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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni til BA prófs í uppeldis- og menntunarfræði verður fjallað um kvíða barna. 

Lögð er áhersla á að lýsa einkenni kvíða, helstu kvíðaröskunum og hvernig ýmsir verndandi 

þættir geta haft áhrif á kvíða barna, sérstaklega á yngsta stigi grunnskóla. Ritgerðin er 

fræðileg heimildaritgerð þar sem notast er við fyrirliggjandi gögn og heimildir. Eitt af 

meginmarkmiðum ritgerðarinnar er að vera hagnýtt fræðsluefni sem muni nýtast foreldrum, 

öðrum uppalendum og fagfólki sem vinna með börnum til að skilja betur kvíða, helstu 

kvíðaraskanir og afleiðingar þeirra á börn. Einnig verður sjónum beint að því hvaða þættir 

eru áhrifaríkastir til að draga úr og koma í veg fyrir alvarlegan kvíða barna.  Rannsóknum ber 

saman um að verndandi þættir og forvarnir geta dregið úr kvíða barna og komið í veg fyrir að 

hann þróist enn frekar. Í því sambandi gegna foreldrar mikilvægu hlutverki því þeir geta sýnt 

börnum hvernig á að takast á við og leysa kvíðavaldandi aðstæður. Með samvinnu, öflugum 

forvörnum, verndandi þáttum og jákvæðum samskiptum er hægt að stuðla að betri líðan 

barna og vera vakandi yfir þeim einkennum og áhrifum sem kvíði barna getur haft. Mikilvægt 

er að taka á kvíða barna strax til að koma í veg fyrir að kvíði þróist yfir í kvíðaröskun sem 

getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og mikil áhrif á daglegt líf og framtíð barna. 
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1  Inngangur  

Það þekkja flestir tilfinninguna að fá hnút í magann, vera með þvala fingur og örari hjartslátt 

þegar óþægilegar og ógnandi aðstæður koma upp. Sumir finna sjaldan fyrir þessum 

einkennum sem eru nú samt áður eðlilegur hluti af lífinu. Margir upplifa þessar tilfinningar 

þegar þeir þurfa til dæmis að standa upp og tala fyrir framan aðra, byrja á nýjum vinnustað 

eða í námi. Síðan eru sumir einstaklingar sem upplifa þessar tilfinningar á hverjum degi og 

oft við aðstæður sem ekki ættu að kalla fram þessi viðbrögð. Þegar einstaklingur upplifir 

kvíða á þennan hátt má segja að kvíðinn sé orðinn að kvíðaröskun (Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans, e.d.). 

Sú ákvörðun að fjalla um kvíða barna á yngsta stigi grunnskólans í lokaverkefni þessu 

tengist eigin reynslu af kvíða og kvíða barna í fjölskyldu. Eftir vangaveltur um fjölda 

einstaklinga og þá sérstaklega yngri drengja, sem þjást hafa af kvíða í nánustu fjölskyldu jókst 

áhugi á því að kynna mér betur kvíða og kvíðaröskun og kanna ástæður þess að sumir fyllast 

kvíða sem getur þróast út í kvíðaröskun en aðrir ekki. Í BA námi mínu í uppeldis- og 

menntunarfræði varð mér einnig ljóst hversu mikilvægt er að huga betur að líðan barna og 

þá sérstaklega kvíða barna. Líðan barna er orðin að áberandi málefni í samfélaginu og þeir 

þættir sem standa upp úr í tengslum við líðan grunnskólabarna eru meðal annars: Depurð, 

skólakvíði, streita, námsárangur tengdur líðan, efnahagur foreldra og lyfjanotkun.  

Ritgerðin er fræðileg heimildaritgerð þar sem notast er við fyrirliggjandi gögn og 

heimildir og verður fjallað um kvíða barna á yngsta stigi í grunnskóla. Rannsóknarspurningar 

sem leitast verður við að svara hljóða svo: Hvernig lýsir kvíði barna sér og hvernig hafa ýmsir 

verndandi þættir áhrif á kvíða barna á yngsta stigi í grunnskóla?   

Í ritgerðinni verður fjallað um hugtök sem tengjast kvíða og kvíðaröskunum barna. Farið 

verður yfir helstu skilgreiningar og algengustu kvíðaraskanir hjá börnum og koma þær 

upplýsingar meðal annars fram í yfirlitstöflu. Skoðaðir verða þættir sem geta orsakað kvíða 

og hvaða afleiðingar kvíði og kvíðaraskanir geta haft í för með sér. Sérstaklega verður fjallað 

um þá þætti sem kunna að sporna við kvíða og þróun kvíðaraskana. Ásamt þessu verður farið 

yfir eftirfarandi þætti: Verndandi þætti, uppeldishætti og umhverfi barna. Þá verður fjallað 

um hagnýt ráð og aðferðir sem foreldrar og aðrir uppalendur geta gripið í til að vinna með 

kvíða barna.  

Að lokum verða umræður og niðurstöður. Í þeim kafla verður rannsóknarspurningum 

ritgerðarinnar svarað og dregnar saman helstu niðurstöður. Eitt af meginmarkmiðum 
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ritgerðarinnar er að vera hagnýtt fræðsluefni og er von mín að hún muni nýtast foreldrum, 

öðrum uppalendum og fagfólki sem vinna með börnum til að skilja betur kvíða, helstu 

kvíðaraskanir og afleiðingar þeirra á börn og einnig hvaða þætti sé hægt að vinna með til að 

sporna við og draga úr kvíða barna með áherslu á yngsta stigi grunnskólans.   
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2 Kvíði  

Kvíði er nauðsynleg tilfinning sem ver okkur gagnvart hættulegum aðstæðum. Kvíði er 

eðlilegt viðbragð manneskjunnar við flótta og átök og er ákveðin leið náttúrunnar til að 

komast af. Kvíði hefur ýmis konar birtingarmyndir og getur komið fram í hugsunum, andlegri 

og/eða líkamlegri líðan og hegðun (Jóhanna Kristín Jónsdóttir, e.d.). Birtingarmynd kvíða 

kemur oft fram í líkamlegum einkennum. Barn getur upplifað doða, skjálfta, magaverki, öran 

hjartslátt og óskýra hugsun en þessi einkenni eru algengust í tengslum við kvíða (Muris, 

Mayer, Freher, Duncan, van den Hout, 2010). Öll þessi einkenni eru líkamleg viðbrögð 

líkamans við kvíða. Tilfinningaleg einkenni geta líka gert vart við sig en þau eru meðal annars: 

Svefnleysi, pirringur og eirðarleysi (Kvíðameðferðastöðin, e.d.a-). Það getur verið misjafnt 

eftir barni hvaða einkenni koma fram og hversu alvarleg þau eru. Mikilvægt er að taka á 

kvíða barna strax til að koma í veg fyrir að hann geti þróast út í kvíðaröskun og hafi þannig 

alvarlegar afleiðingar í för með sér og áhrif á daglegt líf og framtíð barnsins.  

Talað er um þrjá meginflokka kvíða en þeir eru: Kvíðatengdar hugsanir, líkamleg einkenni 

og forðunarhegðun. Einkenni sem ung börn sýna oftast eru forðunarhegðun og líkamleg 

einkenni. Þessi einkenni geta komið fram sem líkamleg einkenni eins og maga- og 

höfuðverkur til að komast hjá ýmsum verkefnum (Steinunn Fríður Jensdóttir og Þórunn 

Ævarsdóttir, 2016). Forðun er ákveðin hegðun sem einstaklingur með kvíða er líklegur til að 

taka upp til að takast á við kvíðann. Einstaklingur sem upplifir ekki kvíða forðast aðstæður 

sem eru hættulegar og ógnandi, en einstaklingur með kvíða forðast aðstæður sem eru ekki 

hættulegar eins og til dæmis að tala við aðra eða mæta í skólann og getur slík hegðun orðið 

að vítahring sem getur verið erfitt að brjótast út úr (Háskóli Íslands, e.d.). Einkenni kvíða geta 

líka komið fram sem hegðunarvandamál. Umræðan um kvíða í samfélaginu er orðin opnari 

og foreldrar líklegri og meðvitaðri um að leita hjálpar fyrr ef barn upplifir kvíða (Steinunn 

Fríður Jensdóttir og Þórunn Ævarsdóttir, 2016).  

 

2.1 Börn með kvíða 

Kvíði er ein af algengustu geðröskunum hjá börnum og hafa rannsóknir sýnt að 8-20% barna 

eru með kvíða. Yfirleitt kemur kvíði í ljós um sex ára aldur (e. median age of onset) og eykst 

með aldrinum. Samt sem áður getur verið erfitt að koma auga á kvíðaeinkenni þar sem börn 

bera vanlíðan ekki endilega utan á sér (Brynja Örlygsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 

Sigríður Birta Kjartansdóttir og Ólöf Gunnhildur Ólafsdóttir, 2016). Börn bregðast á ólíkan 

hátt við vanlíðan og streitu. Sum draga sig í hlé og verða lokuð og kvíðin. Önnur verða 

árásargjörn og fá útrás fyrir sinni vanlíðan á öðrum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995). Börn geta oft ekki notað orð til að útskýra líðan sína. Þá eru það frekar líkamleg 
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einkenni sem segja okkur ef eitthvað er að angra barnið. Þegar barni líður illa að staðaldri og 

yfir langan tíma skiptir máli að staldra við og finna út hvað er að. Rannsóknir hafa sýnt að sjö 

ára gömul börn hafa þroska til að skilja líkamleg einkenni og tengja þau við andlega líðan eins 

og kvíða (Muris o.fl., 2010). 

