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Formáli 

Rannsókn þessi er 40 eininga verkefni til fullnaðar meistaragráðu við deild menntunar og 

margbreytileika í uppeldis og menntunarfræði með áherslu á áhættuhegðun og velferð á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Í verkefni þessu skoða ég hvernig má nýta fyrirliggjandi 

gögn um sjálfskaða til þess að setja upp fræðandi og markvissan leiðarvísi. Leiðarvísir þessi er 

ætlaður foreldrum og aðstandendum sem hjálpargagn við að virkja þá í baráttu ungmenna við 

sjálfskaða, draga úr fordómum og auka þekkingu þeirra svo hægt sé að bæta velferð þeirra 

ungmenna.  

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, honum Ársæli Má Arnarssyni, innilega fyrir 

allann þann stuðning og leiðsögn sem hann hefur gefið mér. Ég vil einnig þakka honum fyrir 

að hafa trú á þessu verkefni þar sem viðfangsefnið er fremur flókið og lítið rannsakað á Íslandi. 

Einnig þakka ég öllum þeim kennurum og prófessorum á menntavísindasviði sem hafa sýnt 

verkefni mínu, sem og öðrum sjálfskaða verkefnum sem ég hef gert, mikinn áhuga. Áhugi ykkar 

er mikil hvatning og drifkraftur til þess að halda áfram á þessari braut. Ég vil einnig þakka fyrir 

það tækifæri sem uppeldis og menntunarfræðin hefur gefið mér á að spreyta mig á þessu 

málefni. Sérfræðingur verkefnisins er Sigurður Rafn A. Levy, sálfræðingur, sem kom með 

margar góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka mínum stuðningsríku vinum og fjölskyldu sem 

hafa stutt mig, aðstoðað vegna lesblindu og hvatt mig áfram. Án ykkar væri þetta verkefni ekki 

orðið að veruleika.  

Ég hef haft mikinn áhuga á þessu viðfangsefni í langan tíma. Verkefni þetta er mér því 

afar hjartfólgið, ekki síst vegna þess að ég sjálf hef gengið í gegnum sjálfskaða, tekist á við 

hann, upplifað ráðþrota foreldra og fundið fyrir því úrræðaleysi sem er í samfélaginu gagnvart 

þeim sem skaða sig. Fordómar og upplýsingaskortur eru viðvarandi í heiminum, ekki síst í okkar 

samfélagi. Því er það mér afar mikilvægt að koma þessum leiðavísi til foreldra og annarra 

aðstandenda til þess að aðstoða ungmenni sín, skilja betur um hvað sjálfskaði snýst og vera 

virkur þátttakandi í baráttunni. Ég vil því tileinka þennan leiðarvísi öllum þeim ungmennum 

sem hafa þurft að takast á við sjálfskaða og þeim foreldrum, forráðamönnum og 

aðstandendum sem hafa gengið í gegnum það með þeim.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér, undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga og túlkun niðurstæðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, ____. __________________ 2020 

Tinna Ruth H. Finnbogadóttir. 
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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á mikilvægi virkni foreldra í baráttu ungmenna við 

sjálfskaða. Markmiðið er að gera foreldra meðvitðari um þetta ástand og vandann sem 

sjálfskaði er, leiða þá í gegnum fræðina og virkja í baráttunni gegn honum. 

Sjálfskaði er útbreitt vandamál sem mörg ungmenni glíma við. Hann er bjargráð 

ungmenna sem þjást af yfirþyrmandi andlegri vanlíðan og ná ekki að takast á við hana á 

annan hátt en að skaða eigin líkama. Sé ekkert að gert getur sjálfskaði ungmennis leitt til 

annarra alvarlegri vandamála sem stofna velferð og heilsu þess í hættu. Þetta er 

neyðarákall ungmenna um aðstoð. 

Þetta er eigindleg rannsókn sem tekur saman helstu fræði og aðferðir til varnar sjálfskaða 

og hlutverk foreldra þar að lútandi. Leitast er við að setja fram auðlesið fræðsluefni með 

handhægum leiðbeiningum um hvað skal varast og hvað sé æskilegt að gera. 

Rannsóknarspurningarnar sem hafðar eru að leiðarljósi eru þessar; 1) Hvernig geta 

foreldrar verið virkari í baráttu ungmenna gegn sjálfskaða þeirra? 2) Hvernig má útskýra 

sjálfskaða á uppeldis- og þroskakenningarlegan máta? 3) Hvers skal gæta í nálgun við 

ungmenni með sjálfskaða? 4) Hvað ber að varast þegar ræða á vandann? 5) Hvar má leita 

sér aðstoðar? 6) Hvað geta aðstandendur gert til aðstoðar? 

Það er greinileg þörf á að bæta fræðslu foreldra á sjálfskaða og hvernig þeir geta verið 

forvarnir gegn honum. Til að það sé hægt þarf að skilja sjálfskaða frá grunni, hvað orsakar 

hann, hvað hann segir okkur og hvers vegna ungmenni skaða sig. 

