt Beck getur persónuleg merking oft verið óraunsæ vegna 

þess að við látum hana yfirleitt ekki í ljós og fáum ekki endurgjöf frá öðrum manneskjum 

hvað varðar áreiðanleika hennar. Hann segir: „Túlkanir sem stöðugt víkja frá 

raunveruleikanum (og eru ekki bara byggðar á röngum upplýsingum) er hægt að flokka sem  

afbrigðilegar. Eins og mun koma í ljós þá eru það afbrigðilegar merkingar hugrænnar 
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brenglunar sem mynda kjarna tilfinningaraskana.“181 Mismunandi viðbrögð okkar og mat á 

ákveðinni reynslu getur leitt til mismunandi tilfinningalegra afleiðinga, manneskjur geta 

fundið fyrir gleði, reiði og sorg en fyrir utanaðkomandi aðila er upplifun þeirra sú sama, það 

er innri veröld þeirra sem er öðruvísi. Fjölbreytni túlkunar fólks á atburðum og þær 

persónulegu merkingar sem fylgja þeim veitir okkur innsýn í tilfinningaraskanir og orsakir 

þeirra.  

Manneskja sem túlkar atburð með óraunhæfri og ýktri merkingu er líklegri til að 

finna fyrir óraunhæfu og ýktu tilfinningaviðbragði. Maður sem liggur í rúmi sínu 

og ímyndar sér að hvert hljóð sem hann heyrir sé þjófur að brjótast inn í húsið 

finnur fyrir óhóflegum kvíða.182 

Ef mat okkar á aðstæðum verður afbakað þá verður tilfinningalegt viðbragð okkar 

einnig afbakað. Við gefum ekki einungis hlutum, aðstæðum og fólki í kringum okkur sérstaka 

merkingu heldur einnig okkur sjálfum. 

III.2. Tilfinningaraskanir og hugræn ferli 

Maðurinn hefur þurft að takast á við ný hugræn vandamál á síðustu áratugum. Heimur okkar 

hefur tekið örum breytingum og manneskjur hafa þurft að aðlagast nýjum aðstæðum með 

sífellt fleiri tækninýjungum og samfélagsbreytingum. Þrátt fyrir aðlögunarhæfni mannsins og 

vitsmunalega eiginleika þá bregðumst við ekki fullkomlega við öllum áskorunum sem við 

stöndum frammi fyrir í daglegu lífi. Beck segir að við séum með ákveðna veikleika eða 

„sprungur“ þar sem stress hleðst upp og getur sett af stað jarðskjálfta eða eldgos – eða 

hegðun sem getur flokkast undir að „gera of mikið úr einhverju“. Í slíkum aðstæðum er 

óraunhæft mat þyngra á metunum en raunhæft mat og við áttum okkur kannski á því að 

viðbrögð okkar eru órökrétt.“183 Við höfum flest upplifað slík viðbrögð, annaðhvort hjá okkur 

sjálfum eða öðrum manneskjum. Það er ekki óalgeng sjón að sjá einhvern gera of mikið úr 

einhverju sem okkur virðist lítilvægt. Óviðeigandi tilfinningaleg viðbrögð benda til þess að 

innra með einstaklingum eigi sér stað ferli þar sem rökrétt hugsun er lögð til hliðar. Þegar slík 

viðbrögð verða ríkjandi geta þau verið greind sem tilfinningaraskanir svo sem þunglyndi eða 

kvíði. Manneskjur sem þjást af tilfinningaröskunum finna fyrir tilfiningalegum viðbrögðum 
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sem byggjast á ímyndunum og hlutdrægu mati á aðstæðum sem er þeim yfirleitt ekki í hag. Í 

bókinni Ertu viss? fjallar sálfræðingurinn Thomas Gilovich um ýmsar hugsanaskekkjur hins 

venjulega borgara. Þar segir: „Flest af þeim gögnum sem benda til þess að fólk hneigist til 

þess að trúa því sem það vill trúa birtist í rannsóknum á því hvernig fólk metur eigin getu og 

skýrir athafnir sínar. Það er ein algengasta og best staðfesta niðurstaða í 

sálfræðirannsóknum að venjuleg manneskja virðist trúa stórkostlegum fagurgala um sjálfa 

sig, fagurgala sem ekki stenst hlutlæga skoðun.“184 Þessu virðist öfugt farið meðal þeirra sem 

eru með tilfinningaraskanir enda segir Gilovich síðar í bókinni: „Reyndar bendir allnokkuð af 

rannsóknarniðurstöðum til þess að fólki sé hættara við þunglyndi ef það sér ekki aðstæður 

sínar sífellt í sem æskilegustu ljósi.“185 Manneskjur með tilfinningaraskanir virðast tileinka sér 

neikvæðan eignunarstíl – þegar eitthvað misferst kenna þær sjálfum sér um ófarirnar en ef 

eitthvað heppnast vel þá viðurkenna þær ekki sinn þátt í velgengninni heldur rekja hana til 

heppni eða utanaðkomandi áhrifa.186 Það getur því ekkert gengið upp fyrir þær. Samkvæmt 

Beck búa manneskjur yfir þeim hæfileika að fella dóm á tveimur mismunandi sviðum – 

hlutlægu og hlutdrægu. Við getum skoðað mál frá hlutlægu sjónarhorni, sem þýðir að við 

reynum að aðskiljum persónulega heimsmynd frá mati okkar og einblínum einungis á 

hlutlægar staðreyndir.187 Vísindaleg aðferð er gott dæmi um slíkt ferli. Með henni er gerð 

tilraun til að skoða heiminn út frá hlutlausu sjónarhorni sem á að gefa skýra mynd af 

raunveruleikanum. Þegar manneskjur leggja mat á upplýsingar með því að nýta sér sinn eigin 

persónulega merkingarheim eru þær hlutdrægar. Þegar kemur að tilfinningaröskunum er hið 

persónulega, hlutdræga sjónarhorn sérstaklega sannfærandi sem veldur því að dómgreind 

þeirra verður sjálfhverf og óáreiðanleg. Neikvæður eignunarstíll veldur því svo að 

manneskjur eiga mjög erfitt með að komast upp úr gryfju tilfinningaraskana þegar þær hafa 

tileinkað sér óheilbrigð viðmið og lífsreglur – eða hugræn ferli.  

III.3. Þunglyndi og hugræn meðferð 

Þunglyndi og kvíðaraskanir eru algengustu sálfræðilegu kvillarnir og það er einnig há fylgni á 

milli þeirra – um það bil helmingur þunglyndra þjást einnig af kvíðaröskun.188 Þunglyndi er 
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ekki sjaldgæf tilfinning, flestir finna fyrir tímabundnu þunglyndi á einhverjum tímapunkti um 

ævina. Áætlað er að yfir 300 milljón manns séu að glíma við þunglyndi og þar af fjórða hver 

kona og áttundi hver karlmaður.189 Þegar þunglyndið verður langvarandi og einkennin 

alvarleg er það flokkað sem klínískt þunglyndi. Beck segir að það sé tiltölulega auðvelt að 

koma auga á ríkjandi þema í hugsunum hins þunglynda einstaklings: „Hann telur sig skorta 

einhvern þátt eða eiginleika sem hann álítur vera nauðsynlegan fyrir eigin hamingju: hæfni til 

að ná markmiðum sínum, viðfelldni, nánd við fjölskyldu og vini, eignir, góða heilsu, álit eða 

stöðu.“190 Hugsanir hins þunglynda einkennast því af hugmyndum um skort – eða missi – 

hann telur sig skorta getu sem stuðlar að velferð og hann gerir sífellt ráð fyrir því versta. Beck 

lýsir hugrænu ferli hins þunglynda með „hugrænni þrenningu“ (e. cognitive triad) sem 

samanstendur af neikvæðum hugsunum um eigin verðleika, neikvæðum túlkunum á eigin 

lífsreynslu og tómhyggju varðandi framtíðarhorfur sínar.191 Þessi hugræna þrenning leiðir til 

vonleysis og aðgerðarleysis. Þunglynd manneskja telur að hún geti ekki bætt aðstæður sínar, 

hana skortir það sem til þarf og þess vegna ímyndar hún sér að framtíðarhorfur sínar séu 

slæmar. 

Þunglyndi á sér mismunandi orsakavalda og getur verið misjafnlega alvarlegt. 

Hugrænir þættir hafa mikil áhrif á þróun þunglyndis en einnig koma til líffræðilegir, 

sálfræðilegir (sumir persónuleikar eru viðkvæmari fyrir þunglyndi) og samfélagslegir 

þættir.192 Átakanlegir atburðir geta hrint af stað atburðarás þar sem manneskjur sem eru 

viðkvæmar fyrir þunglyndi þróa það með sér. Eftir því sem fleiri átakanlegir atburðir gerast 

verða líkurnar meiri – og sumar manneskjur tileinka sér viðhorf sem kallast áunnið ráðleysi. 