Það er algengara að stúlkur þjáist af kvíða en drengir. Þær eru líklegri til að upplifa meiri 

hræðslu og áhyggjur á aldrinum 6-16 ára og hafa rannsóknir sýnt að kynjamunur er á 

greiningu kvíða hjá stúlkum og drengjum þegar um er að ræða aðskilnaðarkvíða. Rannsóknir 

hafa sýnt að þessi munur minnkar svo á unglingsárum. Mikilvægt er að halda áfram 

rannsóknum á þessu sviði þar sem ekki er aðeins skoðaður kynjamunur heldur líka 

áhættuþættir sem hafa áhrif á kvíða barna (Waters, Zimmer-Gembeck, Farell, 2012). 

Birtingarform vanlíðunar geta verið ólík og einstaklingsbundið er hvernig börn bregðast 

við. Ákveðin einkenni eins og að pissa á sig, kækir, kvíði, hræðsla, þráhyggja, árátta, ótti, 

fælni, feimni og óöryggi geta allt verið lýsandi einkenni fyrir vanlíðan barna. Eðlilegur kvíði er 

hluti af þroska barns og verður þegar barn uppgötvar til dæmis hættur, dauðann eða þarf að 

takast á við krefjandi verkefni. Dæmi um verkefni sem börn geta þurft að takast á við eru 

flutningar, skilnaður foreldra og breytingar sem verða þegar barn fer úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Þá geta auknar kröfur og sú tilfinning að bregðast foreldrum eða kennurunum 

orðið þeim um megn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995).  

Samkvæmt heilsufarsskrá skólabarna eru 20% þeirra með langvarandi heilsuvanda þar 

sem algengasti vandinn er geðraskanir (Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 

Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elísdóttir og María Guðnadóttir, 2005).  

Barn gengur í gegnum margar breytingar í lífinu og er kvíði eðlilegur hluti af þeim 

breytingum. Það er mikilvægt að rugla ekki saman einkennum sem benda á kvíðaraskanir við 

eðlilegar áhyggjur og streitu sem flest öll börn geta gengið í gegnum. Miklar áhyggjur, ótti og 

grátur við aðskilnað getur verið eðlilegur kvíði og ákveðin leið í þroskaferli barns. 

Kvíðaröskun er læknisfræðilegt heilsufarsvandamál og þarf strax að leita hjálpar ef barn 

upplifir mikinn kvíða sem getur þróast yfir í kvíðaröskun (Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans, e.d.). Í næsta kafla verða skoðaðar helstu kvíðaraskanir barna, einkenni þeirra 

og hvaða meðferðaúrræði henta hverri kvíðaröskun fyrir sig.  
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3 Helstu kvíðaraskanir barna  

Þegar kvíðatilfinningar eru farnar að koma upp endurtekið í aðstæðum sem ekki ættu að 

kalla á kvíða er talað um kvíðaraskanir. Kvíðinn er þá orðinn endurtekinn, varir lengur og 

hefur heftandi áhrif. Ef ekki er unnið með kvíðaraskanir geta þær haft veruleg áhrif á líf og 

flestar daglegar ákvarðanir einstaklinga. Það má ætla að þriðji hver einstaklingur upplifi 

kvíðaröskun einhvern tímann á lífsleiðinni (Kvíðameðferðastöðin, e.d.a-). 

Raskanir sem tengjast hegðun og líðan barna geta bæði verið úthverfar og innhverfar. 

Úthverfar raskanir eru þegar hægt er að sjá raskanir í hegðun barns. Þessar hegðunarraskanir 

eru meðal annars athyglisbrestur með ofvirkni, hegðunarröskun og mótþróaþrjóskuröskun 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Innhverfar raskanir eru hins vegar raskanir sem 

tengjast tilfinningum og hugarástandi barns. Meðal innhverfra raskana eru lyndisraskanir og 

kvíðaraskanir (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Kvíðaraskanir eru meðal algengustu raskana sem börn upplifa. Kvíðaröskunum er skipt 

niður í nokkra flokka sem eru: Almenn kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíði, félagsfælni, sértæk 

fælni, þráhyggju- og árátturöskun, áfallastreituröskun, ofsakvíði eða felmturröskun. Þess má 

geta að kvíði er einkennandi í öllum þessum röskunum sem hér hafa verið taldar upp (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Þessar kvíðaraskanir hér að ofan eru þær algengustu sem 

koma fram í bernsku og á unglingsárum. Það er mismunandi á hvaða aldri og hvaða röskun 

kemur fram hjá hverjum og einum einstaklingi. Þess má geta að aðskilnaðarkvíði er sú röskun 

sem kemur yfirleitt fyrst fram af þeim og er einnig sú algengasta. Barn með aðskilnaðarkvíða 

er líklegra til að þróa með sér kvíðaröskun, þunglyndi, vímuefnamisnotkun og ofsakvíða á 

fullorðinsárum (Schneider, Blatter-meunier, Herren, Adornetto, In-Albon og Lavalle, 2011).  

Einkenni kvíðaraskana eru yfirleitt þau sömu hjá öllum aldurshópum en birtingarmynd 

þeirra getur verið mismunandi eftir þroskastigi barns. Það getur verið erfitt að koma auga á 

einkenni kvíðaraskana en þá er mikilvægt að horfa ekki aðeins á einkennin sjálf heldur einnig 

hversu oft þau birtast. Þegar einkenni hafa heftandi áhrif á líf barns er það líkleg vísbending 

um kvíðaröskun (Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, e.d.). 

Hér fyrir neðan er tafla sem sýnir helstu tegundir kvíðaraskana sem börn þjást af auk 

upplýsinga um birtingarmyndir og líkamleg einkenni (Geðhjálp, e.d.). Algengustu 

meðferðarúrræði kvíðaraskana eru hugræn atferlismeðferð og lyfjameðferð. Upplýsingar um 

helstu meðferðarúrræði koma einnig fram í töflunni (Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans, e.d.). Í næsta kafla verða skoðaðar mögulegar orsakir kvíða með tilliti til 

uppeldis, umhverfis, breytinga í lífi barna og erfða  
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Tafla 1 Yfirlitstafla yfir helstu kvíðaraskanir  

 

Tegund Birtingarmynd Líkamleg einkenni Meðferð 

Almenn kvíðaröskun 
(e.Genealized Anxiety 
disorder) 

- Óraunhæfar áhyggjur 

- Erfitt með slökun 

- Áhyggjulotur 

- Eirðarleysi 

- Pirringur 

- Svefnleysi 

- Vöðvaspenna 

- Hugræn atferlismeðferð 

Aðskilnaðarkvíði 
(e. Separation Anxiety 
Disorder) 

- Ótti við varanlegan 

aðskilnað. 

- Ótti við að týnast, 

veikjast eða deyja 

- Óraunhæfar áhyggjur 

- Svefnörðugleikar 

- Grátur 

- Hræðsla 

- Hugræn atferlismeðferð 

Félagsfælni 
(e. Social Phobia) 

- Mikill og stöðugur ótti 

við félagslegar aðstæður. 

- Að aðrir séu að horfa, 

hugsa eða dæma sig 

- Skjálfti 

- Sviti 

- Ör hjartsláttur 

- Hugræn atferlismeðferð 

- Lyfjameðferð 

Áráttu- og 
þráhyggjuröskun 
(e. Obsessive-Compulsive 
Disorder) 

- Sífelldar kvíðatengdar 

hugsanir 

- Stöðug hegðun sem 

tengist talningu, þrifum, 

söfnun og eftirliti sem 

dæmi 

-Félagsleg einangrun 

- Skömm 

- Streita og kvíði 

- Líkamlegar 

endurtekningar  

- Ótti við smit, sjúkdóma 

og óhreinindi 

- Hugræn atferlismeðferð 

- Lyfjameðferð 

Áfallastreituröskun 
(e. Post-Traumatic Stress 
Disorder) 
 

- Birtist oft eftir að 

einstaklingur upplifir 

atburð sem ógnar heilsu, 

öryggi eða lífi 

- Skelfing eða hryllingur 

- Hjálparleysi 

- Endurupplifun 

- Martraðir 

- Skert minni 

- Tilfinningalegur doði 

- Svefnörðugleikar 

- Pirringur og reiði 

- Hrein atferlismeðferð 

CPT 

- Blanda af hugrænni 

atferlismeðferð, 

líkamsmiðaðra og 

dýnamískra meðferða 

Felmturöskun eða 
ofskvíði 
(e. Panic Disorder) 

- Endurtekin og óvænt 

ofsakvíðaköst 

- Ofsakvíði sem hefur 

hamlandi áhrif 

- Ör hjartsláttur 

- Magaverkir 

- Sviti eða skjálfti 

- Doði 

- Hugræn atferlismeðferð 

- Lyfjameðferð 
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4 Hvað orsakar kvíða? 