Foreldrar þurfa að vera tilbúnir, og viljugir, til þess að takast á við baráttuna þar sem 

samskipti og þolinmæði eru lykilatriði. Ungmenni þurfa aðstoð og foreldrar þurfa að vera 

meðvitaðri, virkari og vitrari í baráttu þeirra gegn sjálfskaða. 
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Abstract 

Aware – active –wiser 
A guide designed to empower and enable parents in the fight against adolescent self-

harm. 

 

The purpose of this thesis is to highlight the importance of parents being more present in 

the fight against adolescents’ self-harm. The aim is to make parents aware of this 

prevailing problem that is self-harm, guide them through theories and enable them to 

fight against self-harm. 

Many young adolescents around the world struggle with self-harm. They use it this as a 

coping mechanism to manage overwhelming distress which they cannot manage in any 

other way. If an adolescents’ self-harm is left unchecked, it can lead to other severe 

problems that can endanger their wellbeing and health. Self-harm is the adolescents’ 

desperate call for assistance. 

This is a qualitative study that gathers the predominant research and methods on self-

harm and the role of parents. The aim is to set up an easy-to-read educational guide with 

practical instructions on how to approach self-harm and what to be aware of concerning 

it. The research questions are as follows; 1) How can parents be more active with their 

adolescents’ in the fight against self-harm? 2) How can we explain self-harm from a 

pedagogy- and developmental view? 3) What is to be aware of when approaching an 

adolescent with self-harm and how do we discuss the problem? and 4) What can family 

members do to help and where can they seek assistance? 

It is obvious that parents need more instructions on how to deal with self-harm and how 

they can be a prevention against it. To make that possible we need to understand the 

roots of self-harm. What is self-harm telling us and why do adolescents feel the need to 

harm themselves? Parents need to be ready, and willing, to embark on a mission to help 

their adolescent(s). Communication and patience is key. Adolescents need help and 

parents need to be more aware, active and wiser in the fight against self-harm. 
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Inngangur  

Sjálfskaði er víða mikið og útbreytt vandamál sem þarf að taka alvarlega. Sjálfskaði felur í sér 

að einstaklingur (oftast ungmenni) skaðar líkama sinn vísvitandi. Í upphafi voru rannsóknir á 

sjálfskaða flokkaðar með sjálfsvígsrannsóknum sem ætti að benda til alvarleika málsins. Það 

var ekki fyrr en 1913 sem fyrsta rannsóknin var framkvæmd sem einblíndi eingöngu á 

sjálfskaða og tilgang hans. Emerson (1913) var fyrstur til að að greina á milli sjálfskaða og 

sjalfsvíga með því að setja fram þá kenningu að sjálfskaði væri ekki endilega framkvæmdur í 

þeim tilgangi að deyja. Hann áttaði sig á því að sjálfskaði virtist þjóna þeim tilgangi að losna 

undan andlegu álagi og kalla eftir ákveðinni umhyggju sem einstaklingurinn upplifði ekki af 

einhverjum ástæðum. Karl Menninger (1985) gerði frekari greinamun á sjálfskaða og 

sjálfsvígum en rannsóknir hans leiddu í ljós að á meðan sjálfsvíg voru framkvæmd í þeim 

tilgangi að deyja, þá gegndi sjálfskaði hlutverki bjargráðs í þeirri meiningu að lifa af, en ekki 

deyja. Menninger skilgreindi sjálfskaða sem hvatvísa hegðun einstaklinga til þess að lifa af í 

hugrænni baráttu þeirra milli lífs og dauða. Hann taldi sjálfskaða ekki vera beina vísbendingu 

um sjálfsvígshegðun heldur óbanvæna tjáningu sjálfsvígshvata til að draga úr hinni meintu 

dánarósk. Þetta skilgreindi hann sem hluta-sjálfsvíg, þar sem sjálfskaði var hluti af 

sjálfsvígshegðun, en á sama tíma ekki sjálfsvíg (Menninger, 1985).  

Með tímanum fór aðgreiningin milli sjálfskaða og sjálfsvíga að skýrast. Sálfræðingar og 

geðlæknar fóru að veita fyrirbærinu aukinn áhuga. Fólk gerði sér grein fyrir alvarleika 

sjálfskaða og að hann væri í rauninni tjáning á yfirþyrmandi innra áreiti einstaklinga sem þeir 

réðu ekki við og komu ekki frá sér á annan hátt. Skilgreining á sjálfskaða hefur verið þrengd 

niður í athafnir sem felast í því að skaða sjálfann sig líkamlega og af ásettu ráði, eða eitra fyrir 

sjálfum sér. Hér er ekki átt við athafnir þar sem einstaklingur veitir sér líkamlegan sársauka í 

trúarlegum tilgangi eða við líkamsskreytingar, svo sem húðflúr eða götun fyrir skartgripi, 

heldur er eingöngu átt við þær líkamsmeiðingar sem þjóna þeim tilgangi að takast á við 

andlega vanlíðan sem hrjáir einstaklinginn (Klonsky, 2007; Buresová, 2016). Sjálfskaði er 

tjáning á andlegri vanlíðan sem einstaklingur ræður ekki við. Flokka má sjálfskaða sem 

óheilbrigt bjargráð sem framkvæmt er í laumi. Hann er einstaklingsbundinn og aðferðirnar við 

hann eru mismunandi eftir hverjum einstakling fyrir sig (Haw, Hawton, Huston og Townsend, 

2001; Yates, 2004). Erfitt getur verið að greina sjálfskaða sem eina ákveðna gerð hegðunar. 