Þá verða manneskjur sannfærðar um að eitthvað slæmt muni gerast og að þær geti ekkert 

gert til að koma í veg fyrir það.193 Beck nefnir einnig að óraunhæf markmið og 

fullkomnunarárátta geti leitt til þunglyndis þegar manneskjan áttar sig á því að hún hefur 

ekki náð að uppfylla markmiðið á tilsettum tíma, eða nái því aldrei. Væntingar skipta hér 

miklu máli. Manneskja sem telur sig eiga skilið sífellt hrós fyrir frammistöðu sína mun 

óhjákvæmilega verða fyrir vonbrigðum þegar hún fær ekki það hrós sem hún hefur gert sér 
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væntingar um. Hún finnur þá fyrir ákveðnum missi, hún hefur misst af einhverju sem hún 

gerði ráð fyrir. Það sama gildir um afrek í starfi. Óraunhæf markmið og mikilfenglegar 

væntingar geta leitt til þunglyndis þegar það er sífellt gjá á milli væntinga og 

raunveruleika.194  

Þegar þunglyndur einstaklingur veltir fyrir sér óhagstæðum atburðum (svo sem 

aðskilnaði, höfnun, ósigri, óuppfylltum væntingum) hugsar hann um það hvað 

þessir atburðir segja honum um hann sjálfan.195 

Þunglyndir einstaklingar eru líklegir til þess að telja sjálfa sig vera orsök alls sem illa fer 

í lífi þeirra – ef þeir fá ekki vinnu sem þeir sóttu um gætu þeir hugsað „ég er gagnslaus og 

enginn vill ráða mig“. Ástæðurnar fyrir höfnuninni gætu hinsvegar verið ótalmargar, t.d. að 

frændhygli hafi ráðið för þegar atvinnurekandinn réði í vinnuna. Þegar neikvæðir atburðir 

gerast þá finnur þunglyndi einstaklingurinn fyrir tvenns konar missi – atburðurinn sjálfur er 

missir fyrir hann en vegna þess að hann telur sig eiga sök á atburðinum þá kemst hann að 

þeirri niðurstöðu að það sé vegna þess að hann skortir einhvern hæfileika eða sé með 

einhvern galla sem stuðlaði að óhagstæðri framþróun mála. Slíkar hugsanir leiða til afar 

neikvæðrar sjálfsímyndar vegna þess að hann grípur hvert tækifæri sem til gefst til þess að 

rífa sig niður og telja sér trú um að hann sé gallagripur. Þunglyndir muna einnig frekar eftir 

mistökum sínum heldur en velgengni.196 Þessi tilhneiging kemur bersýnilega í ljós þegar 

manneskja er stöðugt að bera sig saman við aðrar manneskjur og sér sjálfa sig nánast ávallt í 

óhagstæðu ljósi. Hver samfundur við aðra manneskju verður að tilefni til að ávíta sjálfa 

sig.197 Athyglinni er því stöðugt beint að eigin misbrestum sem fyllir huga þeirra af 

neikvæðum hugmyndum um sig.198 Þessi gífurlega neikvæðni gerir það að verkum að 

„bölsýni breiðist út um hugsanir þess þunglynda eins og flóðbylgja“.199  

Bölsýni þunglyndrar manneskju tengist tímaskyni hennar – hún sér ekki fram á að geta 

breytt aðstæðum sínum og metur framtíðina sem óhjákvæmilegt framhald nútíðarinnar, 

vegna þess að henni líður illa eins og er hlýtur henni ávallt að líða þannig. Bölsýnin smeygir 
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sér í allar hugsanir hennar um framtíð, fortíð og nútíð. Hún væntir þess að gera mistök í 

sífellu, þrátt fyrir að raunin sé allt önnur. Vegna þess að þunglyndi felur oft í sér neikvæðan 

eignunarstíl og áunnið ráðleysi þróar manneskjan með sér rörsýni þar sem hún sér einungis 

neikvæða þætti tilverunnar – hún verður því viðkvæm fyrir áreiti sem hún túlkar sem missi 

en blind gagnvart áreiti sem gæti flokkast sem ánægjulegt og það hefur í för með sér að 

þunglyndið versnar með tímanum.200 Þegar hún gefst upp á markmiðum sínum og gefur upp 

von um að ná bata finnur þunglynd manneskja fyrir tilfinningadoða og sljóleika. Þetta veldur 

því að hvötin til þess að taka virkan þátt í lífinu minnkar hægt og bítandi og snýst yfir í 

andstæðu sína – aðgerðarleysi. Beck segir að til þess að skilja breytinguna sem manneskjan 

tekur sé mikilvægt að skoða uppgjöf hennar.201 Vegna þess að hún á erfiðara með að finna 

fyrir ánægju verða dagleg verkefni að skyldum sem hún þarf að neyða sig til þess að klára – 

hún finnur ekki fyrir þeirri hvöt að sinna þeirri iðju sem veitti henni áður ánægju. Þar sem 

einföld dagleg verkefni verða erfiðari og erfiðari eykst hvötin til þess að gera ekki neitt. Hún 

hefur gefið upp von um að eitthvað geti veitt henni ánægju og kýs því að gera ekki neitt. 

Þessi flótti frá virkri þáttöku gerir þunglyndið hinsvegar einungis verra.  

III.4. Kvíðaröskun og hugræn meðferð 

Kvíði einn og sér er ekki óeðlilegur, rétt eins og sorg og depurð eru ekki óeðlilegar 

tilfinningar. Hann er eðlilegt líkamlegt viðbragð gagnvart yfirvofandi hættu. Freud sagði til 

að mynda: „Raunhæfur kvíði kemur oss fyrir sjónir sem skynsamlegur og skiljanlegur. Vér 

getum sagt að hann sé andsvar við því að skynja ytri hættu [...]. Hann er tengdur 

flóttaviðbragði og líta má á hann sem vott hvatarinnar til sjálfsverndar.“202 En þegar tíðni 

hans og ákafi byrja að hafa áhrif á daglegt líf – og kvíðaviðbrögð eru ekki í samræmi við 

raunverulegar aðstæður – getur það flokkast undir kvíðaröskun. Kvíði er algengasta 

uppspretta sálrænna vandamála í nútímasamfélagi og stöðugt fleiri leita sér hjálpar vegna 

þess að kvíði hefur alvarleg neikvæð áhrif á líf þeirra. Orsökum kvíðaviðbragða er skipt niður 

í fjóra hluta: tilfinningaleg, hugræn, líffræðileg og atferlisleg einkenni.203 Kvíðaröskun getur 

tekið á sig mismunandi myndir, t.d. fælni, almenna kvíðaröskun, felmtursröskun, áráttu- og 

þráhyggjuröskun og  áfallastreituröskun.  
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Manneskja með almenna kvíðaröskun sér aðstæður sínar í óhagstæðu ljósi en ekki alveg 

á sömu forsendum og hin þunglynda. Hugsun hennar einkennist af yfirvofandi hættu – hún 

ímyndar sér sífellt að skaðlegir atburðir muni koma fyrir hana og það sem henni er umhugað 

um.204 Venjulegt áreiti getur kallað fram hugsanir um hörmungar, t.d. ef manneskja sem fær 

höfuðverk ímyndar sér að hún sé komin með krabbamein, eða ef sírenuhljóð heyrist 

ímyndar hún sér að fjölskylda sín hafi lent í alvarlegu slysi. Kvíðaröskun veldur því að 

manneskja er sífellt á nálum og gerir ráð fyrir því versta – þar af leiðandi eru það oft á tíðum 

hugsanir hennar sem orsaka kvíðann. Kvíðinn verður því viðvarandi og hamlandi í daglegu lífi 

– þrátt fyrir að engin hætta sé til staðar.205 Það er þó fjarri lagi að kvíðinn sé alltaf 

ástæðulaus í hugsunum þeirrar manneskju sem þjáist af kvíðaröskun. Manneskjur sem fá 

kvíðaköst og leita sér hjálpar á bráðamóttöku vegna hjartsláttatruflana og öndunarerfiðleika 

halda t.d. flest að þau séu að fara að deyja meðan á kvíðakastinu stendur. Orsök þeirra er 

yfirleitt sálfræðileg og því mikilvægt að komast að uppruna hins sálfræðilega vandamáls sem 

leiðir til kvíðakastsins. Þegar manneskjan áttar sig á því hvað orsakaði kvíðakastið, skoðar 

það frá rökréttu sjónarhorni og reynir að takast á við það er líklegra að áhrifin dvíni. Beck 

telur að hugsanaskekkjur séu stór þáttur í tilfinningaröskunum og nefnir nokkur atriði sem 

eru einkennandi fyrir þá sem þjást af miklum kvíða: 

1. Endurteknar hugsanir um yfirvofandi ógn. Sjúklingurinn upplifir sífelldar 

hugsanir og ímyndanir um skaðlega atburði [...] 

2. Takmörkuð geta til að nota rökhugsun gagnvart kvíðavaldandi hugsunum. 

Sjúklinginn getur grunað að kvíðavaldandi hugsanir hans séu ekki á rökum 

reistar; hinsvegar skerðist geta hans til að gera hlutlægt mat og endurmat. Þrátt 

fyrir að hann sé fær um að draga kvíðavaldandi hugsanir sínar í efa þá trúir 

hann mestmegnis á lögmæti þeirra. 