Það getur verið erfitt að finna út nákvæmlega hvaða þáttur orsakar kvíða hjá börnum. Erfðir 

og aðrir líffræðilegir þættir, fjölskylduaðstæður, álag, áföll og félagslegir erfiðleikar eru 

helstu ástæður kvíða barna (Heilsuvera, e.d.; Stallard, 2009). Áður fyrr var talið að 

óstöðugleiki og slæmar fjölskylduaðstæður væru eina ástæða kvíða en rannsóknir hafa sýnt 

að efnafræðilegar breytingar í líkamanum og erfðir eru mikilvægir þættir í þróun kvíða.  

Stundum geta einkenni komið fram án nokkurs fyrirvara en einnig er hægt að tengja þau við 

ýmsar streituvaldandi breytingar (Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, e.d.). Einn 

þáttur eins og viðkvæmni getur aukið líkur á kvíða og leitt til kvíðaröskunar. Þeirri 

kvíðaröskun getur svo verið viðhaldið með uppeldi og umhverfi (Stallard, 2009).  

4.1 Uppeldi og umhverfi  

Einn af mikilvægustu umhverfisþáttunum í tengslum við kvíða barna er fjölskyldan. Sá þáttur 

getur mótað og viðhaldið kvíða með forðun. Foreldrar barna með kvíða eru líklegri til að 

ofvernda og stjórna börnum sínum. Sú aðferð er líkleg til þess að takmarka þróun 

sjálfstjórnar og ýta undir ósjálfstæði barna. Þau tækifæri sem börn geta fengið til að öðlast 

þroska í að leysa krefjandi verkefni eru tekin frá þeim. Það getur aukið líkur á því að þau 

upplifi ógnandi aðstæður sem óútreiknanlegar og að þau hafi ekki stjórn á þeim (Stallard, 

2009). Foreldrar og aðrir uppalendur þurfa að vita hvaða aðferðir geta verið skaðlegar í 

tengslum við þróun tilfinninga- og hegðunarvandamála hjá börnum. Áhættuþættir sem eru 

líklegir til að hafa áhrif eru meðal annars: Erfið samskipti innan fjölskyldu, streita, kvíði eða 

aðrir geðrænir erfiðleikar foreldra, lítil samvera, samskipti milli foreldra og barns, 

óheppilegar uppeldisaðferðir og slæm fjárhagsleg staða sem veldur vonleysi og áhyggjum 

(Gyða Haraldsdóttir, 2015).  

Diane Baumrind rannsakaði uppeldishætti foreldra og áhrif þeirra á líðan barna. Hún 

skipti uppeldisháttum í þrjá flokka. Þeir flokkar eru: Leiðandi foreldrar (e.authoritative), 

skipandi foreldrar (e. authoritarian) og eftirlátir foreldrar (e. permissive). Leiðandi foreldrar 

sýna hlýju, hvatningu, væntingar og setja skýr mörk. Skipandi foreldrar stjórna og refsa með 

reglum. Þeir hafa skýrar reglur og vænta þess að þeim sé hlýtt í einu og öllu. Þeir sýna litla 

hlýju og hvatningu. Eftirlátir foreldrar sýna hlýju en setja ekki mörk. Þeir láta eftir og gera 

litlar kröfur til barna sinna (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009).  

Fjórði flokkurinn kom fram seinna en það eru afskiptalausir foreldrar (e. rejective-

neglective). Þessi flokkur var settur fram af Moccoby og Martin (1983) um foreldra sem sýna 

enga hlýju, setja ekki mörk og veita ekki stuðning. Afskiptalausir uppeldishættir geta varla 

talist sem uppeldisaðferð þar sem foreldrar sem  tilheyra þeim flokki vanrækja börn sín. Börn 

afskiptalausra foreldra eru líklegust til að taka þátt í áhættuhegðun og neyta vímuefna.  
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Skipandi og eftirlátir foreldrar eru taldir hafa slæm áhrif á líðan barna sinna. Foreldrar barna 

með kvíða eru líklegri til að sýna stjórnandi hegðun í samskiptum við barnið, sérstaklega 

þegar barnið upplifir vanlíðan af einhverju tagi. Þó að foreldrar séu eftirlátir og verndandi 

dregur það aðeins úr kvíða í ákveðinn tíma vegna þess að þeir aðstoða börn sín við að 

forðast aðstæður sem kalla fram kvíða. Með þessum hætti viðhalda foreldrar kvíða barnsins 

með því að forða barninu úr aðstæðum sem gætu hjálpað þeim að takast á við kvíðann 

(Feinberg, Kerns, Pincus og Comer, 2018). Umhverfi getur einnig haft áhrif þar sem kvíði er 

lærð hegðun og eru foreldrar mikilvægar fyrirmyndir í tengslum við kvíða (Jóhanna Kristín 

Jónsdóttir, e.d.). 

Geðtengsl eru ákveðin tilfinningaleg tengsl sem myndast snemma í lífinu milli 

einstaklinga. Geðtengsl milli foreldri og barns geta verið jákvæð og neikvæð. Þegar foreldri 

og barn eru náin og upplifa gagnvirk tengsl getur það ýtt undir sterk og góð geðtengsl. Barn 

sem upplifir góð geðtengsl við foreldra öðlast eiginleika eins og ábyrgð, ástúð og umhyggju 

fyrir öðrum. Ef barn upplifir óörugg geðtengsl er það líklegra til að horfa á heiminn sem 

hættulegan stað, upplifa vantraust gagnvart fólki í kringum sig og hafa lítið sjálfstraust (Birna 

Marín Svanbjörnsdóttir, 2007). 

 

4.2 Breytingar 

Breytingar, áföll og álag í lífi barns geta kallað fram kvíða. Sumar breytingar tengjast hverju 

þroskaskeiði barns og ganga flest börn í gegnum þær eins og að byrja í skóla, eignast systkini 

eða flytja. Börn þurfa að aðlaga sig að breyttum aðstæðum og nýju hlutverki. Börn geta 

upplifað sumar af þessum breytingum sem áföll. Þau verða viðkvæm, lítil í sér og finna fyrir 

vanlíðan. Oft eiga sér stað breytingar sem eru óvæntar eins og fráfall ættingja eða slys. Þá fer 

eftir því á hvaða þroskaskeiði barn er statt hvernig það bregst við. Það getur einnig skipt máli 

hvernig foreldrar bregðast við því þeir eru fyrirmyndir barna sinna. Foreldrar geta undirbúið 

barn við ýmsum breytingum og gefið því tíma til að aðlagast. Rannsóknir hafa sýnt að með 

þessum hætti geta foreldrar stýrt ákveðnum álagspunktum og barnið lærir af reynslunni að 

ganga í gegnum ákveðnar breytingar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Hugtakið áfall er frekar sveigjanlegt og getur einn ákveðinn atburður haft mismunandi áhrif á 

ólíka einstaklinga. Áfall getur komið fyrir barn einu sinni en það getur líka orðið að reynslu 

sem lifir með barni í langan tíma (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Áhrif skilnaðar á börn geta verið mikil og er hlutfall íslenskra barna sem upplifa skilnað 

foreldra frekar hátt. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2019) gengu alls 3.879 einstaklingar í 

hjónaband og 1.276 skildu árið 2019 og var hlutfallið svipað árið áður. Skilnaður getur verið 

töluvert áfall fyrir barn og haft áhrif á tilfinningar þess. Á fyrstu skólaárunum eða þegar börn 



16 

eru á aldrinum 6-8 ára er hugsun þeirra raunsærri og óhlutbundnari og hafa þau búið sér til 

ákveðna hugmynd um fjölskyldu sína. Það virðist vera að skilnaður foreldra sé erfiðastur á 

þessum aldri og sérstaklega hjá drengjum. Þeir eru líklegri til að upplifa sektarkennd, 

vanmátt, söknuð og depurð (Benedikt Jóhannsson, 2004).  

Börn innan sömu fjölskyldu geta upplifað skilnað með ólíkum hætti og getur það farið 

eftir aldri, kyni, þroskaskeiði og sambandi við foreldra. Það hefur komið fram í niðurstöðum 

rannsókna að drengir eru viðkvæmari þegar kemur að skilnaði foreldra. Börn eru líklegri til 

að upplifa lakari lífskjör og færri samverustundir bæði við foreldra og stórfjölskyldu. 