Form hegðunarinnar eru margvísleg og byggjast á þeim aðferðum og úrræðum sem 
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einstaklingur kýs hverju sinni í tengslum við skap, aðstæður og umhverfi (Edmondson, Brennan 

og House, 2015).  

Diana prinsessa rauf þagnarmúrinn um sjálfskaðahegðun. Hún var álitin greind, vel máli 

farin og var einskonar þjóðartákn Bretlands sem einnig margir af öðru þjóðerni litu upp til. Árið 

1992 tjáði hún heiminum um baráttu sína við sjálfskaða og fréttirnar ollu mörgum áfalli. Þegar 

Diana kom fram og greindi frá andlegum átökum sínum var henni ekki trúað. Það var í 

samræmi við lokaða umfjöllun og skilningsleysi þess tíma. Diana var talin geðveik og 

athyglissjúk en í raun hafði andlegur vandi hennar djúpar rætur að rekja í vansælt hjónaband 

hennar við Karl Bretaprins og veru hennar innan konungsfjölskyldunnar (Clark og Hensling, 

2007). 

Eftir frásögn Diönu fóru fleiri þekktir einstaklingar að stíga fram á sjónarsviðið og segja 

sínar sögur. Þar á eftir fylgdi fjöldi ungmenna sem tjáðu sig um að hafa íhugað eða framkvæmt 

sjálfskaðahegðun. Þar með fór sjálfskaði að fanga athygli sálfræðinga, lækna og 

uppeldisfræðinga og kom þá í ljós að sjálfskaði var í raun ekki vandi sem hægt var að hylja á 

bakvið aðrar rannsóknir, heldur í sjálfu sér fjölþættur andlegur vandi sem mikilvægt væri að 

takast á við. Það má því segja að með hugrekki Diönu hafi orðið til von fyrir aðra til að tjá sig 

um sjálfskaðahegðun sína og gera málefnið sýnilegra (Clark og Hensling, 2007). 

Í lögum samninga Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barna nr. 18/1992, 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalögum nr. 76/2003 greinir frá því að það sé réttur 

hvers barns og ungmennis að fá að njóta verndar, þroskast á réttan hátt í samræmi við aldur 

þess og þroska og að fá tiltekna læknisaðstoð ef þörf krefur. Með því að horfa framhjá þeirri 

staðreynd að sjálfskaði sé alvarlegur alheimsvandi erum við að brjóta á réttindum barna og 

ungmenna til heilbrigðs lífs. Helstu aðgerðir til þess að draga úr sjálfskaða (og jafnvel 

sjálfsvígum) meðal ungmenna felast í því að auka skilning og þekkingu á fyrirbærinu, hvernig 

bera megi kennsl á ungmenni í áhættu og hvernig eigi að útvega viðeigandi stuðning og 

meðferð fyrir þau (Ystgaard, 2009; Feldman, 1988). 

Tilgagnur þessarar rannsóknar er að vekja athygli á því hversu mikilvægt það er fyrir 

foreldra að vera meðvitaðir og virkir í baráttunni gegn sjálfskaða. Ætlunin er að gera sjálfskaða 

sem skiljanlegastan, leiða foreldra í gegnum hvað felst í honum og sýna hvað þeir geta gert til 

þess að aðstoða ungmenni sín. Það vill enginn vera bjargarlaus þegar kemur að velferð 

ungmenna sinna. Ritgerðinni er einnig ætlað að draga úr fordómum gagnvart sjálfskaða og 

auka skilning á ástæðum þess að ungmenni skaða sig. Því þegar við skiljum „af hverju“ þá 

getum við farið að leysa úr vandanum og bæta andlegt heilbrigði þess sem líður illa á 
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markvissan og skilvirkan hátt. Til að skerpa á efni þessarar rannsóknar eru eftirfarandi viðmið 

höfð til hliðsjónar;  

I. Hvernig geta foreldrar verið virkari í baráttu ungmenna við sjálfskaða?  

II. Hvernig má útskýra sjálfskaða í samræmi við uppeldis- og þroskakenningar?  

III. Hvers skal gæta í nálgun við ungmenni með sjálfskaða og hvað ber að varast þegar 

ræða á vandann?  

IV. Hvert er hægt að leita sér aðstoðar og hvað á ég, sem aðstandandi, að gera 

ungmenninu til aðstoðar? 