3. „Alhæfing áreitis“. Fjölbreytileiki kvíðavaldandi áreitis eykst þannig að hvert 

hljóð, hreyfing eða önnur breyting í umhverfinu getur verið túlkuð sem 

hætta.206 

Beck segir einnig að munurinn á „eðlilegum“ einstaklingi og einstaklingi með kvíðaröskun 

sé að eðlilegur einstaklingur geti tekið fremur skjóta ákvörðun um það hvort af áreiti stafi 
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raunveruleg hætta eða ekki – ef ekki þá fjarar kvíðinn fljótlega út. Einstaklingur með 

kvíðaröskun býr ekki yfir þeirri getu heldur túlkar áreiti stöðugt sem hættulegt. Hugræn 

atferlismeðferð aðstoðar manneskjur með kvíðaröskun að hafa stjórn á hugsunum sínum og 

finna leiðir til þess að nota rökhugsun til að sannfæra sig um óréttmæti kvíðavaldandi 

hugsanna. Rannsóknir sýna að hugræn atferlismeðferð virkar vel sem meðferðarleið gegn 

kvíða og langtímaáhrif hennar eru einnig jákvæð.207 

III.5. Meginreglur og aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar 

Í bók sinni skrifar Beck: „Við höfum komist að því að hinir algengu sálfræðilegu kvillar snúast 

um ákveðnar hugsanavillur. Áskorunin sem sálfræðin stendur frammi fyrir er að geta boðið 

sjúklingunum áhrifaríkar aðferðir til þess að vinna bug á blindum blettum, óljósum 

skynjunum og sjálfsblekkingum sínum.“208 

Ég tel að áskorunin, sem sálfræðin stendur frammi fyrir samkvæmt Beck, einskorðist 

ekki eingöngu við sálfræðina heldur á hún einnig við um heimspeki – og í rauninni má finna 

fjölmargar aðferðir innan heimspekinnar sem gagnast manneskjum sem leggja stund á hana. 

Hugræn atferlismeðferð snýst um að leiðrétta hugsanavillur209 og aðstoða fólk við að hugsa 

á heilbrigðan og styrkjandi máta – en það gerir heimspekin einnig. Hugræn atferlismeðferð 

sýnir og sannar að heimspekilegar aðferðir geta svo sannarlega komið að góðu gagni við 

meðferð á tilfinningaröskunum.210 

Innskoðun er mikilvægur hluti af hugrænni atferlismeðferð – eiginleikinn að velta 

vöngum yfir eigin tilfinningum og hugsunum. Í hugrænni atferlismeðferð fær manneskja í 

hendurnar æfingar til þess að gera heima þar sem hún þarf að beita innskoðun og skrásetja 

hugsanir sínar. Í því ferli verða hugsanaskekkjur manneskjunnar yfirleitt greinilegar og þar 

sem æfingarnar krefjast rökhugsunar þá getur hún byrjað að leiðrétta sjálfa sig. Beck segir: 

„Þar sem dómgreindarbrestur er væntanlega orðinn að rótgrónum vana, jafnvel 

ómeðvituðum, þá þarf að taka nokkur skref til að leiðrétta hann. Í fyrsta lagi þarf 

einstaklingurinn að vera meðvitaður um hvað hann er að hugsa. Í öðru lagi þarf hann að átta 
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sig á því að hugsanir sínar séu rangar. Þá getur hann hafist handa við að skipta út röngum 

skoðunum fyrir réttar. Að lokum þarf hann að fá viðbrögð og endurgjöf til að upplýsa hann 

um hvort breytingarnar hafi verið réttar.“211 Þarna hefði Beck alveg eins getað verið að lýsa 

heimspekilegri hugsun. 

Í hugrænni atferlismeðferð er ekki gert ráð fyrir því að sálfræðingurinn leysi öll 

vandamál sjúklingsins upp á sitt eindæmi. Hugræn atferlismeðferð felur í sér samstarf milli 

sjúklings og sálfræðings þar sem hinn síðarnefndi leiðbeinir sjúklingnum í gegnum ákveðnar 

aðferðir sem hann þarf að iðka sjálfur. „Slíkt samstarf í meðferð sem hér hefur verið lýst 

stuðlar að því að sjúklingurinn þrói nýjar leiðir til að læra af reynslu sinni og að leysa 

vandamál. Að vissu leyti er sjúklingurinn „að læra að læra“.“212 Með þessari aðferð er 

sjúklingurinn virkari í eigin meðferð og þar af leiðandi er ekki jafn mikil ábyrgð lögð á herðar 

sálfræðingsins. Sjúklingurinn verður ekki jafn háður sálfræðingnum í meðferðarferlinu og að 

því loknu – hann lærir aðferðir til að takast á við eigin vandamál og með því að taka ábyrgð á 

eigin bata og vera virkur þátttakandi í meðferðinni eykst sjálfstraust hans og geta til að leysa 

þessi vandamál.  

Hugræn atferlismeðferð nýtir sér ákveðin grundvallaratriði úr þekkingarfræði til þess að 

aðstoða manneskjur við að ná tökum á hugsunum sínum og leiðrétta rangfærslur. Þær eru 

kynntar fyrir eðli, takmörkum og skilyrðum þekkingar.213 Það er mikilvægt að þær geri sér 

grein fyrir því hvaða ferlum þekkingaröflunar beri að treysta – hvað gerir þekkingu að 

haldbærri og traustri þekkingu. Samkvæmt Beck greinir sálfræðingurinn manneskjunni frá 

ákveðnum grundvallaratriðum: „Í fyrsta lagi er skynjun raunveruleikans ekki það sama og 

raunveruleikinn sjálfur; í besta falli er hún lausleg nálgun. Sýnishorn sjúklingsins er 

einskorðað við innbyggðar takmarkanir skilningarvitanna – sjón, heyrn, lyktarskyn, og svo 

framvegis. Í öðru lagi velta túlkanir hans á skynáhrifum á eigindlega fallvöltum hugrænum 

ferlum eins og samþættingu og aðgreiningu áreitis.“214  

Við vitum að skynjun okkar, túlkanir og ályktanir sem við drögum geta verið rangar og 

afbakaðar vegna þess að lífsreglur, viðmið og hugsanaferlar sem við höfum lært eru byggð á 

óraunhæfum grunni. Manneskjur með tilfinningaraskanir þurfa að læra að draga ekki 

                                                           
211 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 217. 
212 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 229-230. 
213 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 233. 
214 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 233-234. 



 70 

ályktanir af ófullnægjandi forsendum – og þurfa að læra að safna saman fullnægjandi 

upplýsingum áður en dómur er kveðinn upp. Þekkingarfræði, gagnrýnin hugsun og rökfræði 

eru að mínu mati sérstaklega hagnýtar leiðir til þess að kenna slíka hugsun. Beck nefnir 

nokkrar aðferðir sem þátttakendur í hugrænni meðferð ganga í gegnum og hjálpa þeim í því 

ferli að styrkja sig andlega og greiða úr andlegum flækjum sem plaga þá. Fyrsta aðferðin sem 

hann nefnir er að bera kennsl á gallaða hugsanasköpun – eða að bera kennsl á þær hugsanir 

sem láta okkur líða illa að óþörfu eða koma í veg fyrir farsælar lausnir á vandamálum 

lífsins.215 Eins og hefur komið fram geta neikvæðar sjálfkrafa hugsanir haft mikil áhrif á 

hegðun og hugsun án þess að manneskjan sé meðvituð um þær. Með því að beina athyglinni 

að slíkum hugsunum og greina þær frá heilbrigðum hugsunum getur einstaklingurinn lagt 

mat á þær með þeim afleiðingum að vægi þeirra verður minna.  

Önnur mikilvæg aðferð sem manneskjur geta nýtt sér til að sigrast á neikvæðum 

sjálfkrafa hugsunum kallast að „fylla í eyðuna“. Hún getur verið hluti af því ferli að bera 

kennsl á skaðlegar sjálfvirkar hugsanir. Aðferðin felst í því að vera meðvitaður eða meðvituð 

um hugsanir sem fara í gegnum hugann í „eyðunni“ á milli áreitis og viðbragðs. Frá því að 

einstaklingur finnur fyrir áreiti og fram að tilfinningalegu viðbragði er yfirleitt eyða þar sem 

mat eða túlkun er lagt á áreitið – tilfinningaleg viðbrögð manneskju verða skiljanleg þegar 

hugsanirnar í eyðunni eru athugaðar. Albert Ellis, einn af frumkvöðlum hugrænnar 

meðferðar, lýsti þessari aðferð með skammstöfuninni ABCD og var hún einn af hornsteinum 

röklegrar tilfinningameðferðar sem hann skapaði og varð innblástur fyrir hugræna meðferð 

og hugræna atferlismeðferð. Skammstöfunin ABCD stendur fyrir virkt áreiti (e. activating 

stimulus), eyðu (e. blank), skilyrt viðbragð (e. conditioned response) og rökræðu (e. 

disputing).216 Eftir því sem einstaklingar verða reyndari í því að bera kennsl á sjálfkrafa 

hugsanir og sannfæra sig um óréttmæti þeirra með innri rökræðu öðlast þeir einnig meira 

vald yfir „eyðunni“ á milli áreitis og viðbragðs og hafa því frekari stjórn á tilfinningalegum 

viðbrögðum sínum.217  

Þessi aðferð getur haft það í för með sér að hæfileiki einstaklinga til að meta áreiti og 

hugsanir sínar á hlutlægan máta eykst með ferli sem Beck kallar fjarlæging (e. distancing).218 
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Með því að beita fjarlægingu, eða að meta hugsanir sínar hlutlægt, verður auðvelt fyrir 

einstakling að átta sig á rökleysu margra skaðlegra sjálfvirkra hugsana og gera þær þar af 

leiðandi ómarktækar. Beck segir: „fjarlæging snýst um að geta greint á milli „ég held“ 

(skoðun sem er óstaðfest) og „ég veit“ (óhrekjanleg staðreynd)“219 og tekur sem dæmi mann 

sem hugsar með sér að ókunnug manneskja sem hann rekst á sé óvinur sinn án þess að hafa 