Jafnframt verða oft miklar breytingar eins og flutningar, nýr skóli og ný sambönd. Þessi atriði 

geta haft neikvæð áhrif á mótun barns. En vert er að taka fram að skilnaður foreldra getur 

líka haft jákvæð áhrif á barn eins og aukið sjálfstraust, meiri samhyggð og meiri ábyrgð (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Að byrja í grunnskóla eru ákveðin tímamót sem fylgja miklar breytingar bæði fyrir börn 

og foreldra. Hér á landi hefur verið unnið mikilvægt starf í að undirbúa börn sem best undir 

þessi stóru umskipti. Það er margt sem breytist á þessum tíma og þurfa börn að aðlagast 

nýjum og breyttum aðstæðum. Rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem eiga erfitt með að 

aðlagast nýjum reglum og kröfum eru líklegri til að eiga við erfiðleika að etja það sem eftir er 

af grunnskólagöngu sinni. Börn með tilfinningaleg vandamál eru líklegri til að eiga erfitt með 

þessa breytingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

4.3 Erfðir 

Það hefur lengi verið talað um að kvíðaraskanir gangi í erfðir frá foreldri til barns. Rannsóknir 

sýna að ef foreldri er með kvíðaröskun eru 30-40% líkur á að sú röskun erfist til barns. Nýleg 

rannsókn á tvíburum sýndi að kvíði foreldra getur ýtt undir ofverndun þeirra á börnum 

sínum. Í þessu tilfelli er talað um að með því að ofvernda barn takmarki það sjálfstæði barna 

og viðhaldi kvíða. Foreldrar eiga það til að koma í veg fyrir ákveðnar aðstæður sem kalla fram 

kvíða hjá barni. Þessar niðurstöður sýna að kvíða er viðhaldið með erfðum, umhverfisþáttum 

og uppeldi. Börn með kvíðaraskanir eru allt að þrisvar sinnum líklegri til að eiga að minnsta 

kosti annað foreldri með kvíðaröskun (Telman, Steensel, Maric og Bögels, 2018). 

Til þess að meðhöndla kvíða á réttan hátt þarf fagfólk að skilja hvaða þættir viðhalda 

kvíða. Á síðustu árum hefur meiri skilningur orðið til á samspili erfða, líffræðilegra- og 

streituvaldandi þátta í tengslum við kvíða. Samt sem áður er ekki ljóst hvaða þættir erfast á 

milli kynslóða (Bystritsky, Khalsa, Cameron og Schiffman, 2013). 

Skoðuð hafa verið tengsl milli kvíða og erfða og sýna rannsóknir að kvíði sem slíkur erfist 

ekki beint heldur tilfinningalegt næmi en það þýðir að einstaklingur er næmur á eigin 

tilfinningar, líðan annarra og getur sett sig í spor annarra (Gylfi Ásmundsson, 1997; Jóhanna 
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Kristín Jónsdóttir, e.d.). Líkt og kemur fram hér að framan þá getur viðkvæmni aukið líkur á 

kvíða sem er svo viðhaldið í umhverfi og uppeldi (Stallard, 2009). Í næsta kafla verður fjallað 

um forvarnir og verndandi þætti í tengslum við kvíða barna. Þeir þættir sem verða skoðaðir 

og lögð áhersla á eru leiðandi uppeldishættir, skimun fyrir kvíða og meðferðarúrræði. 
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5 Forvarnir og verndandi þættir 

Talið er að 20% barna og unglinga séu með geðraskanir, þar á meðal kvíða. Eins og þegar 

hefur verið nefnt þá eru ekki öll börn sem segja frá því hvernig þeim líður. Því er líklegt að 

mun fleiri börn þjáist í hljóði og fái ekki viðeigandi meðferð. Þær aðgerðir sem beinast að 

einstaklingi, hópi eða samfélaginu í heild til að efla heilbrigði, fyrirbyggja sjúkdóma og beita 

viðeigandi aðgerðum kallast forvarnir (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Forvörnum hefur verið skipt 

í þrjá flokka, almennar, valdar og sértækar forvarnir. Segja má að almennar forvarnir séu fyrir 

samfélagið eða hóp. Valdar forvarnir eru nýttar fyrir áhættuhópa og svo eru sértækar 

forvarnir fyrir þá einstaklinga sem eru í mikilli hættu og eru jafnvel komnir með einkenni sem 

tengjast til dæmis kvíða (Kristín Inga Grímsdóttir, 2017). 

Dæmi um almennar forvarnir sem foreldrar og skólar geta nýtt sér í sambandi við 

vellíðan barna á yngsta stigi grunnskóla er Vinir Zippýs. Í því námsefni er lögð áhersla á að 

kenna börnum að takast á við erfiðleika sem þau mæta í lífinu. Hluti af námsefninu snýst um 

óöryggi, hræðslu og kvíða og má segja að Vinir Zippýs sé fyrirbyggjandi forvörn sem eykur 

hæfni barna til að takast á við bæði áföll og breytingar (Arendt, Thastum og Hougaard, 2016; 

Guðrún Guðmundsdóttir, 2006). Þar sem að kvíði barna byrjar oft um 6 ára aldur geta 

fyrirbyggjandi forvarnir haft mikið að segja að það hvernig börn takast á við erfiðleika (Brynja 

Örlygsdóttir o.fl, 2016).  

Þar sem að áhættuþættir eins og áföll og kvíði foreldra eiga ekki við geta börn samt sem 

áður þróað með sér kvíðaröskun. Rannsakendur hafa skoðað áhrif verndandi þátta og 

möguleika á því að verndandi þættir hafi áhrif á seiglu gagnvart áhættuþáttum og 

geðröskunum. Hugtakið seigla þýðir það ferli sem að börn ganga í gegnum til að aðlagast á 

góðan hátt þrátt fyrir að upplifa eða búa við áföll eða erfiðar aðstæður (Ragný Þóra 

Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Verndandi þættir geta verið hluti af 

persónuleika barns eða hluti af umhverfi þeirra. Verndandi þættir geta haft bein áhrif á 

geðröskun, minnkað líkurnar á henni eða komið í veg fyrir að áhættuþáttur hafi áhrif á 

geðröskun. Ekki hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir sem leggja áherslu á verndandi 

þætti í tengslum við kvíða barna. Mun fleiri rannsóknir einblína á áhættuþættina. Þessar 

rannsóknir hafa flestar verið takmarkaðar við félagslegan stuðning og hæfni barna til að 

takast á við vandamál (Donovan og Spence, 2000). 

Félagslegur stuðningur, uppeldi og umhverfi barna er mikilvægur þáttur í hegðunar- og 

tilfinningavandamálum barna. Barn sem upplifir áfall og hefur jákvæðan stuðning í lífi sínu er 

í mun minni hættu á að þróa með sér kvíða en barn sem hefur ekki jákvæðan stuðning. 

Rannsóknir sýna sterk tengsl á milli þess að börn með góðan og jákvæðan stuðning upplifi 



19 

minni kvíða. Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka sambandið á milli kvíða barna og 

stuðnings sem verndandi þáttar (Donovan og Spence, 2000). 

 

5.1 Leiðandi uppeldishættir 

Eins og fjallað var um í kafla 4.1 um uppeldi og umhverfi geta uppeldishættir foreldra skipt 

sköpum í tengslum við andlega líðan barna. Börn foreldra sem nota leiðandi uppeldishætti 

eru líklegri til að geta sett sig í spor annarra, hafa betra sjálfstraust, gera sér grein fyrir 

mismunandi sjónarhornum og sýna fram á betri samskiptahæfni. Foreldrar sem styðjast við 

leiðandi uppeldishætti sýna börnum sínum mikla hlýju, hvetja þau áfram og styðja þau. Þeir 

leggja áherslu á samræður við börnin sín og að allir geti sagt sína skoðun út frá eigin 

sjónarmiði. Þessir foreldrar setja einnig fram skýr mörk þar sem afleiðingar eru vel útskýrðar 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Þeir þættir sem einkenna leiðandi uppeldishætti eru meðal annars: Viðurkenning 

foreldra, hegðunarstjórn þeirra og samheldni í fjölskyldu. Þessir þættir geta haft jákvæð áhrif 

á sjálfsmynd barna, námsárangur og minnka líkur á áhættuhegðun. Þegar foreldrar veita 

börnum sínum viðurkenningu eru þeir að veita börnum sínum tækifæri til þess að tjá sig. Ekki 

bara tjá skoðanir sínar heldur einnig hvernig þeim líður og eru leiðandi foreldrar líklegri til að 

taka hugsunum og skoðunum barna sinna á jákvæðan hátt. Á hvaða hátt foreldrar stjórna 

börnum sínum kallast hegðunarstjórn og styðjast leiðandi foreldrar við skýr mörk og fara 

eftir þeim. Þegar foreldrar sýna mikla samheldni í fjölskyldu eru þeir að veita börnum sínum 

stuðning og eyða tíma með þeim í samveru sem tengir fjölskyldur saman (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004).  

Fjölskyldan skiptir miklu máli í lífi barns og hafa rannsóknir bent á að uppeldisaðferðir 

geta haft mikil áhrif á þroska barna. Rannsóknir hafa sýnt að leiðandi uppeldishættir hafa 

jákvæð áhrif og eru fyrirbyggjandi forvörn í tengslum við andlega líðan barna eins og kvíða. 