 

1. Fræðilegur bakgrunnur – sagan  

1.1 Uppruni sjálfskaða 

Áður en farið er út í það hvað sjálfskaði er, fræðina sem honum tengist og úrvinnslu hans, er 

gott að þekkja bakgrunn hans. Það er mikilvægt að átta sig á að þetta er ekki nýtt fyrirbæri 

heldur hefur vandinn verið viðloðandi manninn til margra ára. Sjálfskaðarannsóknir eiga 

uppruna sinn í sjálfsvígsrannsóknum þegar fræðimenn fóru að gera greinamun á sjálfskaða og 

sjálfsvígum. Þeir tóku eftir að önnur athöfnin (sjálfskaði) var framkvæmd til þess að lifa en hin 

(sjálfsvíg) til þess að deyja. Sjálfskaði og sjálfsvíg eru oft samtvinnuð og sú staðreynd ætti að 

benda til alvarleika málsins. 

Fyrirbærið ,,sjálfskaði‘‘ var fyrst skilgreint sem sjálfstæður vandi árið 1913 í rannsókn 

Emerson (1913) The Case of Miss A: a Preliminary Report of a Psychoanalytic Study and 

Treatment of a Case of Self-Mutilation. Þar greindi hann frá kvenkyns sjúklingi sem notaðist 

við sársauka til að bæla andlegt álag. Hún skaðaði sjálfa sig vísvitandi með því að skera sig og í 

kjölfar þess linaðist andlegt álag hennar um stund. Emerson notast við skýringuna „self-

mutilation“ sem mætti þýða sem „sjálfs-limlesting“ eða „sjálfs-afmyndun“, fremur en „self-

harm“ sem notast er við í rannsóknum í dag og er þýtt sem sjálfskaði. Emerson taldi sjálfs-

limlestingu vera að mestu leiti tæki til þess að fylla upp í kynferðislegar þarfir, það er, vera 

athæfi sem einstaklingur notar í stað sjálfsfróunar. Emerson taldi athöfnina að skera sig hafa 

táknræna þýðingu sem skipta má upp í fimm táknræna þætti fyrir sjúklinginn; (1) sársauka, (2) 

það að blæða, (3) árásakennda athöfn sem leiðir til (4) læknis- eða umhyggjusamrar meðferðar 

og (5) kynferðislegrar losunar (fullnægingar) í gegnum táknræna sjálfsfróun (Emerson, 1913). 

Á þessum tíma voru hugmyndir Freud um sjálfið og hinar djúpu kynferðislegu langanir 
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mannsins framarlega á sjónarsviðinu. Meðal annars tengdi Emerson frásögn sína og greiningu 

á sjálfs-limlestingunni við hugmynd Freuds um að allur sársauki innihaldi einhverskonar form 

af unaði. Þó var ekki talið að sársauki einn og sér gæti valdið hámarks unaði (fullnægingu), 

heldur væri það partur af stærri heild sem væri samofin mörgum smærri líkamlegum gjörðum 

sem sköpuðu fullnægingu. Önnur ástæða þess að Emerson virtist einblína að miklu leiti á að 

sjálfsskaði stúlkunnar olli henni kynferðislegri losun var sú að hún greindi frá því að frændi 

hennar hefði reglulega misnotaði hana kynferðislega þegar hún var barn með því að fróa 

henni. Misnotkunin hefði valdið henni líkamlegum kvölum, skömm og andlegri vanlíðan. 

Emerson áleit því stúlkuna vera að refsa sér með því að endurkalla sömu tilfinningar og hún 

upplifði sem ung stúlka, en vegna misnotkunarinnar gæti hún ekki fullnægt sér kynferðislega 

á hefðbundinn hátt. Hann taldi því sjálfskaða stúlkunnar vera táknrænan fyrir blæðingar 

hennar þar sem tíðir hennar voru óreglulegar og stúlkan virtist skaða sig á um fjögurra vikna 

fresti. Emerson benti einnig á að þar sem stúlkan gat ekki fullnægt sjálfri sér á kynferðislegan 

máta vegna áfallsins í æsku, þá hafi sjálfskaðinn komið þar inn í staðinn á táknrænan hátt. 

Karl Menninger (1985) fylgdi hugmyndum Emerson eftir með sinni skilgreiningu á 

hugtakinu ,,sjálfskaði‘‘ í grein árið 1935, sem og í bók er kom út þremur árum seinna. Þar 

endurbætti hann útskýringar á hugtakinu. Menninger var fyrstur til að greina á milli sjálfskaða 

og sjálfsvíga og setja þar með fram kenningu um að munur væri á milli þessara tveggja þátta. 

Í rannsókn Menninger á sjálfseyðingarhvöt fór hann yfir aðgreininguna á milli 

sjálfsvígshegðunar og sjálfskaða. Hann benti á að sjálfskaði væri hvatvís hegðun sem sprytti 

upp innra með einstaklingum í baráttu þeirra um eigin vilja milli lífs og dauða. Menninger 

skilgreindi sjálfskaða sem óbanvæna tjáningu sjálfseyðingarhvata einstaklings og athæfi sem 

drægi úr hinni meintu dánarósk þess einstaklings sem skaðaði sig. Út frá þessu varð til hugtakið 

hluta-sjálfsvíg (e. partial suicide), þar sem hann áleit sjálfskaða vera part af sjálfsvígshegðun 

en á sama tíma ekki með beina tengingu við sjálfsvíg (Menninger, 1985). Skilgreining 

Menninger var notuð yfir stóran hluta 20. aldar. Frá skilgreiningu Menninger um aðgreiningu 

á milli þessa tveggja þátta var farið að rannsaka sjálfskaða sem sérstakt fyrirbæri. Þrátt fyrir 

rök Menninger voru enn nokkrir sem ekki samþykktu hugmyndafræði hans og aðgreiningu 

milli þessara tveggja þátta og héldu því ennþá fram að sjálfskaði væri bein vísbending um 

sjálfsvígshegðun (Roe-Sepowitz, 2005). 