ástæðu fyrir því – ef að hann nær að átta sig á því að slík hugsun sé einungis fallvölt tilgáta 

en ekki staðreynd þá hefur honum tekist að beita fjarlægingu. Þetta dæmi er einnig lýsandi 

fyrir annað einkenni tilfinningaraskana – að einstaklingar hafi tilhneigingu til að taka öllu 

persónulega og miða allt út frá sjálfum sér. Þetta kallast sjálfhverfa og Beck nefnir aðferðina 

sem hjálpar manneskjum úr hringiðu sjálfhverfunnar afmiðjun (e. decentering).220 Ef það 

byrjar að rigna getur manneskja með sjálfhverfan hugsunarhátt hugsað „gat nú verið, 

heimurinn er á móti mér“ á leið sinni á mikilvægan fund. Beck leggur áherslu á að 

manneskjur læri aðferðir til þess að komast að gildri þekkingu – eins og að geta gert 

greinarmun á ímyndunum og raunveruleika. Stórt skref í þá átt er að geta dregið eigin 

hugsanir í efa, þekkja muninn á gildri röksemdarfærslu og ógildri og hvernig tilgáta getur 

orðið að haldbærri þekkingu, t.d. með vísindalegri aðferð – og kunna að beita þessum 

aðferðum. Síðasta aðferðin sem Beck nefnir er að breyta lífsreglum sínum – eða skipta út 

skaðlegum og sjálfhverfum lífsreglum fyrir raunhæfari og sveigjanlegri lífsreglur.221  

Hugræn atferlismeðferð er orðin ein vinsælasta sálfræðimeðferðin í dag – enda sýna 

rannsóknir sífellt fram á gagnsemi hennar.222 Ein rannsókn sýndi fram á framför hjá 97% 

þunglyndissjúklinga sem fóru í hugræna meðferð og 75% þeirra fundu ekki fyrir þunglyndi 

aftur.223 Heimspekilegi grunnurinn sem þessi meðferð byggist á gleymist hinsvegar allt of oft 

í almennri umræðu.  

III.6. Hugræn atferlismeðferð og stóuspeki 

Eins og hér hefur komið fram eru sálfræðingarnir Aaron Beck og Albert Ellis oft nefnir 

upphafsmenn hugrænnar atferlismeðferðar. Báðir hafa þeir minnst á að rætur hugrænnar 

                                                           
219 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 243. 
220 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 244. 
221 Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, 246. 
222 Andrew C. Butler o.fl. „The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses,“ 
Clinical Psychology Review 1/26 (2006): 17-31.  
223 J.R. Vittengl o.fl., „Continuation-Phase cognitive therapy‘s effects on remission and recovery from 
depression,“ Journal of Consulting and Clinical Psychology 2/77 (2009): 367-371. 



 72 

meðferðar megi rekja aftur til stóuspekinga. Beck og samstarfsmenn hans segja: 

„Heimspekilegan uppruna hugrænnar meðferðar má rekja aftur til stóuspekinganna [...]. 

Eins og stóuspeki hafa austrænar heimspekistefnur, eins og daóismi og búddismi, lagt 

áherslu á að mannlegar tilfinningar byggjast á hugmyndum. Hægt er að öðlast stjórn á 

áköfum tilfinningum með því að breyta eigin hugmyndum.“224 Þetta er grundvöllurinn að 

hugrænni atferlismeðferð: „að öðlast stjórn á áköfum tilfinningum með því að breyta eigin 

hugmyndum.“ 

Í bókinni The Philosophy of Cognitive Therapy fjallar Donald Robertson ítarlega um 

sambandið sem er á milli stóuspeki og hugrænnar atferlismeðferðar – og hvernig stóuspeki 

getur lagt grunn að andlegu heilbrigði með aðferðum sem hafa verið nýttar af sálfræðingum 

á síðastliðnum áratugum.  

Lífsreglur stóuspekingsins 

Stóuspekingar leggja mikla áherslu á viðhorf og lífsreglur og hvernig manneskjan getur 

mótað með sér heilbrigðan og rökréttan hugsunarhátt. Eftirfarandi lífsreglur stóuspekingsins 

Epiktets eru lykilatriði í því ferli að minnka þau áhrif sem utanaðkomandi atburðir hafa á 

tilfinningalíf manneskjunnar. Í fyrsta lagi: „Ekki eru það atburðirnir sjálfir, sem áhyggjum 

valda, heldur horf manna við þeim.“225 Og í öðru lagi: „Sumt í þessum heimi er á valdi voru, 

en annað ekki.“226 Það er undirstöðuatriði í stóuspeki að vita hvað við getum haft áhrif á og 

hvað ekki – og sætta sig við það sem við getum ekki haft áhrif á. Þetta þýðir ekki að við 

samþykkjum allt umhugsunarlaust heldur leggjum áherslu á að greina á milli þess sem við 

getum haft áhrif á og þess sem við ráðum ekki yfir, eins og ýmsum ytri atburðum sem gerast 

í kringum okkur og hegðun annarra. Samkvæmt Epiktet snýst menntun um að læra að gera 

þennan greinarmun.227 Við höfum stjórn á eigin viðhorfum og mati þó svo að við virðumst 

ekki ávallt hafa stjórn á eigin hugsunum eða tilfinningum – við getum alltaf valið um það 

hvernig við bregðumst við og metum aðstæður. Við verðum því að reyna að gera það besta 

úr aðstæðum okkar. Donald Robertson segir: „Þessi greinarmunur myndar forsenduna fyrir 

tveimur tengdum lögmálum. Í fyrsta lagi að stóuspekingurinn ætti að rækta stöðuga 
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sjálfsmeðvitund, huga að hugsunum sínum og dómgreind þar sem þau eru innan hans 

valdsviðs. Í öðru lagi að hann ætti að tileinka sér „heimspekilegt viðhorf til lífsins“ [...]. Það 

merkir að maður ætti að sætta sig við það sem gerist sem skiptir ekki máli eða er utan okkar 

valdsviðs með stóískri ró.“228  

Viska stóuspekingsins felst í því að hann lærir að hafa stjórn á tilfinningalífi sínu og 

hugsunum með þeim hætti að utanaðkomandi atburðir hafa ekki áhrif á andlegt ástand 

hans. Athygli hans beinist að honum sjálfum og öllu því sem hann hefur vald yfir. Það að 

læra að greina á milli hugsana okkar og viðhorfa og ytri staðreynda er lykilatriði bæði í 

stóuspeki og hugrænni atferlismeðferð – að öðlast meðvitund um að hugsanir okkar eru oft, 

einar og sér, uppsprettur óæskilegra tilfinninga.  

Epiktet líkir sál mannsins við skál af vatni og birtingarmyndir ytri atburða eru 

sólargeislar sem falla á vatnið – ef vatnið er ókyrrt þá virðist sólarljósið einnig vera ókyrrt án 

þess að svo sé raunin. Að sama skapi má segja að þegar hugurinn er ókyrr og órólegur geta 

túlkanir á ytri atburðum verið ónákvæmar og undir áhrifum af andlegu ástandi. 

Stóuspekingurinn vill að hugurinn sé yfirvegaður – vill að vatnið sé stillt í skálinni – svo að 

hann geti séð hlutina í sínu rétta ljósi.229 Með því að öðlast meðvitund um valdsvið sitt og 

beina athyglinni fremur að þeim hlutum sem hún hefur stjórn á getur manneskjan breytt 

hugsun sinni, túlkunum, viðhorfi til lífsins og náð stjórn á tilfinningalífi sínu – með því öðlast 

hún einnig meiri sjálfstjórn vegna þess að hugsanir hennar og ákvarðanir velta ekki jafn 

mikið á skoðunum annarra og ytri atburðum.  

 Stóuspekin var oft á tíðum sett fram með kjarnyrtum lífsreglum sem hafa mátti ávallt 

við höndina – sem dæmi má nefna Handbók Epiktets og áðurnefndar lífsreglur hans, „Ekki 

eru það atburðirnir sjálfir, sem áhyggjum valda, heldur horf manna við þeim“ og „Sumt í 

þessum heimi er á valdi voru, en annað ekki“. Með slíkri framsetningu var mögulegt fyrir 

stóuspekinginn að leggja lífsreglur stóuspekinnar á minnið og hafa þær ávallt reiðubúnar 

þegar þörf var á. Sálfræðileg áhrif stóuspeki velta á því að einstaklingar samþætti kjarna 

stóuspekinnar að eigin hugsun og lifi samkvæmt henni. Hliðstæðu þessarar aðferðar má 

finna í hugrænni atferlismeðferð og því sem er kallað stuðnings-fullyrðingar (e. coping 
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statements). Þessar stuðnings-fullyrðingar eiga að vera heilbrigðar og rökréttar skoðanir sem 

eru settar fram sem stuttar fullyrðingar og aðstoða manneskjur við að takast á við 

erfiðleika.230  

Að lifa skynsamlega 

Stóuspekingar lögðu mikla áherslu á að rækta dyggðir og skynsemi, það var leiðin að 

hamingju og farsæld – að lifa í samræmi við logos, eða skynsemina. Grundvallaratriði í 

stóuspeki er að lifa náttúrulega eða samkvæmt eigin eðli. Og sem hugsandi, meðvituð vera 

er eðli mannsins skynsemi hans. Í umfjöllun sinni um stóuspeki segir Svavar Hrafn 

Svavarsson: „Þeir kynna til sögunnar skynsemi [...] sem skilgreinandi eðlisþátt heimspekinnar 

er getur opnað augu hennar fyrir skynsamlegri skipan náttúrunnar allrar. Dyggðug breytni 

felst í skynsamlegri breytni. Dyggðin er fullkomin skynsemi.“231 Hann segir einnig: „Eins og 

samsemd dyggðar og skynsemi gefur til kynna er dyggðin kunnátta í því að lifa, listin að lifa, 

sem gerir manneskjunni kleift að breyta ávallt eins og hún á að breyta á grundvelli þekkingar 

hennar á skynsemi náttúrunnar. Fyrst dyggð er fullkomin skynsemi, dugir hún til 

farsældar.“232 Að lifa samkvæmt eðli sínu þýðir að uppfylla möguleika mannsins til lífs í anda 

rökhugsunar og lifa með meðvitund um heildina sem alheimurinn er – að sérhvert ferli og 

fyrirbæri í alheiminum er hluti af skynsamlegu gangverki hans.  