Hugmyndafræðilegur grunnur leiðandi uppeldishátta er sú að börn sem alast upp við 

leiðandi uppeldishætti taki betur við leiðbeiningum foreldra sinna og eru þær 

uppeldisaðferðir betri en aðrar í tengslum við þroska og velferð barna. Börn sem eru alin upp 

við leiðandi uppeldishætti að leiðarljósi eru líklegri til að ala upp sín börn í framtíðinni með 

sama hætti og forðast áhættuhegðun. Börn sem alast upp við hlýju og kröfur sem eru 

viðeigandi hverju sinni eru líklegri til að eiga í meiri samskiptum við foreldra sína og að taka 

þátt í nærumhverfi sínu (Santrock, 2019; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Ragný Þóra 

Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 
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5.2 Skimun fyrir kvíða 

Árið 2013 var lögð fram þingsályktunartillaga á Alþingi um aðgerðaáætlun um 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra. Þar er lögð áhersla á 

forvarnir, skimun, þrepaskiptimeðferð, stuðning við fjölskyldur og sérhæfða þjónustu. Í 

þingsályktunartillögunni kemur fram að mörg börn kljást við mikla vanlíðan sem hefur áhrif á 

líf þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að geðræn vandamál fullorðinna byrja oft í barnæsku. Þegar 

ekki er unnið með tilfinningavanda eins og kvíða strax er líklegt að það hafi ekki einungis 

áhrif á barn með kvíða heldur líka fjölskyldu þess og nærsamfélag. Út frá tillögunni var lögð 

áhersla á sjö meginþætti en þeir eru: Forvarnir, skimun á vanda, námskeið, verkaskipting 

stofnana, barnateymi, viðtalsmeðferð og fjölskyldumeðferð (þingskjal nr. 866/2013-2014). 

Ein af aðaláherslum tillögunnar var að skima fyrir kvíða hjá grunnskólabörnum og ákveðið að 

nota mælitækið Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna (SCARED). Prófið var 

hannað í Bandaríkjunum af Boris Brimher og er frumútgáfa þess á ensku en hefur það nú 

verið þýtt á íslensku. Vegna skólaskyldu er auðvelt og tilvalið að skima fyrir kvíða í 

grunnskólum landsins en það getur verið erfitt að koma auga á hverjir eru kvíðnir og hverjir 

ekki (Brynja Örlygsdóttir o.fl, 2016). 

Í grein sem kom út eftir þýðingu og forprófun mælitækisins Skimun fyrir kvíðatengdum 

röskunum meðal barna kemur fram að skólahjúkrunarfræðingar þurfa að hafa þekkingu á 

geðheilbrigðismálum og stuðla að góðri andlegri heilsu barna. Þar sem 

skólahjúkrunarfræðingar eru til staðar í flestum skólum landsins eru þeir með gott aðgengi 

að börnum og geta borið kennsl á þau sem sýna einkenni kvíða og vanlíðan. Ein af helstu 

ástæðum þess að börn koma til skólahjúkrunarfræðings eru höfuð- og magaverkir sem geta 

verið líkamleg einkenni vegna andlegrar vanlíðan. Mælitækið Skimun fyrir kvíðatengdum 

röskunum meðal barna getur styrkt heilsuvernd með því að skima fyrir einkennum kvíða og 

aðstoðað svo á viðeigandi hátt (Brynja Örlygsdóttir o.fl, 2016).  

Mælitækið inniheldur 41 spurningu um líðan síðastliðna þrjá mánuði og er ætlað börnum 

á aldrinum 8-18 ára. Stigagjöfin gefur stig frá 0-82 og ef barn er með 25 stig eða fleiri gefur 

það til kynna að kvíðaröskun gæti verið til staðar. Dæmi um spurningar eru meðal annars: 

Þegar ég verð hrædd/ur þá er erfitt að anda, ég er áhyggjufull/ur, ég er feimin/n, ég fæ 

magaverk í skólanum og ég fylgi mömmu og pabba allt sem þau fara. Ef barn er aftur á móti 

með 30 stig eða hærra gefur það til kynna líkur á sértækri kvíðaröskun. Eftir þýðingar og 

prófanir í ýmsum löndum hefur það sýnt sig að útgáfan SCARED hefur reynst áreiðanleg og 

réttmæt aðferð til að mæla kvíðaeinkenni hjá börnum. Mælitækið greinir á milli mismunandi 

kvíðaraskana og sértækra kvíðaeinkenna. Ólíkir menningarhópar, kyn og búseta hefur ekki 

áhrif á niðurstöður. Þessi rannsókn var forrannsókn og mikilvægt er að leggja rannsóknina 

fyrir stærri hópa og hefur persónuvernd samþykkt að megi skima fyrir depurð og kvíða hjá 
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börnum með þeirri áherslu að öryggi upplýsinga úr skimuninni sé vel tryggt. (Brynja 

Örlygsdóttir o.fl, 2016; Ásdís Ásgeirsdóttir, 2017). 

 

5.3 Meðferðarúrræði 

Kvíði barna er greindur með viðtölum og spurningalistum sem lagðir eru fyrir af 

sálfræðingum og geðlæknum. Barn þarf að sýna nokkur einkenni kvíða sem hefur áhrif á líf 

þess og staðið yfir í ákveðinn tíma. Það eru nokkrar meðferðir í boði til að vinna á kvíða 

barna. Þær helstu eru viðtalsmeðferðir og lyfjameðferðir (Heilsuvera, e.d.). 

Þegar hugræn atferlismeðferð er notuð í tengslum við kvíðaraskanir barna getur verið 

hjálplegt að fara í fjölskyldumeðferð. Þar eru aðrir aðilar í fjölskyldunni upplýstir um einkenni 

kvíðaraskana og hvernig sé hægt að styðja barnið og hjálpa því að ná bata. Stundum er 

ákveðið að hafa lyfjagjöf ásamt sálrænni meðferð. Það fer eftir ástandi og alvarleika 

einkenna hvaða meðferðarúrræði er valið (Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, e.d.). 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) hefur verið rannsökuð í tengslum við kvíða í mörg ár. 

Kvíðameðferðastöðin notar hugræna atferlismeðferð sem sitt helsta úrræði í tengslum við 

sálræn vandamál. Meðferðin gengur út á að skoða hugsanir, hegðun, líkamleg einkenni  og 

tilfinningar hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Markmiðið að finna út hvernig kvíðaröskun 

vinnur saman við þessa þætti. Hægt er að fara í einstaklingsviðtöl, greiningarviðtöl og á ýmis 

námskeið (Kvíðameðferðastöðin, e.d.b-). 

Klókir krakkar er námskeið fyrir börn með kvíða á aldrinum 8-12 ára . Foreldrar taka þátt 

í námskeiðinu með börnum sínum og læra um kvíða og aðferðir til að takast á við hann. 

Foreldrar og börn vinna saman bæði heima og í tímum námskeiðsins. Börn eiga að læra að 

takast á við aðstæður sem kalla fram kvíða og læra að vinna gegn kvíðanum með því að taka 

eitt skref í einu.  Foreldrar fá einnig mikla fræðslu um kvíða, kvíðaeinkenni og hvernig kvíði 

hefur áhrif á uppeldi. Klókir krakkar er í boði um allt land í samstarfi við Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans og hefur haft jákvæð áhrif á kvíða barna (Sálstofan, e.d.a-). 

Samvinna við foreldra skiptir miklu máli þegar tekist er á við kvíða hjá ungum börnum því 

slík samvinna er mikilvægur hluti af meðferð barna við kvíða. Foreldrar og börn geta leitað til 

flestra heilsugæslustöðva, skólahjúkrunarfræðinga, kennara, námsráðgjafa og sjálfstætt 

starfandi fagfólks vakni grunur um kvíða eða aðra andlega erfiðleika. Þegar aðstæður kalla á 

er hægt að leita til bráðamóttöku barna og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) 

(Heilsuvera, e.d.). Eins og fram hefur komið þá er mikilvægt að taka á kvíða barna sem fyrst 

til að koma í veg fyrir að hann hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér og varanleg áhrif á 

daglegt líf og framtíð barns. Í næsta kafla verða skoðaðar afleiðingar kvíða á líf barns. 
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6 Afleiðingar kvíða 

Börn með kvíða eru líklegri til að eiga í minni samskiptum við aðra og geta verið með lakari 

félagsfærni. Þessir þættir geta haft þau áhrif að börn upplifi sig einmana og geta ekki stutt sig 

við félaga eða vini. Þau mæta á færri viðburði sem tengjast til dæmis skólalífi og íþróttum 

sem takmarkar jákvæða reynslu þeirra í sambandi við félagslega viðburði. Kvíðaraskanir geta 

haft áhrif á sjálfsmynd barna sem er sú hugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig. 

Sjálfsmynd mótast hratt í barnæsku og heldur áfram að þróast gegnum ævina. Fullorðnir 

einstaklingar með lélega sjálfsmynd geta átt í erfiðleikum með samskipti og félagslega 

atburði vegna kvíða (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001; Kolbrún Karlsdóttir, 

e.d.).  

Rannsóknir hafa sýnt að börn með kvíðaraskanir eiga oft við önnur vandamál að stríða. 

Einkenni og algengi innhverfra raskana eins og kvíðaraskana virðast oft aukast með aldrinum 

og eru börn og unglingar í áhættuhópi á fullorðinsárum um að einkenni kvíðaraskana annað 

hvort fylgi þeim eða komi aftur þegar þau eldast. Þegar kvíði í barnæsku er hundsaður eða 

látinn vera getur hann fylgt börnum áfram á fullorðinsár og aukið líkurnar á vandamálum 

eins og þunglyndi, vímuefnanotkun, slöku námsgengi og minni lífsgæðum (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; Feinberg o.fl., 2018).  