Eftir 1970 fóru áherslur rannsókna um sjálfskaða að færast frá þeim sjónarmiðum Freud 

um að rætur hans mætti rekja til sálrænnar kynhvatar einstaklingsins (Roe-Sepowitz, 2005) og 

þess í stað var farið að horfa meira á athafnir einstaklingsins. Upp úr 1988 settu Walsh og 
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Rosen (1988) fram fjögurra flokka kerfi til að skilgreina sjálfskaða. Kerfið byggði á því að flokka 

alvarleika sjálfskaðandi hegðunar frá vægum geðrænum vanda yfir í alvarlegan eða banvænan 

geðrænan vanda (Walsh og Rosen, 1988). Fyrstu tveir flokkar kerfisins eru vægir. Þeir vísa til 

götunar á eyrum eða húðflúrs sem má skilgreina sem minniháttar líkamsskreytingar sem eru 

samfélagslega samþykktar eða gerðar í trúarlegum tilgangi. Seinni tveir flokkar kerfisins 

innihalda alvarlegri hegðun sem er álitin samfélagslega óvenjuleg eða óásættanleg. Flokkur 

þrjú er sjálfskaðandi hegðun líkt og að skera sig og brenna, en flokkur fjögur inniheldur 

alvarlegan geðrænan vanda sem getur valdið sjálfsgeldingu eða aflimun. Síðar meir var flokkur 

fjögur fjarlægður þar sem hann vísaði meira til klínísks geðræns vanda. Þriðji flokkurinn er sá 

flokkur sem unnið er með hvað mest enn í dag. Þegar litið er til sjálfskaða er horft til hegðunar 

þar sem einstaklingur vísvitandi skaðar sjálfann sig án tilhneigingar til sjálfsvígs. Þær aðferðir 

eru oftast að skera sig, brenna eða merja húð sína (Walsh og Rosen, 1988).  

Árið 1993 tóku Favazza og Rosenthal (1993) saman rannsóknir um sjálfskaða og greindu 

frá niðurstöðum þeirra í tveimur flokkum. Í fyrsta lagi menningarlega samþykktar refsiathafnir 

og í öðru lagi sjálfskaðandi frávikshegðun. Fyrri flokkurinn er trúar og/eða samfélagslega 

tengdur. Hegðun innan hans er oftast ekki samþykkt nema innan þess trúar- eða 

menningarhóps sem einstaklingur tilheyrir. Sem dæmi má nefna að refsa sér fyrir langanir sem 

trú einstaklingsins samþykkir ekki (t.d. samkynhneigð), brennimerkja húð sína eða skera t.d. 

eyru eða tungu þar sem það álitin hefð þess menningarhóps/þjóðflokks (sem dæmi 

líkamskreytingar Yoruba þjóðflokksins í Nígeríu) (Favazza og Rosenthal, 1993). Seinni 

flokkurinn felur í sér sjálfskaðandi gjörðir sem álitnar eru frávikshegðun. Þar er átt við að 

einstaklingur vísvitandi skaðar sig án trúarlegs- eða menningarlegs tilgangs. 

Sjálfskaðahegðunin er þá eingöngu vegna þeirra eigin þarfa og andlegrar líðan og án þess að 

ætlunin sé að taka eigið líf. Þessi hegðun er oftast ekki samþykkt af samfélaginu og er þar með 

álitin frávikshegðun (Favazza og Rosenthal, 1993). Þessi skilgreining Favazza og Rosenthal er 

enn ráðandi í dag.  

Frá því snemma á 20. öld og fram til dagsins í dag hafa sjálfskaði og sjálfsvíg verið álitin 

aðgreind fyrirbrigði, þ.e. að sjálfskaði sé ekki aðeins fylgikvilli  annarra raskana eða fyrirboði 

um sjálfsvíg einstaklinga. Aftur á móti er sjálfskaðahegðun álitin örvæntingafull leið til þess að 

lifa af, en ekki deyja, meðal einstaklinga sem eiga erfitt með að halda andlegri líðan sinni í 

jafnvægi (Roe-Sepowitz, 2005; Feldman, 1988). Á undangengnum árum hefur sjálfskaði verið 

meira í almennri umræðu og fleiri rannsóknir verið gerðar. Þrátt fyrir aukna umræðu var 

vandinn álitinn bannhelgur, erfiður skilnings og utan samþykktrar samfélagslegrar hegðunar. 
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Það hefur því verið erfitt fyrir fólk að meðtaka og ræða hann (Burešová, 2016). Einar helstu og 

mestu framfarir að þessu sviði voru árið 2013, þegar sjálfskaði fékk sess í DSM-VTM (e. 