 Eins og áður kom fram setti Aaron Beck fram þá kenningu að hugræn þrennd 

einkenndi hugsanir þunglyndra einstaklinga; hún samanstóð af neikvæðum hugsunum um 

mann sjálfan, heiminn og framtíðina. Í stóuspeki má finna hliðstæða þrískiptingu varðandi 

sambönd manneskjunnar: í fyrsta lagi sambandið við mann sjálfan, í öðru lagi sambandið við 

heiminn, náttúruna eða guðdóminn og í þriðja lagi sambandið við aðrar manneskjur. 

Stóuspeki skiptist svo samkvæmt þessari þrískiptingu í eðlisfræði, siðfræði og rökfræði – en 

þessi hugtök höfðu aðra merkingu á dögum Forn-grikkja. Aðalatriði í eðlisfræði stóumanna 

eru ástríður og langanir. Donald Robertson skrifar: „Stóuspekinginn verður að þjálfa til að 

fullnægja löngunum sínum með því að einskorða þær við það sem er á hans valdi, sem er 

dómgreind hans og ásetningur.“233 Þegar ástríður eru ekki á valdi manneskjunnar verður 

erfiðara fyrir hana að hlusta á skynsemina og það getur leitt til tilfinningalegra truflana. Til 
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þess að ná frekari stjórn á ástríðum sínum iðkuðu stóuspekingar hugleiðsluaðferð sem 

nefnist yfirsýn (e. the view from above). Aðferðin felst í því að víkka sjóndeildarhringinn sinn 

og leiða hugann að heildarmynd veruleikans.234 Innsýn stóuspekinga í eðli heimsins og 

hlutverk þeirra innan hans hjálpaði þeim að öðlast yfirvegun og þar af leiðandi forðast 

óæskileg tilfinningaþrungin viðbrögð. Siðfræði stóuspekinga fjallar um það hvernig maður 

hagar sér í sambandi við aðrar manneskjur og samfélagið í heild sinni. Markmiðið var að 

haga sér á viðeigandi og rökréttan hátt. Markmið rökfræði í stóuspeki er að forðast að taka 

fljótfærnislegar ályktanir og efla rökhugsunina svo að hugsunin verði skýrari og yfirvegaðri. 

Stóuspekingurinn forðast því að draga ályktanir af ófullnægjandi forsendum.  

 Það krefst áreynslu og þrautseigju að breyta hugrænum ferlum og því er 

endurtekning mikilvæg – lífsreglurnar eiga ávallt að vera til taks. Það er ekki nóg að lesa bók 

og ætlast til þess að lífið breytist – öllu heldur verður hegðun og venjubundin hugsun einnig 

að breytast. Það er munur á því að afla sér fræðilegrar þekkingar og að iðka það sem 

fræðilega þekkingin kveður á um – það er afar ólíklegt að verða fyrir hugljómun einungis 

með því að lesa bók um zen-búddisma heldur verður hugleiðsla, skyldurækni og þrautseigja 

að fylgja með. Það þjónar engu markmiði að sanka að sér þekkingu ef hún gleymist skömmu 

síðar. Þekkingin verður að vera greypt í meðvitundina svo að hún sé ávallt til taks. Epiktet 

lýsti ferli sem er keimlíkt vana-skilyrðingu í sálfræði: 

Sérhver vani og hæfileiki er styrktur og þeim haldið við með hliðstæðum 

aðgerðum, að ganga, með því að ganga, að hlaupa, með því að hlaupa. Ef þú vilt 

verða lestrarhestur, lestu; ef þú vilt verða rithöfundur, skrifaðu. En ef þú munt 

ekki lesa í þrjátíu daga og snúa þér að einhverju öðru muntu finna fyrir 

afleiðingunum. [...] Allajafna, ef þú vilt gera eitthvað, gerðu það þá að vana; og ef 

þú vilt ekki gera eitthvað, forðastu að gera það og komdu því í venju að gera 

eitthvað annað í staðinn. Þetta er einnig tilfellið varðandi málefni hugans. Í hvert 

skipti sem þú reiðist er fullvíst að það er ekki einangrað tilfelli heldur hefurðu 

með því styrkt þá venju og hellt olíu á eldinn. [...] Því vanar og hæfileikar munu 

                                                           
234 Robertson, The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy, 64. 



 76 

náttúrulega verða fyrir áhrifum af samsvarandi gjörðum og innrætast ef þeir voru 

ekki áður til staðar eða eflast og styrkjast ef þeir voru til staðar.235  

 Fátt er eins auðmótanlegt og hinn mannlegi hugur og ef við viljum breyta hugsun 

okkar til hins betra þá verðum við að vilja það og vera stöðugt að rækta hugsunina og efla – 

að sama skapi er auðvelt að sofna á verðinum með þeim afleiðingum að hugsunin falli í 

órækt. Þetta þýðir þó ekki að mistök séu óeðlileg eða eitthvað til að hræðast, þau eru hluti 

af ferlinu – en það sem einkennir hinn sanna stóuspeking er þrautseigja, vilji og ákveðni 

þegar hann verður fyrir mótlæti. Heimspekingurinn verður að finna gott jafnvægi á milli 

lærdóms og iðkunar þess sem hann lærir – heimspeki er listin að lifa og hugsa vel og til þess 

að öðlast færni á því sviði skipta bæði lærdómur og iðkun miklu máli rétt eins og í öðrum 

listgreinum.   

 Stóuspeki og hugræn atferlismeðferð eiga það sameiginlegt að telja að hugsanir hafi 

sterk áhrif á tilfinningalíf – og ef að við náum að stjórna og styrkja hugsanir okkar þá höfum 

við einnig meiri stjórn á tilfinningalífi okkar. Grunnurinn að báðum þessum meðferðarleiðum 

er hinn sami – hugsanir – og svarið við tilfinningalegum vandamálum er einnig hið sama – að 

breyta hugsunum okkar og ná þar af leiðandi meiri stjórn á þeim og tilfinningunum. Meðferð 

stóuspekinga var að þjálfa rökhugsunina svo að órökréttar hugsanir og skoðanir gætu ekki 

hreyft við okkur. Við teljum það sjálfsagt að bera ábyrgð á hegðun okkar en við þurfum 

einnig að bera ábyrgð á hugsunum okkar og tilfinningum.  

Án visku er hugurinn sjúkur 

Á helleníska tímabilinu urðu til heimspekistefnur sem höfðu margar hverjar að markmiði að 

stuðla að farsæld og hugarró. Þessu eftirsóknarverða ástandi var hægt að ná með því að 

vera dyggðug og efla skynsemina til þess að ná stjórn á óheilbrigðum hugsunum, 

tilfinningum og hvötum. Heimspeki þjónaði því hlutverki sálarhjálpar og varð að gagnlegu 

verkfæri til að lina þjáningar hugans.236 Stóuspekingurinn Seneca sagði: „án visku er 

hugurinn sjúkur“,237 og það virðist hafa verið viðtekin skoðun innan heimspekinnar á 

helleníska tímabilinu að heimspekin ætti að vera nokkurs konar læknisfræði fyrir hugann 

sem myndi efla andlegt heilbrigði. Epikúrus skrifaði: „Innantómt er orð heimspekingsins sem 
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græðir ekki þjáningu mannsins. Því rétt eins og það er ekkert gagn að læknisfræði sem ekki 

ræður bót á líkamlegum sjúkleika þá er að sama skapi ekkert gagn að heimspeki nema hún 

ráði bót á þjáningu sálarinnar.“238 Martha Nussbaum fjallar um þessa hlið heimspekinnar í 

bókinni The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics og segir: „Heimspeki 

læknar mannlega sjúkdóma, sjúkdóma sem brigðular skoðanir leiða af sér.“239 Heimspeki á 

helleníska tímabilinu átti að vera læknisfræði hugans – eða það sem mætti kalla sálfræði í 

dag – og veita manneskjunni hugarró og aðferðir til að takast á við þjáningu og erfiðleika 

mannlífsins. Heimspeki er í þessum skilningi hugarrækt þar sem einstaklingurinn eflir 

andlega heilsu sína og andlegan styrk. Við þurfum jafnt að styrkja okkar innri veröld – eða 

hugsun okkar – og líkama okkar. Markmiðið með þessari hugarrækt var að stuðla að andlegri 

framþróun sem leiddi á endanum til visku.240 Pierre Hadot skrifaði um þetta efni í bókinni 

Philosophy As a Way of Life, hann segir að heimspekin hafi verið lífsmáti: „það merkti að 

heimspeki var aðferð við að-vera-til-í-heiminum, sem þurfti að iðka í hverri andrá og 

markmið hennar var að umbylta gervöllu lífi einstaklingsins.“241 Viska er ekki einföld þekking 

eða endanlegt ástand heldur þekking sem krefst stöðugrar iðkunar og þróunar – samþætting 

þekkingar, lífsmáta og stöðugs lærdóms sem átti að „veita hugarró (gr. ataraxia), innra frelsi 

(gr. autarkeia) og alheimsvitund (e. cosmic consciousness). Fyrst og fremst var heimspeki 

miðlað sem meðferðarúrræði, sem ætlað var að lækna þjáningu mannkyns.“242  

Meðferð í anda stóuspeki átti að leiðrétta falskar skoðanir sem leiddu til óheilbrigðra 

tilfinninga. Hugurinn – eða sálin – gegnir lykilhlutverki í því ferli og þar af leiðandi mikilvægt 

að hann sinni hlutverki sínu vel, að hann blekki okkur ekki og leiði þannig niður ófarsælan 

farveg. Donald Robertson greinir á milli ánægju skynfæranna, eða nautnahyggju og 

rökréttrari ánægju hugans, eða þess sem mætti kalla farsæld (e. eudaimonia) – sem hann 

telur vera fyrirmyndarástand hugans samkvæmt stóuspekinni.243 Höfuðdyggðin sem leiðir til 

þessarar rökréttu ánægju er viska. Heimspeki er viskuást og því stuðlar heimspeki, eða 

viskuástin, að rökréttri ánægju, fyrirmyndarástandi hugans. Heimspeki verður því að listinni 

að lifa vel og rökrétt. Svavar Hrafn Svavarsson segir að heimspekingar fornaldar hafi svarað 

                                                           
238 Epicurus, Epicurea (Leipzig, 1887). Hér vitnað eftir Martha Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and 
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grundvallarspurningu siðfræðinnar, hvernig lífinu skuli lifað, með sömu grundvallarforsendu. 