Oft er eðlilegum skapbrestum og depurð eða þunglyndi ruglað saman en þunglyndi er 

fjórða stærsta heilbrigðisvandamál í heimi og eru 12-15 þúsund manns á Íslandi með 

þunglyndi. Helstu einkenni þunglyndis eru þreyta, pirringur, líkamlegir verkir, reiði, 

svefntruflanir, sjálfsvígshegðun og skortur á frumkvæði og má sjá í töflu 1 að einkenni 

þunglyndis og kvíða eru svipuð. Þættir sem geta haft áhrif á þróun þunglyndis eru meðal 

annars umhverfisþættir, sálfræðilegir þættir og aðrar geðraskanir eins og kvíði (Geðhjálp, 

e.d.). 

Ein alvarlegasta afleiðing þunglyndis og annarra geðraskana eru sjálfsvíg. Á Íslandi eru 

sjálfsvíg hjá börnum yngri en 16 ára óalgeng en í aldurshópnum fyrir ofan, 17-24 ára hefur 

orðið mikil aukning á síðustu árum, sérstaklega hjá ungum karlmönnum. Kvíðaraskanir auka 

líkurnar á sjálfsvígshegðun en sú hegðun getur verið frá því að hafa hugsanir um sjálfsvíg, að 

gera tilraun til sjálfsvígs og að fremja sjálfsvíg (Embætti landlæknis, 2008). Stór rannsókn sem 

var gerð á vegum Brown University í Bandaríkjunum á 676 einstaklingum með kvíðaraskanir 

sýndi fram á að 60% þátttakenda sýndu sjálfsvígshegðun af einhverju tagi. Einstaklingar í 

rannsókninni voru með áhættuþætti sem voru meðal annars: Þunglyndi, kvíðaraskanir 

og/eða vímuefnanotkun. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með félagsfælni eru líklegri til 

sjálfsvígstilrauna og einstaklingar með kvíðaröskun eru tvisvar sinnum líklegri til að gera 

tilraun til sjálfsvígs (Uebelacker, Weisberg, Millmann, Yen og Keller, 2013). 
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Oft getur verið erfitt að greina kvíða og yfirleitt er fólk að leita sér hjálpar vegna afleiðinga 

kvíðans þegar upp kemur greining að kvíði hafi verið orsök vandamála. Afleiðingar kvíða geta 

komið upp sem líkamleg einkenni eins og svefnleysi eða verkir og andleg einkenni eins og 

óeðlilegar og óþarfa áhyggjur sem geta komið í lotum frá nokkrum mínútum eða dögum yfir í 

það að fólk sé alltaf áhyggjufullt (Geðhjálp, e.d.). Það er margt sem foreldrar og aðrir 

uppalendur geta gert til að koma í veg fyrir kvíða barna og þá afleiðingarnar sem kvíði getur 

haft á einstakling á fullorðinsárum. Í næsta kafla verða skoðuð hagnýt ráð sem hægt er að 

nýta í uppeldi barna með kvíða, hvað ber að forðast og hvað er hægt að gera til að stuðla að 

góðri andlegri líðan.  
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7 Hagnýt ráð í uppeldi barna með kvíða 

Það er margt sem foreldrar geta gert til þess að hjálpa barni með kvíða. Það sem skiptir máli 

er að barn tjái tilfinningar sínar, að börn haldi áfram að lifa lífinu með því að hitti vini og 

ættingja, haldi áfram að stunda nám, mæta í skóla og sinna tómstundum. Mataræði, góður 

svefn og rútína getur skipt sköpum. Það er mikilvægt fyrir börn að takast á við það sem 

veldur þeim kvíða og finna út hvað viðheldur kvíðanum með stuðningi foreldra (Heilsuvera, 

e.d.). 

Þegar barn missir af tækifærum til þroska og athöfnum sem gefa því gleði og ánægju 

vegna kvíða er talað um að alvarleiki kvíðans sé orðinn mikill. Það getur verið mikið og erfitt 

verk fyrir foreldra og aðra uppalendur að taka réttar ákvarðanir um hvernig eigi að sinna og 

styðja við barn með kvíða. Þegar barn sýnir mikinn kvíða við ákveðnum atburðum eða 

athöfnum er barnið að reyna tryggja að það sé öruggt og eiga börn með kvíða erfitt með að 

upplifa óvissu og að þau hafi ekki stjórn á aðstæðum. Börn hugsa út frá sjálfum sér og geta 

oft ekki séð lausnir við vandamálum eins og hættu á skjótan hátt, en þau upplifa hættuna 

sem raunverulega og þá er mikilvægt fyrir foreldra að taka rétt á þeim aðstæðum (Jóhanna 

Kristín Jónsdóttir, 2010). Hér á eftir verður farið yfir nokkra þætti sem geta verið gagnlegir í 

tengslum við uppeldi á börnum með kvíða og hvað ber að forðast. 

 

7.1 Hvað ber að forðast? 

Foreldrar eru yfirleitt þeir aðilar sem þekkja börnin sín hvað allra best. Þeir vita hvaða 

aðstæður hræða þau, gera þau glöð og valda þeim streitu. Það sem skiptir miklu máli í 

uppeldi barna með kvíða er að vernda þau ekki of mikið. Það gerir börnum ekki gott þegar 

foreldrar leyfa börnum sínum að forðast ákveðnar aðstæður vegna þess að barnið er hrætt. 

Þessi aðferð hjálpar bæði foreldrum og barni að líða betur í skamman tíma en verður að 

vítahring sem getur verið erfitt að komast úr. Barn þarf að læra að áhyggjur eru oft óþarfar 

og ímyndaðar og að barnið sjálft geti ráðið við aðstæðurnar með því að takast á við þær. 

Foreldrar eiga oft til að grípa í taumana áður en aðstæður verða að vandamáli og það getur 

verið erfitt fyrir foreldra að taka ekki stjórn og treysta barni sínu til að ráða við aðstæðurnar. 

Eins og kom fram í kafla 4.3 eru tengsl á milli erfða og kvíða. Foreldrar með kvíða eiga oft 

erfiðara með að leyfa börnum sínum að takast á við ótta sinn. Foreldrar með kvíða eiga til að 

gera mikið fyrir börnin sín sem þau geta gert sjálf, hughreysta þau of mikið, gefa barni 

skilaboð um að það geti ekki eitthvað og sýna barninu að það hafi áhyggjur af því. Með því að 

takmarka og koma í veg fyrir aðstæður þar sem barn getur öðlast aukinn þroska og eflt 

sjálfstraust er stuðlað að því að kvíðinn viðhaldi sér frekar en hann minnki. Í viðtali sem 

birtist í Morgunblaðinu við Steinunni Önnu Sigurjóndóttir, sálfræðing um kvíða barna kemur 
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fram að að foreldrar mega klappa börnum sínum aðeins minna á bakið og með því að vernda 

barn fyrir kvíða og vanlíðan eru foreldrar að ræna það þroska, upplifun á sigrum og 

lærdómnum að kvíði er ekki hættulegur (Guðrún Hálfdánardóttir, 2018; Kolbrún Karlsdóttir, 

e.d.; Telman, Steensel, Maric og Bögels, 2018). 

Í erlendri rannsókn á aðferðum foreldra til að takast á við kvíða barna sinna kom fram að 

margir foreldrar nota fullvissu í tengslum við að róa barn með kvíða. Alls tóku 42 foreldrar 

sem eiga börn með kvíða þátt í rannsókninni. Gagnaöflun fór fram með viðtölum þar sem að 

foreldrar voru spurðir hvaða aðferðir þeir notuðu til þess að takast á við kvíða barna. 

Nokkrar aðferðir komu í ljós en meirihluti foreldranna notuðu aðferðir sem innihéldu 

kvíðahegðun og of mikla afskiptasemi að hálfu foreldra. Foreldrar sem stjórna börnum sínum 

of mikið sýna hegðun sem lýsir sér með óhóflegri stjórnun í tengslum við athafnir og venjur 

barna. Þau hafa of mikil afskipti, árvekni og draga úr sjálfstæðri hegðun barna að takast á við 

vandamál (Beato, Pereira og Barros, 2017). 

Eins og fram hefur komið geta foreldrar haft mikið að segja um hvernig kvíði barna 

þróast. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar geta sýnt hegðun í tengslum við kvíða barna sem 

ætti að forðast. Sú hegðun er til dæmis að vernda þau of mikið, leyfa þeim að forðast 

aðstæður sem valda kvíða og hræðslu og draga úr tækifærum til þroska. Barn getur öðlast 

meira sjálfstraust ef það fær tækifæri til að takast á við vandamál sín og horfast í augu við 

það sem hræðir það og veldur kvíða. Stundum getur kvíði foreldra verið orsök þess að börn 

fá ekki þessi tækifæri og það skiptir máli að foreldrar sýni barni sínu trú og stuðning án þess 

að sýna endalausa fullvissu og séu fyrirmyndir þar sem börn læra af hegðun annarra.  