American Psychological Association Manual) greiningarkerfinu sem sjálfstæður vandi 

(Burešová, 2016).  

 

2. Skilgreiningar 

2.1 Skilgreining á sjálfskaða 

Þegar talað er um sjálfskaða er átt við það þegar einstaklingur vísvitandi og sjálfviljugur skaðar 

líkama sinn án tilraunar til sjálfsvígs og án þess að einstaklingurinn sé alvarlega 

þroskahamlaður eða geðraskaður (Favazza, 1992; Klonsky, 2007; Buresová, 2016). Slík hegðun 

er margvísleg og gengur þvert gegn náttúrulegum mannlegum eðlishvötum sem snúast um að 

auka bæði líkamlega og andlega ánægju ásamt því að minnka sársauka. Sjálfskaði er því 

skilgreind sem hegðun sem fellur utan samþykktrar samfélagslegrar hegðunar, líkt og að skera 

sig, brenna og klóra ítrekað til blóðs eða í sár. Húðflúr og göt ætluð til þess að skreyta líkamann 

er samþykkt félagsleg hegðun í flestum samfélögum og því er það ekki álitið sem sjálfskaðandi 

hegðun (Favazza, 1993; Bresin og Gordon, 2012). Sjálfskaði er eitthvað sem einstaklingur 

framkvæmir meðvitað í þeim tilgangi að beita sjálfann sig líkamlegu ofbeldi án þess að áætluð 

útkoma sé dauði (Menninger, 1985; Buresová, Bartosová og Cernák, 2015). Algengur 

misskilningur er að sjálfskaði sé ákall um athygli eða sé form af athyglissýki. Sjálfskaði er 

eitthvað sem einstaklingurinn upplifir sem neyðarúrræði til þess að lifa af yfirþyrmandi 

andlega vanlýðan sína. Sjálfskaði er því neikvæð lífsbjörg einstaklinga sem ráða ekki við andlegt 

og tilfinningarlegt ástand sitt á annann hátt en þennan. Sjálfskaði er því fremur kall á hjálp og 

aðstoð vegna yfirvofandi innri spennu fremur en athyglssýki (Menninger 1985; Bugl, e.d). 

Einstaklingar geta notast við margar mismunandi aðferðir til að beita sjálfa sig ofbeldi í þeim 

tilgangi að losa sig undan andlegri innri spennu (Klonsky, 2007; Edmondson, Brennan og 

House, 2015). Sjálfskaðandi hegðun er táknræn tjáning á andlegri vanlíðan sem einstaklingur 

ræður ekki við og kemur ekki frá sér á annan hátt en þennan. Ástæður þess að einstaklingur 

skaðar sjálfan sig eru persónubundnar og háðar lífssögu hvers og eins (Haw, Hawton, Huston 

og Townsend, 2001; Yates, 2004; Hicks og Hinck, 2007). Undirliggjandi orsök getur átt rætur 

að rekja djúpt í andlega líðan sem í gegnum árin hefur byggst upp þar til einstaklingurinn getur 

ekki meira og losar um sársaukann á táknrænan máta. Það má því segja að sjálfskaði eigi 



14 

upptök innra með einstaklingnum og hefur persónulega merkingu sem er, jafnvel fyrir honum, 

djúpt grafin undir yfirborðinu. Þrátt fyrir að sjálfskaði eigi gjarnan upptök sín innra með 

einstaklingnum er hann mótaður af mörgum þáttum sem tengjast bæði einstaklingnum 

sjálfum og nærumhverfi hans (Hicks og hinck, 2007; Long, Manktelow og Tracey, 2013). 

Sjálfskaði er persónubundinn einstaklingnum og tengdur skömm. Því er algengast að athæfið 

eigi sér stað í einrúmi. Einstaklingurinn felur áverkana eftir á og þess vegna er aukin hætta á 

einangrun. Hegðunin getur verið lotukennd sem og endurtekin óreglulega, allt eftir þörfum 

einstaklingsins. Hún getur jafnvel verið áráttukennd, þ.e einstaklingur finnur þörf til að skaða 

sig að reglulegum tíma liðnum. Sjálfskaði er hegðun sem ber einkenni áráttu- og/eða 

fíknihegðunar sem þýðir að hegðunin verður í flestum tilfellum ávanabindandi. Hegðunin 

getur valdið því að einstaklingurinn verður uppteknari með tímanum af athöfninni sjálfri (við 

að skaða sig), í stað þess að nýta sköðunina til andlegrar losunar eða forðunar líkt og var í 

upphafi (Yates, 2004). Erfitt getur verið að greina sjálfskaða sem eina ákveðna gerð hegðunar. 