Grundvallarforsendan er sameiginlegt markmið fornaldarheimspekinga – að heimspekin 

skuli stuðla að farsæld. Svavar segir: „Það er verk skynseminnar að finna og útskýra 

markmiðið og leiðirnar að því. Þetta verk skynseminnar vinnur heimspekileg siðfræði í því 

eina augnamiði að menn verði farsælir, lifi hinu eina sanna góða lífi.“244 

Þar af leiðandi eru aðalmarkmið hins stóíska heimspekings að rækta sjálfan sig og sál 

sína, vera forvitinn gagnvart veröldinni, öðlast visku og sækjast eftir því að vera dyggðug og 

hugsandi manneskja. Veraldleg atriði eins og auður og ytri gæða skipta engu máli fyrir 

farsæld stóuspekingsins.245 Það er þó ekki þar með sagt að stóuspekingurinn sjái engan mun 

á því að lifa í fátækt og vellystingum – hann kýs fremur að lifa í vellystingum og öryggi en 

hamingja hans veltur ekki á því. Hann er skeytingarlaus gagnvart veraldlegum gæðum. 

Hamingja okkar veltur á andlegum fremur en veraldlegum gæðum – viðhorfi okkar gagnvart 

tilverunni, því hvernig við hugsum. Robertson segir: „Höfuðdyggðir grískrar heimspeki voru 

viska, hugrekki, sjálfstjórn og heiðarleiki (eða „réttlæti“). Umráð yfir þessum fyrirmyndar 

persónuleikaeinkennum eru lykillinn að hamingju og farsæld (eudaimonia) samkvæmt 

stóuspekingum.“246 Samkvæmt þessu viðhorfi getum við ræktað hugsun okkar og beitt henni 

á ákveðinn hátt sem leiðir til hamingju og farsældar, sama hvað bjátar á. Við þurfum ekki að 

treysta á heppileg ytri skilyrði til að finna fyrir hamingju heldur getur heilbrigð hugsun og 

dyggðug hegðun einfaldlega verið nægjanleg skilyrði fyrir farsælt líf.  

                                                           
244 Svavar Hrafn Svavarsson, „Heimspekin og lífið: Hagnýtt siðfræði og fornöldin,“ Hugur 1/26 (2014): 67. 
245 Svavar Hrafn Svavarsson, „Stóísk siðfræði og náttúruhyggja,“ 69. 
246 Robertson, The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy, 83. 
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IV. hluti .Heimspeki og kennslufræði 

Í bókinni Tími heimspekinnar í framhaldsskólum færir Kristín Hildur Sætran rök fyrir því að 

gagnsemi heimspekinnar hafi verið stórlega vanmetin í menntakerfinu á Íslandi. Hún segir: 

„Sérstaða heimspekinnar er ekki síst fólgin í því að gildi heimspekilegrar ástundunar felst 

innan allra fagsviða. Framhaldsskólarnir eiga að efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 

frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi og þjálfun í öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun. Þessi markmið eru náskyld grundvallargildum, 

viðhorfum og aðferðum heimspekinnar og sýna hve mikilvægt ætti að vera að nýta 

heimspeki í framhaldsskólum landsins, því sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýnin hugsun eru 

þjálfuð enn ákveðnar innan heimspekinnar en margra annarra fræðigreina.“247  

Mörg af þeim vandamálum sem maðurinn stendur nú frammi fyrir eru afleiðingar af 

hugsunarhætti þeirra sem ígrunda ekki, spyrja ekki spurninga og breyta stöðugt af algjöru 

hugsunarleysi. Heimspeki og gagnrýnin hugsun hjálpa til við að þjálfa hugann í því að sjá 

heiminn eins og hann er í raun og veru. 

IV.1. John Dewey og ígrunduð hugsun  

Heimspekingurinn John Dewey (1850-1952) var einn áhrifamesti hugsuður á sviði 

menntamála á 20. öldinni. Í rauninni lét Dewey fátt framhjá sér fara og skrifaði 40 bækur og 

ekki færri en 700 greinar um ýmis málefni. Dewey stofnaði ásamt konu sinni, Alice Chipman, 

sérstakan tilraunaskóla sem var nefndur The University Elementary School - en var yfirleitt 

kallaður The Laboratory School eða einfaldlega Dewey-skólinn – í þeim tilgangi að prófa 

eigin hugmyndir um nám, kennslu og hugsun.  

Hugsun manneskjunnar var Dewey sérstaklega hugleikin. Hann taldi að hugsun okkar 

þyrfti að temja – við erum sífellt að hugsa en það sem ferðast í gegnum huga okkar er oft 

óskipulagt og ósjálfrátt.248 Ljóst er að allir hugsa í þessari merkingu orðsins, og í raun erum 

við öll stöðugt að hugsa. Það sem John Dewey vill leggja áherslu á er ígrunduð hugsun, sem 

hann lýsir svona: 
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Ígrunduð hugsun er lík þessari tilviljunarkenndu rás fyrirbæra gegnum hugann að 

því leyti að hún samanstendur af röð atriða sem hugsað er um en hún er ólík að 

því leyti að bara það að „eitt og annað“ komi fyrir tilviljun í óreglulegri röð nægir 

ekki. Ígrunduð hugsun felur ekki einungis í sér röð hugmynda heldur samröðun – 

samfellda röðun á þann hátt að hver hugmynd ræðst af því sem á undan er 

gengið sem rétt niðurstaða. Hver niðurstaða styðst við þær hugmyndir sem á 

undan eru komnar eða vísar til þeirra.249 

Þegar einstaklingur stundar ígrundaða hugsun er ákveðin keðja í hugsunarferlinu, 

ákveðið skipulag sem stefnir að einhverju markmiði, eða niðurstöðu: „Í allri ígrundaðri 

hugsun eru ákveðnar einingar sem eru tengdar þannig saman að það miðar allt að einni 

niðurstöðu.“250 Öfugt við markleysu venjubundinna hugsana þjónar ígrunduð hugsun 

einhverjum tilgangi, eins og að leysa vandamál. Ígrunduð hugsun krefst athugunar og 

rökhugsunar, öflun gagna sem leiða hugsunina að skynsamlegri niðurstöðu. Hugræn 

atferlismeðferð snýst um að virkja þessa ígrundandi hugsun meðal einstaklinga – neyða þá 

til þess að skipuleggja hugsanir sínar skrifa þær niður og rýna í þær. Með þessari aðferð nær 

einstaklingurinn að sjá rökvillurnar í eigin hugsun sem gerir honum kleift að laga þær. En 

ljóst er að þrátt fyrir að margir myndu vera sammála því að ígrunduð hugsun sé mikilvæg 

gerumst við allt of oft sek um leti í hugsun okkar, tökum gagnrýnislaust upp skoðanir 

annarra og gleymum okkur í hversdagslegu amstri. Ígrunduð hugsun felur því í sér að engu 

er trúað á ófullnægjandi forsendum. Það er því aðeins hægt að tileinka sér ígrundandi 

hugsun ásamt því að sættast við fylgifiska hennar, óvissu, efa, fyrirhöfn, athugun og 

rannsóknir. Það tekur tíma að rannsaka og komast að röklegri niðurstöðu eftir að hafa velt 

fyrir sér öllum hliðum málsins. Dewey segir: 

Það er á því stigi þar sem athugun og prófun verða hluti af rannsókn að munurinn 

á ígrundaðri hugsun og lélegri hugsun kemur í ljós. Til að vera raunverulega 

íhugul verðum við að vera fús til að þola til lengdar þann efa og þá óvissu sem er 

hvatinn að ítarlegri rannsókn svo við föllumst ekki á hugmynd eða höldum 
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afdráttarlaust fram einhverri skoðun fyrr en búið er að finna góð og gild rök fyrir 

henni.251 

Þó svo að hæfileikinn til þess að hugsa sé meðfæddur þá er hægt að læra hvernig hægt 

sé að hugsa vel og skipulega, það er hægt að læra ýmsar hugsunarvenjur sem koma sér vel í 

daglegu, verklegu og fræðilegu lífi. Dewey var mjög gagnrýninn á kennsluaðferðir 

samtímamanna sinna sem gengu flestar út á það að nemendur leggðu ýmsan fróðleik á 

minnið. Það er hinsvegar skýr greinarmunur á visku og fróðleik samkvæmt Dewey:  

Fróðleikur er þekking sem einungis er aflað og safnað. Viska er þekking sem 

stuðlar að því að maður geti lifað lífinu betur. Fróðleikur, einungis sem fróðleikur, 

felur ekki í sér neina sérstaka þjálfun vitsmunalegs hæfileika. Viska er fegursti 

ávöxtur þeirrar þjálfunar. Í skóla hættir fróðleikssöfnun ætíð til að komast hjá 

hugsjón visku eða góðrar dómgreindar. Tilgangurinn virðist oft vera – sérstaklega 

í grein eins og landafræði – að gera nemandann að því sem kallað hefur verið 

alfræðiorðabók af gagnslausum fróðleik.252 

Með því að efla hæfileika nemenda til að ígrunda og hugsa skipulega og með yfirvegun 

um eigin tilveru erum við að gefa þeim gífurlega nytsamleg sálræn verkfæri: góða 

dómgreind og visku. 