 

7.2 Hvað geta foreldrar gert? 

Það getur hjálpað börnum með kvíða að vera berskjölduð gagnvart ótta sínum. Þá eru þau 

óvarin, þurfa að takast á við aðstæður sem kalla fram kvíða og geta mögulega sigrast á 

óttanum. Þessar aðstæður geta verið ógnvekjandi bæði fyrir börn og foreldra þeirra þar sem 

það er eðlileg tilfinning foreldra að vernda barnið sitt. Til þess að barn geti sigrast á ótta þarf 

það að vera í aðstæðum sem kalla fram kvíða í nógu langan tíma svo að það hafi áhrif. Með 

því áttar það sig á því að sumar áhyggjur eru óþarfar og að það geti ráðið við ýmsar aðstæður 

sem eru kvíðavaldandi. Óhlýðni getur verið merki um kvíða sem getur verið erfitt að greina. 

Börn með kvíða geta tekið upp á að óhlýðnast til að koma í veg fyrir aðstæður sem þau vita 

að valda þeim kvíða. Mikilvægt er fyrir foreldra að fylgjast með og skoða hvaða aðstæður 

kalla fram kvíða hjá börnum og tengja þær við ákveðin hegðunarmynstur eins og óhlýðni eða 

pirring (Kolbrún Karlsdóttir, e.d.). 
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Foreldrar geta nýtt sér ýmis námskeið og fræðslu sem tengjast kvíða barna eins og Klókir 

krakkar sem talað var í kafla 5.3 sem meðferðarúrræði, hugræna atferlismeðferð, Hugarfrelsi 

og til dæmis, Hvað get ég gert bækurnar eftir Dawn Hueber, í þýðingu Árnýjar Ingvarsdóttur 

og Thelmu Gunnarsdóttur. Hvað get ég gert bækurnar eru fjórar bækur sem einblína á 

sitthvort vandamálið. Bækurnar geta hjálpað börnum að sigrast á til dæmis kvíða, neikvæðri 

hugsun, svefnvanda og reiði. Bókin Hvað get ég gert við of miklar áhyggjur er bók sem 

hjálpar börnum til að sigrast á kvíða og er ætluð kvíðnum og áhyggjufullum börnum. Í 

bókinni eru ýmis konar verkefni þar sem börn eiga að vinna með tilfinningar sínar, til dæmis 

með því að teikna þær (Hvað get ég gert, e.d.; Sigrún Arna Geirsdóttir, 2009). 

Hugarfrelsi heldur einnig áhugaverð námskeið fyrir börn á öllum aldri. Námskeiðin kenna 

börnum leiðir til að efla sjálfsmynd og einstaklinginn sjálfan. Námskeiðið Kátir krakkar á 

vegum Hugarfrelsis er fyrir börn á aldrinum 7-9 ára, í 2.- 4. bekk, þar sem þau læra að þekkja 

hugsanir sínar, styrkja sjálfsmynd sína, draga úr kvíða og líða betur með öndun, jóga, slökun 

og hugleiðslu. Í viðtali við eigendur Hugarfrelsis, þær Unni Örnu Jónsdóttur og Hrafnhildi 

Sigurðardóttur, kemur fram að mörg börn koma til þeirra með kvíðahnút í maganum og 

upplifa vanlíðan og hjálpa þessar aðferðir þeim til að líða betur. Þær segja einnig að 

námskeiðin séu fyrirbyggjandi við kvíða og vanlíðan þar sem lögð er áhersla á jákvæðni og 

sjálfstyrkingu (Hugarfrelsi, e.d.; Ari Brynjólfsson, 2019). 

Það er ekki hægt að koma í veg fyrir allan kvíða, hvorki hjá barni né fullorðnum 

einstaklingi. Það sem foreldrar og aðrir uppalendur geta gert er að hjálpa börnum að sjá 

lausnirnar, læra að vinna með kvíðann og hrósa þeim fyrir lítil og stór skref sem þau taka í átt 

að betri líðan. Foreldrar geta verið mikilvægar fyrirmyndir og geta sýnt börnum ákveðna 

hegðun til að takast á við og leysa kvíðavaldandi aðstæður. Forðun er aðferð sem sumir 

foreldrar eiga til að nota en getur haft skaðleg áhrif og viðhaldið kvíða. Það skiptir máli að 

hvetja til og ýta barni í átt að þeim aðstæðum sem veldur þeim kvíða en að vita á sama tíma 

hvar línan liggur, sem getur verið erfitt því það getur haft slæm áhrif ef barninu mistekst og 

þá er möguleiki á að kvíðinn aukist. Hvatning vegna hugrekkis sem barn sýnir við að takast á 

við kvíða getur haft góð áhrif á andlega líðan barns. Hvatning og umbun geta verið jákvæð en 

passa þarf að hafa raunhæfar væntingar. Hvatning og umbun fyrir lítil skref sem geta litið út 

fyrir að vera óyfirstíganleg hjá barni geta aukið sjálfstraust þess til muna  

(Sálstofan, e.d.b-). 

Það getur haft góð áhrif og dregið úr kvíða barna ef foreldrar undirbúa börnin sín og 

útskýra breytingar eða hvaða aðstæður séu fram undan. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar 

geta stýrt ákveðnum álagspunktum í lífi barns og með þeim hætti getur barn lært af 

reynslunni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995).  



27 

Hér á eftir er tafla um hagnýt ráð handa foreldrum. Þar koma fram upplýsingar um hvað ber 

að forðast, hvað sé hægt að gera og dæmi um námskeið, fræðslu og efni sem getur hjálpað 

foreldrum og börnum í tengslum við kvíða. Í viðauka A eru nöfn á bókum og höfundum 

ásamt vefslóðum inn á vefsíður sem geta nýst foreldrum barna með kvíða. 

Tafla 2  Hagnýt ráð handa foreldrum 

 

Hvað geta foreldrar 
gert 

Hvað ber að forðast              Bækur Námskeið og 
fræðsla ýmissa 

stofnanna 

- Gefa tækifæri til 

þroska 

- Jákvæð geðtengsl 

- Leiðandi 

uppeldishættir 

- Samvera og samskipti 

- Stuðningur  

- Traust  

- Vera fyrirmyndir  

- Verndandi þættir 

- Öryggi 

- Draga úr sjálfstæðri 

hegðun 

- Forðun 

- Gera of mikið fyrir barn 

sem það getur gert sjálft 

- Grípa of fljótt í taumana 

- Hughreysta of mikið 

- Of mikil afskipti 

- Of mikil þátttaka og 

fullvissa 

- Ofverndun 

- Skipandi og  eftirlátir 

uppeldishættir 

- Stjórnsemi 

- Takmarka eða koma í 

veg fyrir kvíðavaldandi 

aðstæður 

- Vantreysta getu barns 

 

- HAM: Handbók um 

hugræna 

atferlismeðferð 

- Heyrðu Jónsi, 

Kvíðaskrímslin 

- Hvað á ég að gera 

bækurnar 

- Hvað er kvíði?  

- Kvíðni, fælni og 

hræðsluköst 

- Kvíði og kvíðaraskanir 

- Náðu tökum á kvíða, 

fælni og áhyggjum 

- Ráð handa kvíðnum 

krökkum 

 

- Hugarfrelsi 

- Klókir krakkar 

- Kvan 

- Vinir Zippýs 

- Ýmis námskeið 

haldin af 

bæjarfélögun, 

einkareknum 

stofum og 

Landspítala.  
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8 Niðurstöður og umræður 

Rannsóknarspurningunum: Hvað einkennir kvíða barna og hvernig geta ýmsir verndandi 

þættir haft áhrif á kvíða barna á yngsta stigi í grunnskóla hefur verið svarað hér með 

stuðningi heimilda og fyrirliggjandi gagna. Helstu einkenni kvíða hafa verið sett upp í töflu 

sem foreldrar og aðrir geta nýtt sér þegar leitað er upplýsinga um einkenni kvíða. Seinni hluti 

spurningarinnar sem snýr að verndandi þáttum í tengslum við kvíða hefur verið svarað með 

áherslu á leiðandi uppeldishætti, skimun fyrir kvíða og forvarnir. Einnig er tafla um hagnýt 

ráð fyrir foreldra sem hægt er að nota til að afla sér upplýsinga um hvað sé hægt að gera, 

hvert sé hægt að leita og hvað ber að forðast í uppeldi barns með kvíða. Með því að safna 

þessum upplýsingum saman á þennan hátt er auðveldara fyrir foreldra að finna leiðir og 

úrræði sem mögulega geta hjálpað barni að komast yfir kvíða. Börn finna fyrir kvíða eins og 

fullorðnir og getur verið erfitt að greina ákveðin einkenni sem kvíða þar sem að börn 

bregðast við á ólíkan hátt og bera ekki alltaf vanlíðan utan á sér. Kvíði er samt sem áður 

algeng tilfinning og eðlilegt að finna fyrir honum innan marka sem hafa ekki heftandi áhrif á 

lífið. 