Form hegðunarinnar eru margvísleg og byggjast á þeim aðferðum og úrræðum sem 

einstaklingur kýs, eða býr yfr, hverju sinni í tengslum við skap, aðstæður og umhverfi 

(Edmondson, Brennan og House, 2015). Í þessari rannsókn er horft til þeirrar skilgreiningar 

sjálfskaða sem greint er frá hér að framan um hegðun einstaklings sem vísvitandi skaðar 

sjálfann sig án tilhneigingar til sjálfsvígs, án annarrar fötlunar eða alvarlegra geðraskana og 

sem neyðarlífsbjörg einstaklinga. 

2.2 Seigla  

Seigla er gagnvirkt og andstæðubundið ferli sem leiðir til jákvæðrar aðlögunar (e. positive 

ajustment) þrátt fyrir mikið eða verulegt mótlæti. Talað er um seiglu þegar einstaklingur sýnir 

jákvæða aðlögun og þroskast eðlilega, þrátt fyrir alvarlega ógn eða mótlæti sem gætu hótað 

hefðbundnu þroskaferli þess. Seigla er því skilgreind hér sem ferlar er lýsa hæfni einstaklinga 

til þess að aðlagast á jákvæðan og farsælan hátt í samspili við þá styðjandi umhverfisþætti sem 

þeir hafa í kringum sig, þrátt fyrir að hafa orðið fyrir áfalli, andstreymi eða hafa lifað við erfiðar 

aðstæður (Benard, 2004). Hugtakið seigla (e. resilience) er notað yfir innri styrkleika eða 

þrautseigju einstaklings til að takast á við mótlæti og komast í gegnum erfiða tíma í lífinu án 

þess að láta það buga sig. Það má því segja að seigla sé aðlögun þrátt fyrir mótlæti (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Mikilvægt er samt sem áður að rugla ekki saman hugtökunum seiglu 

og hæfni. Seigla er yfirheiti sem hugtakið hæfni fellur undir. Þrátt fyrir að þau hugtök séu 

náskyld vísar seigla í bæði jákvæða og neikvæða aðlögun og gerir ráð fyrir mótlæti, á meðan 
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hæfni vísar eingöngu í jákvæða aðlögun. Seigla er iðulega mæld sem hegðunarleg og 

tilfinningaleg seigla á meðan hæfni vísar í auðsjáanlega hegðunarseiglu. Seigla er fyrirbæri eða 

ferill, ekki persónueinkenni (Bernard, 2004; Luthar, Lyman, og Crossman, 2014).  

Allir geta búið yfir seiglu. Rannsóknir á seiglu benda til þess að flest börn nái að skapa 

með sér gott líf þrátt fyrir mótlæti og komast í gegnum þær hindranir sem þau kunna að mæta 

á lífsleiðinni. 70-75% barna sem metin eru í áhættuhóp vegna átakalegra fjölskylduaðstæðna, 

skilnaðar foreldra, eða börn sem sýna almennt áhættuhegðun (t.d afbrot, neysla, útigangur) 

vegnar vel seinna á lífsleiðinni. Það er vegna þess að þau hafa nægilega seiglu til þess að 

komast yfir þær aðstæður eða hindranir sem urðu á vegi þeirra. Í raun spá áhættuþættir 

eingöngu fyrir um útkomu meðal 20-49% þeirra sem eru taldir til áhættuhópa. Hinsvegar geta 

verndandi þættir, þ.e þeir þættir sem draga úr áhrifum mótlætis, spáð fyrir um góða útkomu 

hjá allt að 50-80% þeirra sem taldir eru til áhættuhópa. Rannsóknir benda til þess að meira en 

helmingur barna sem eru talin til fleiri en eins áhættuhóps ná að yfirstíga mótlætið og þroskast 

á góðan og eðlilegan hátt. Þetta sýnir okkur mikilvægi seiglu og það, að þrátt fyrir að þær 

aðstæður sem ungmenni gengur í gegnum séu átakanlegar og erfiðar, er það ekki samasem 

merki um að því muni ekki vegna vel seinna á lífsleiðinni. (Bernard, 2004).  

Talið er að þrír aðalþættir stuðli að seiglu: eiginleikar hjá barninu sjálfu, eiginleikar ytra 

samfélags og yfirbragð fjölskyldunnar. Seigla getur einnig verið margvísleg á mismunandi 

sviðum. Með því er átt við að einstaklingur getur búið yfir mismikilli seiglu á mismunandi 

sviðum lífs síns, t.d getur einstaklingur verið með góða námsseiglu (e. academic resilience) en 

lélega tilfinningaseiglu (e. emotional resilience) (Luthar, Lyman, og Crossman, 2014). Þegar við 

horfum til einstaklinga með sjálfskaða má gera ráð fyrir að þau ungmenni hafi lélega 

tilfinningaseiglu.  

Á sama tíma og allir hafa getuna til seiglu eru ákveðnir áhættuþættir sem eru þekktir 

fyrir að hafa áhrif á seiglu einstaklinga. Áföll, svo sem foreldramissir, skilnaður foreldra eða 

breyting á fjölskylduhag, eru dæmi um slíka áhættuþætti og geta þeir haft mikil sálræn áhrif. 