IV.2. Hamingja og velferð í skólum  

Í bókinni Teaching Happiness and Well-Being in Schools: Learning to Ride Elephants hvetur 

Ian Morris til þess að skólakerfinu verði breytt svo að við séum ekki einungis að veita 

börnum og unglingum almennar upplýsingar eða „gagnslausan fróðleik“ – heldur ætti 

skólakerfið að miða að því að skila andlega (og líkamlega) heilbrigðum manneskjum út í 

samfélagið.  

Kjarninn í kenningu Ians Morris er að við ættum að líta til Aristótelesar og 

dyggðafræði hans – þar sem maðurinn dafnar og öðlast vellíðan með því að efla dyggðir 

sínar, hugsun og skapgerð. Skólakerfið ætti að aðstoða ungt fólk í ferli sem eykur þroska 

þeirra og betrumbætir andlegt líf þeirra.253 Dyggð er eins og andlegur styrkleiki sem hægt er 
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að virkja eins og aðra hæfileika. Við nýtum slíka styrkleika, eins og t.d. visku, til að leiðbeina 

okkur í gegnum lífið taka góðar ákvarðanir. Að vera dyggðugur eða dyggðug krefst bæði 

rökhugsunar og tilfinningagreindar. Morris leggur áherslu á þroska einstaklingsins og skoðar 

því einnig kosti siðferðislegrar kennslu með því markmiði að efla samkennd og sambönd við 

aðra. Í raun vill hann að nemandinn læri að lifa vel – það þýðir ekki að hann ætti að ná 

góðum einkunnum, heldur að hann kunni að hugsa vel um líkama sinn og sál. Morris sér fyrir 

sér heildrænt skólakerfi þar sem kennslan einblínir ekki einfaldlega á kjarnagreinarnar og 

góðar einkunnir heldur að nemandinn læri að borða rétt, mikilvægi þess að sofa vel og 

hreyfa sig – og kunni einnig að hugsa vel um tilfinningar sínar, hugsanir, annað fólk, ástríður, 

styrkleika og fleira.  

Morris fjallar um sálfræðinginn Martin Seligman sem rætt hefur verið um hér á 

undan og þróaði aðferð til þess að efla þrautseigju meðal nemenda sem nefnist Penn 

Resiliency Program. Hún byggir að mestu leyti á stóuspeki og hugrænni meðferð Alberts 

Ellis. Þessi aðferð hefur reynst vel – t.d. til að  aðstoða ungt fólk til að forðast þunglyndi og 

önnur hegðunarvandamál.254 Morris segir að þegar við eflum þrautseigju og hugsun séum 

við að nýta okkur aðferðir heimspekinnar. Við lærum að hafa stjórn á hugsunum og eflum 

eigin áhrif og sjálfstæði í lífi okkar. Hann segir: „Heimspeki hefst þegar við spyrjum „af 

hverju?“ Hver sá sem vill vita af hverju ákveðnir hlutir gerast er að stunda heimspeki.“255 

Forvitni er heimspekileg dyggð – hún er uppspretta heimspekinnar. Þegar forvitni vaknar 

fylgja spurningar í kjölfarið sem krefjast svara – þar kemur heimspekileg hugsun einnig við 

sögu. Þegar við svörum spurningum þurfum við að setja saman röksemdarfærslu – rökfræði 

fjallar um hvernig við getum sett saman gildar og góðar röksemdarfærslur – en hún fjallar 

einnig um það hvernig við getum komið auga á og forðast rök- og hugsanavillur. Morris 

segir: „Þegar spurningar, röksemdir og rökræða eiga sér stað í kennslustofunni þinni er ferli 

hafið þar sem heimspekilegir vöðvar eru styrktir. Þessi heimspekilegu verkfæri eru gríðarlega 

mikilvæg til að gera ungu fólki kleift að finna sína leið í lífinu og þau styrkja einnig 

hugsanlega mikilvægasta þátt heimspekinnar: að læra að gera greinarmun á réttu og 

röngu.“256 
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Kennslustund í heimspeki ætti að vera kennslustund sem eykur rökvísi og 

tilfinningagreind nemenda – gerir þá meðvitaðri um hugsanir sínar, stöðu í samfélaginu og 

tilfinningar gagnvart öðrum manneskjum og sjálfum sér. Árangurinn af slíkri kennslu felst í 

því að skila andlega sterkum og heilbrigðum einstaklingum út í samfélagið, sem kunna að 

takast á við hversdagsleg og sammannleg vandamál jafnt sem fræðileg. Andlegt heilbrigði er 

ansi gott veganesti þegar halda á í frekara nám og á endanum út á vinnumarkaðinn. 

Heimspeki er ákveðin þjálfun í því að hugsa og ég tel að sú þjálfun gagnist nemendum 

sérlega vel, bæði í náminu og í lífinu. Heimspekin hefur margt að bjóða nemendum og í því 

sambandi telur Ian Morris fram fimm mikilvæg atriði: 

1. Hæfileikinn að spyrja spurninga varðandi yfirvald og viðtekna visku. 

2. Hæfileikinn að þróa gildi sem hægt er að meta. 

3. Hæfileikinn að koma auga á rökvillur og mynda gildar röksemdafærslur. 

4. Hæfileikinn að nýta rökræðu til þess að leysa úr erfiðum aðstæðum. 

5. Hæfileikinn að geta myndað röklegar skoðanir varðandi lífið og eigin 

heimsmynd.257 

Um þessar mundir virðast geðræn vandamál í samfélaginu vera að aukast. Við þurfum 

að spyrja okkur hvaða mikilvægi við gefum manneskjunni í menntakerfinu, og hvað það 

þýðir að vera manneskja. Ungt fólk stendur frammi fyrir stöðugum vandamálum í daglegu lífi 

sem þau eiga erfitt með að takast á við, vandamál sem lúta að því að vera manneskja, að 

taka þátt í samfélagi, og vandamál sem tengjast sjálfsmyndinni. Almenn tilvist einstaklingsins 

ætti að sjálfsögðu að hafa meira vægi í menntakerfinu. Á meðan það er mögulegt að 

nemendur noti sjaldan þekkingu úr mörgum kjarnagreinum í daglegu lífi ætti kennsla í 

heimspeki, lífsleikni og sálfræði að geta gagnast þeim í gegnum lífið.258 Andlegir þættir eins 

og nú-vitund, yfirvegun, viska, rökhugsun og hyggindi gagnast hverjum þeim sem tileinka þér 

þá. Rannsóknir sýna að ýmsir slæmir hugsanaferlar sem við tökum upp í æsku hafa áhrif á 

hamingju okkar í framtíðinni.259 Það er því ráðlegt að reyna að koma í veg fyrir þessa 

hugsanakvilla eins snemma og mögulegt er.  

                                                           
257 Morris, Teaching Happiness and Well-Being in Schools, 65. Þýðing mín. 
258 Morris, Teaching Happiness and Well-Being in Schools, 4. 
259 Morris, Teaching Happiness and Well-Being in Schools, 24. 
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Niðurstöður: Hvers er heimspekin megnug? 

Hvernig getur heimspekin komið að notum þegar geðheilsu ungmenna á Íslandi fer 

hrakandi? Heimspeki fjallar um hugsun og aðferðir sem við getum nýtt til þess að hugsa 

skipulega og skynsamlega. Þegar kemur að geðheilsu, og hugsun þeirra sem þjást af 

tilfinningaröskunum eins og þunglyndi og kvíða, spretta vandamál þeirra oft á tíðum út frá 

órökréttum og óheilbrigðum hugsunum. Hugsanir okkar eru hugsanir okkar – við höfum vald 

á því hvað við hugsum um og hvernig við hugsum um það. Þess vegna er mikilvægt að við 

leggjum áherslu á að kynna nytsamlegar aðferðir heimspeki og sálfræði til að efla hugsun í 

samfélaginu, ekki einungis samfélaginu til hagsbóta heldur einnig fyrir manneskjurnar sjálfar. 