Flest allir upplifa tilfinninguna að verða kvíðinn, hvort sem það er vegna vinnu, skóla, 

heilsu eða hræðslu. Það er ekki hægt að koma í veg fyrir eðlilegan kvíða en gagnvart kvíða 

sem hefur heftandi áhrif á líf barns er nauðsynlegt að grípa strax inn í og finna lausnir. 

Mikilvægt er fyrir foreldra og aðra sem koma að lífi barns eins og kennara og þjálfara, að vera 

vakandi fyrir einkennum kvíða og leita hjálpar við að aðstoða barn í gegnum erfiðleika. 

Kvíðaraskanir eru algengasta geðröskunin hjá börnum sem kemur yfirleitt fram um sex ára 

aldur. Á þessum aldri breytist margt í lífi barns sem getur aukið verulega kvíðaeinkenni og 

geta forvarnir eins og skimun fyrir kvíða í upphafi grunnskólagöngu dregið verulega úr því að 

kvíði verði að langvarandi vandamáli hjá barni.  

Líkur á því að barn þrói með sér kvíða eru háðar ýmsum þáttum eins og erfðum, 

breytingum, umhverfi og uppeldi. Einn af mikilvægustu umhverfisþáttunum í tengslum við 

kvíða barna er fjölskyldan. Hún getur haft mikið að segja um hvort og hvernig kvíði barna 

þróast. Breytingar og áföll geta kallað fram kvíða og er mikilvægt að foreldrar gefi barni tíma 

til að aðlagast breytingum og undirbúi það vel undir breytingar og sérstaklega ef það hefur 

sýnt einkenni kvíða áður. Með þeirri aðferð er hægt að stýra ákveðnum álagspunktum í lífi 

barns og barnið getur lært af reynslunni.  

Kvíði barna hefur ekki einungis áhrif á þau sjálf heldur líka fjölskyldu og umhverfi þeirra. 

Þegar afleiðingar kvíða eru skoðaðar er hægt að sjá að þær halda áfram að hafa áhrif á 

fullorðinsárum. Þar sem kvíði barna fer vaxandi er mikilvægt að halda áfram að skoða 

hvernig hægt sé að vinna með hann og sporna við alvarlegum kvíðaröskunum. Það er ekki 
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bara mikilvægt fyrir foreldra og aðra uppalendur heldur líka skólakerfið og samfélagið í heild 

sinni. Það eru líkur á því að hraði samfélagsins hafi mikið um þessi mál að segja og hefur 

umræðan í samfélaginu sýnt að foreldrar nú til dags hafa of mikið að gera. Hraðinn og 

stressið sem börn upplifa sjálf og í gegnum foreldra sína hefur áhrif á andlega líðan þeirra. 

Börn nútímans eru oft á tíðum á hraðri leið í gegnum daginn, vikuna og árin eins og foreldrar 

þeirra. Það sem ástandið í samfélaginu um þessar mundir getur mögulega kennt okkur er að 

það þarf ekki að flýta sér í gegnum lífið. Núna erum við þvinguð til að staldra við og skoða 

lífið frá nýju sjónarhorni og venjast nýjum aðstæðum. Þessar aðstæður eru líka gott dæmi 

um kvíðavaldandi óöryggi fyrir börn og fullorðna sem bregðast þarf við eftir bestu getu innan 

samfélagsins. Sérstaklega þurfa foreldrar að hugsa um hvað þeir eru að missa af í lífi barna 

sinna og hvernig áhrif það hefur á börn að upplifa lífið og samfélagið á þessum ógnarhraða.  

Það eru líkur á því að kröfur samfélagsins ýti undir kvíða barna. Foreldrar þurfa að vinna 

ákveðið marga tíma á dag, svo þarf að huga að heimili, eigin heilsu og félagslífi. Kennarar 

hafa einnig ákveðið marga tíma á viku til að kenna börnum námsefnið og það er ákveðinn 

fjöldi barna í bekk og á deild í leikskóla. Mikið hefur verið rætt um að fjöldi barna sé of mikill í 

litlu rými yfir skóladaginn. Allt þetta getur ýtt undir kvíða barna og ef bætist við jöfnuna að 

barn sé að ganga í gegnum breytingar eins og skilnað foreldra, byrja í skóla, flytja eða eignast 

systkini getur það orðið því um megn að takast á við slíkt.  

Verndandi þættir og forvarnir geta dregið verulega úr kvíða barna og spornað við því að 

hann þróist enn frekar. Ef barn upplifir jákvæðan og góðan félagslegan stuðning eru minni 

líkur á að það þrói með sér kvíða. Rannsóknir hafa sýnt að leiðandi uppeldishættir hafa 

jákvæð áhrif og eru fyrirbyggjandi forvörn í tengslum við andlega líðan barns. Með því að 

sýna barni hlýju, gera viðeigandi kröfur,veita viðurkenningu og hvatningu er hægt að stuðla 

að betri líðan og minnka líkur á kvíða.  

Niðurstöður rannsókna sýna að það sem skiptir máli í sambandi við kvíða er að grípa eins 

fljótt og hægt er inn í og takast á við kvíðann. Börn eiga oft erfitt með að tala um tilfinningar 

sínar og þess vegna er gott ef barn elst upp við góð samskipti og samræður við foreldra sína. 

Ef barni er veittur stuðningur og sýnt traust til að tala um líðan sína eykur það líkurnar á að 

það sé tilbúið til að opna sig ef því líður illa. Það er margt sem foreldrar ættu að varast í 

sambandi við kvíða barna eins og til dæmis að vernda þau of mikið og takmarka eða koma í 

veg fyrir kvíðavaldandi aðstæður. Þetta getur verið mjög erfitt fyrir foreldra því hluti af því að 

ala upp barn er að vernda það. Foreldrar eru flestir forritaðir til að verja og bjarga börnum 

sínum þegar þau eru hrædd en ekki pína þau til að vera í aðstæðum þar sem þeim líður illa. 

Það getur aftur á móti hjálpað börnum að komast yfir kvíðann og sýnt þeim að þau geti gert 

hluti ef foreldrar og þau sjálf hafa trú á því. Litlir sigrar geta eflt sjálfstraust og þroska barna 

sem hjálpar þeim að  komast yfir hræðslu og sigrast á óttanum í framtíðinni. Foreldrar, aðrir 
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uppalendur og fagfólk sem vinnur með börnum gegnir mikilvægu hlutverki. Það þarf að vera í 

stakk búið að fylgjast með, þekkja kvíðaeinkenni og leita viðeigandi hjálpar ef ekki er hægt að 

vinna úr kvíðanum án þess að fá hjálp frá aðilum eins og sálfræðingum og geðlæknum. Hér 

með er ákveðin áskorun til stjórnvalda að tryggja nægilegt fjármagn í þennan málaflokk til að 

koma í veg fyrir þann stórkostlega kostnað samfélagsins sem getur fylgt þeim einstaklingum 

sem taka kvíðann með sér upp á fullorðinsár. Heilbrigðiskerfið og foreldrar hafi þá mögulega 

betri og auðveldari aðgang að úrræðum. Það getur verið mjög dýrt fyrir foreldra og aðra 

uppalendur að leita til sérfræðinga eða sækja námskeiða vegna kvíða barna vegna mikils 

kostnaðar. Foreldrar eru mikilvægar fyrirmyndir sem geta sýnt börnum hvernig á að takast á 

við og leysa kvíðavaldandi aðstæður. Með samvinnu, öflugum forvörnum, verndandi þáttum 

og jákvæðum samskiptum er hægt að stuðla að betri líðan barna og vera vakandi yfir þeim 

einkennum og áhrifum sem kvíði barna getur haft.  
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Viðauki A 

Bækur 

HAM: Handbók um hugræna atferlismeðferð – Höfundar: starfsfólk geðsviðs Reykjalundar. 

Heyrðu Jónsi: Kvíðaskrímsli -  Höfundur: Sally Ripin. 

Hugrekki – saga af kvíða – Höfundur: Hildur Eir Bolladóttir. 

Hvað er kvíði – Höfundar: Ásta María Hjaltadóttir og Þorgerður Ragnarsdóttir. 

Hvað get ég gert við of miklar áhyggjur – Höfundur: Dawn Hueber Ph.D /Þýðendur: Árný 

Ingvarsdóttir og Thelma Gunnarsdóttir. 

Kvíði og kvíðaraskanir – Höfundur: Morten Birket-Smith/ þýðandi María Sveinsdóttir 

Kvíði: Leiðbeiningar fyrir sjúklinga og aðstandendur – Höfundur: Lárus Helgason. 

Kvíðni, fælni og hræðsluköst: svör við spurningum þínum og vandamanna – Höfundur: Elaine 

Sheehan/ þýðandi: Eva Ólafsdóttir. 

Náðu tökum á kvíða, fælni og áhyggjum – Höfundur: Sóley Dröfn Davíðsdóttir. 

Ráð hana kvíðnum krökkum – Höfundar: Ronald M. Rapee, Ann Wignall, Susan H. Spence, 

Vanessa Cobham og Heidi Lyneham. 

Ýmsar greinar eftir Sigrúnu Aðalbjarnardóttir og Diane Baumrind um leiðandi uppeldishætti. 
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