Hugsanir geta verið góðar og slæmar, skynsamlegar og óskynsamlegar, rökréttar og 

órökréttar – og þar sem hugsanir stýra hegðun okkar og vellíðan að miklu leyti þá hljótum 

við að vilja að hugsanirnar séu góðar, skynsamlegar og rökréttar. Hugrænni atferlismeðferð 

mætti lýsa sem inngangi að heimspekilegri hugsun – aðferð sem krefst þess að hugsanir séu 

skráðar niður, ígrundaðar og skipulagðar með þeim hætti að órökvísi hugsananna kemur í 

ljós. Hugræn atferlismeðferð byggist því á grunni sem miðar að því að bægja burt 

óheilbrigðum hugsunum með skynsemi og rökvísi – hæfileikar sem heimspekin eflir og 

þjálfar. Páll Skúlason, sem var sannfærður um gildi heimspekinnar, skrifar:  

Heimspeki var í mínum huga fyrst og fremst ákveðin hugsun eða hugsunarháttur 

sem við þyrftum að læra að tileinka okkur til að takast á við tilveruna og lífið 

sjálft, með öðrum orðum til að skilja lífsvandamál okkar og leggja á ráðin um að 

leysa þau með sem áhrifaríkustum og bestum hætti.260 

Honum var einnig umhugað um það sem birtist honum sem hugsunarleysi nútímans: 

Mannfólkið er hugsandi verur og að endingu veltur allt á því hvort og þá hvernig 

við sinnum hugsunum okkar og leggjum rækt við þær í samlífi okkar. 

Hugsunarleysi er ef til vill alvarlegasti lösturinn í fari nútímamanna. Nútíma 

þjóðfélag elur á þessum lesti með gegndarlausu áreiti og tillitsleysi; fólk verður 

sífellt að bregðast við boðum sem berast hvaðanæva; það getur orðið eins og 

                                                           
260 Páll Skúlason, Hugsunin stjórnar heiminum (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 17 
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friðlausar mýs í búri eða jórtrandi kýr á bás. Friðleysi og sljóleiki verða hlutskipti 

okkar, ef við spyrnum ekki við fótum.261 

Ef við leggjum ekki rækt við hugsun okkar þá fellur hún í órækt262 – með tilkomandi 

arfa og óþverra. Maðurinn verður að gefa sér meiri tíma til ígrundunar. Þetta vandamál 

sprettur að miklu leyti út frá gildismati nútímamannsins og samfélagslegum skilyrðingum. 

Undanfarna áratugi hafa þau gildi sem tengjast rökréttri hugsun, visku og heimspeki ekki 

verið sett á háan stall í samfélögum manna. Þau hafa nánast gleymst í skugga 

eiginhagsmuna, græðgi og metorðasýki. Þetta hugsunarleysi nútímamannsins hefur skapað 

fjölmörg vandamál, sem dæmi má nefna loftslagsmálin, hrakandi geðheilsu og öfgafullar 

pólitískar hreyfingar. Samkvæmt Páli er eitt mikilvægasta verkefni okkar tíma að leggja 

grunn að víðtæku og heilsteyptu gildismati sem hefur hag allra jarðarbúa að leiðarljósi.263 

Gildi eru hinsvegar ávallt huglæg og mismunandi eftir manneskjum og samfélögum – en 

einmitt vegna þess „skiptir svo miklu máli að við leitumst við að þroska gildismat okkar og 

festumst ekki í tilteknu gildakerfi sem hindrar okkur í að beita dómgreindinni.“264 En þar 

með hefur heimspeki fengið verkefni sem skiptir máli. Páll segir:  

Enginn kemst hjá því að leggja eitthvert mat á lífið og styðjast við einhverja 

skoðun á heiminum. Eftir því sem mennirnir losna undan álagi ytri aðstæðna 

verður brýnna að þeir skýri og skerpi lífsmat sitt og lífsskoðanir; að öðrum kosti 

stjórnast hugsanir þeirra og ákvarðanir af öflum eða lögmálum sem þeim eru 

ómeðvituð. Hér verður verkefni heimspekinnar að skýra, leiðrétta og gagnrýna 

þær heims- og lífsskoðanir sem menn hafa til leiðsagnar í lífinu. Og þar með 

tengist heimspekin beint hagsmunum manna.265 

 Þarna finnst mér Páll hitta naglann á höfuðið. Án heimspekilegrar hugsunar – sem 

einkennist meðal annars af rökvísi, yfirvegun, ígrundun og visku – eiga menn á hættu að 

stjórnast af ómeðvituðum öflum og lögmálum. Það er einmitt vandamál sem hugræn 

atferlismeðferð reynir að lagfæra með heimspekilegum aðferðum til þess að gera 

manneskjur meðvitaðri um hugsanir sínar, skoðanir og sig sjálf. Hugsunarleysi 

                                                           
261 Páll Skúlason, „Forspjall“, Pælingar (Reykjavík: 1987), 14. 
262 Martin Heidegger, „Minningarræða,“ þýð. Steinar Örn Atlason og Egill Arnarson, Hugur 26 (2014): 194. 
263 Páll Skúlason, Merking og tilgangur (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015), 73-74. 
264 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 74. 
265 Páll Skúlason, „Hugmynd mín um heimspeki“, Pælingar II (Reykjavík: 1989), 23. 
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nútímamannsins er kannski ekki nægilega nákvæmt orðaval – réttara væri að segja 

stefnuleysi hans í hugsun. Því maðurinn er ávallt að hugsa, en vegna þess hversu miklu áreiti 

hann er undir þá nær hann ekki að beina hugsun sinni að neinu sérstöku – nema í örskamma 

stund, eða þar til annað áreiti vekur athygli hans.  

Þó svo að heimspekilegar aðferðir geti aðstoðað margar manneskjur við að takast á 

við vandamál sem tengjast geðröskunum er ekki þar með sagt að það eigi við um alla. Albert 

Ellis segir til að mynda að aðferð hans, rökræn tilfinninga- og atferlismeðferð – sem byggist á 

sterkum heimspekilegum undirstöðum – nái mestum árangri meðal einstaklinga með góða 

greind. Meðferðin virkar ekki vel fyrir fólk sem glímir við lærdómserfiðleika.266 Heimspeki 

sem fræðigrein er einnig misjafnlega gagnleg. Gildi hennar sem kennsluaðferð veltur á því 

hvað sé kennt, hvernig hún er kennd og einnig hvernig nemandinn tileinkar sér efnið. Hægt 

er að kenna sögu heimspekinnar án þess að nemendur öðlist reynslu í því að hugsa sjálf og 

þroskast í kjölfar þess að glíma við stórar spurningar á eigin forsendum – það gæti því endað 

með því að nemendur missi áhugann ef þeir ná ekki að tengja efnið við sitt eigið líf. Það þarf 

því að vera gott jafnvægi á milli verklegrar og fræðilegrar kennslu í heimspeki. 

Heimspekingurinn Henry David Thoreu skrifar í bókinni Walden: Eða lífið í skóginum: „Í dag 

höfum við prófessora í heimspeki en enga heimspekinga. Samt er aðdáunarvert að tala um 

þá speki sem einu sinni var aðdáunarvert að lifa samkvæmt. Til þess að teljast 

heimspekingur er ekki nóg að vera skarpskyggn, ekki einu sinni stofna skóla, heldur þarf að 

elska svo viskuna að maður lifi samkvæmt lögmálum hennar einföldu lífi og sjálfstæðu, 

mörkuðu göfuglyndi og sjálfstrausti. Leysa eitthvað af vandamálum lífsins, ekki aðeins í orði 

heldur á borði.“267 Með því að endurvekja hugmyndina um heimspeki sem lífsmáta erum við 

að taka fyrsta skrefið í átt að meðvitaðri tilvist. Heimspeki snýst ekki um að sanka að sér 

endalausum fróðleik – heldur kunna að nýta fróðleik og þekkingu til að „leysa eitthvað af 

vandamál lífsins“ og efla eigin dómgreind. Slíkt viðhorf leiðir á endanum til visku – listarinnar 

að lifa vel. 

Það væri fróðlegt að halda áfram með rannsókn á þessu sviði enda er hugsunin sjálf – 

og tengsl hennar við andlega heilsu – gríðarlega áhugavert en á sama tíma víðtækt og erfitt 

                                                           
266 Albert Ellis og Debbie Joff Ellis, Rational Emotive Behavior Therapy (Washington: American Psychological 
Association, 2011), 116. 
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(Reykjavík: Dimma, 2017), 25. 



 87 

umfjöllunarefni. Ljóst er að kenningar og aðferðir heimspekinnar geta komið að virkilega 

góðum notum – eins og raun ber vitni í rannsóknum tilvistarsálfræði, jákvæðrar sálfræði og 

hugrænnar atferlismeðferðar. Sem dæmi má nefna gagnrýna hugsun, víðsýni, hyggindi, 

núvitund, yfirvegun, efa og rökhugsun sem verkfæri fyrir lífið sjálft. Með ígrundaðri hugsun 

lærir manneskjan að leysa vandamál á skipulegan og markvissan hátt. Það er því 

grundvallaratriði að heimspeki sé kennd með það að markmiði að nemendur sjái tilgang 

með náminu og kunni að nýta sér það. Nemendur verða að kunna að beita þessum 

aðferðum í sínu eigin lífi til þess að þær beri ávöxt. Heimspekikennsla verður að hvetja 

nemendur til þess að taka virkan þátt í eigin lífi og það felur í sér fyrirhöfn og erfiði. En með 

því að tengjast veröldinni á merkingarríkan hátt eflir manneskjan tengsl sín við hana og eigin 

hugsun – hún sýnir henni umhyggju.  

Andlega heilsu og hugrænt hreysti verður að efla markvisst – rétt eins og líkamlegt 

hreysti. Sálfræðin hefur á undanförnun áratugum sýnt fram á að heimspekileg hugsun getur 

orðið manneskjunni að gríðarmiklu liði við að leysa sammannleg vandamál á árangursríkan 

hátt. Með iðkun heimspekinnar er verið að leggja rækt við hugsunina og styrkja hana. Sá 

sem gerir það býr að þeim styrk í öllu því sem hann eða hún gerir, þar sem hugsunin kemur 

ávallt við sögu. 
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