Einnig eru aðrir félags- og uppeldislegir þættir sem hægt er að álíta sem áhættuþætti. 

Vanræksla og ofbeldi innan fjölskyldunnar, geðrænir erfiðleikar foreldra og viðvarandi fátækt 

eru ofarlega á þeim lista. Kyn, kynþáttur og þjóðerni hafa einnig verið talin upp sem 

áhættuþættir er vinna gegn seiglu. Rannsóknir á seiglu hafa einnig tekið saman verndandi 

þætti sem ýta undir hana. Einstaklingurinn sjálfur getur verið verndandi þáttur; trú á eigin 

getu, sjálfstraust og sjálfsálit, félagsleg og vitsmunaleg færni hans og hæfileikar. Fjölskylda 

hans getur einnig verið verndandi; tengsl, uppeldi, góð samskipti, og góð efnahagsleg og 



16 

félagsleg staða. Einnig má finna verndandi þætti í ytra samfélagi einstaklings; ef hann gengur 

í góðan skóla, hefur góð tengsl við fullorðna sem eru honum ekki skyldir en bera hag hans fyrir 

brjósti, og félagsleg aðlögun hans svo sem íþróttaiðkun og önnur félagsleg starfsemi innan og 

utan skóla (Bernard, 2004). Til að byggja upp seiglu meðal barna og ungmenna er vert að grípa 

ekki alltaf fram fyrir hendur þeirra þegar erfiðleikar steðja að þeim, heldur leyfa þeim að 

spreyta sig á úrlausnum sjálf og þar með undirbúa þau fyrir áskoranir sem þau kunna að mæta 

seinna í lífinu (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2016).  

Allir einstaklingar búa yfir margvíslegum persónulegum styrkleikaþáttum; félagshæfni, 

að leysa vanda, sjálfstæði og að skynja tilgang (e. sense of purpose). Einstaklingar geta verið 

með mismikla getu í hverjum flokki fyrir sig en þó búa allir yfir getu innan þessa flokka. Innan 

þessa fjögurra flokka eru persónulegir styrkleikar sem allir búa yfir, svo lengi sem 

einstaklingurinn fær tækifæri og tilheyrandi stuðning getur hann sýnt fram á þá. Persónulegir 

styrkleikaþættir eru persónueinkenni sem einstaklingar búa yfir og tengjast velgengni í lífinu 

og heilbrigðum þroska. Þessi persónueinkenni orsaka ekki seiglu, í raun má líta á þau sem 

jákvæða þroskalega útkomu sem sýnir fram á nýtingu þessara innri/meðfæddu getu sem við 

höfum til seiglu. Það má því segja að þessir persónulegu styrkleikar séu birtingarmyndir seiglu 

(Bernard, 2004). 

 

3. Kenningaleg nálgun 

3.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Sjálfskaði er mjög flókinn og því er gjarnan leitast eftir því að útskýra tilvist hans á ýmsan máta. 

Sumir rannsakendur hafa snúið sér að því að tengja sjálfskaða einstaklinga við þroskaferli í 

frumbernsku. Rannsóknir hafa verið gerðar þar sem sjálfsvígshugsanir og -hegðun, ásamt 

sjálfskaðandi hegðun, eru skoðuð út frá vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenners (Cervantes, 

Goldbach, Varela og Santisteban, 2014). Hann taldi að til þess að skilja þróun mannsins þá 

yrðum við fyrst að skoða öll hans líffræðilegu kerfi þar sem vöxtur á sér stað. Með líffræðilegu 

kerfi á hann við þá þætti og umhverfi sem umlykja hvern einstakling fyrir sig. Líffræðilegu 

kerfin eru samansett af fimm félagslega skipulögðum undirkerfum sem styðja, hjálpa og leiða 

þann vöxt sem á sér stað. Samhvæmt kenningu Bronfenbrenners þá mótast þróunarferli og 

þroskabraut einstaklinga af samspili milli umhverfisins og einstaklingsins. Hann vildi meina það 
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að þróun og þroski mannsins ætti sér að mestu leyti stað í samskiptum einstaklings við 

nærumhverfi sitt (Bronfenbrenner, 1994). 

Kenningin gerir ráð fyrir mörgum stigum af umhverfislegum áhrifum sem geta haft áhrif 

á þroska barns. Kerfin eru frá micro-kerfi, sem vísar til þeirra tengsla sem einstaklingurinn 

hefur við sitt nánasta umhverfi, fjölskyldu og skóla, og nær upp í svokallað macro-kerfi, sem 

vísar til laga, menningar, efnahagsmála og þess háttar (Bronfenbrenner, 1994; Lerner, Phelps, 

Forman og Bower,2009). Síðar á ferlinum bætti hann við fimmta kerfinu, sem er atvikakerfi 

(e.chronosystem) og vísar til umhverfisáhrifa, atburða og umbreytinga í lífi einstaklings er geta 

haft áhrif á þroska þeirra (Lerner, o.fl., 2009). Til að skilja kenningu Bronfenbrenners að fullu 

er vert að skoða innihald hvers kerfis fyrir sig.  

Hugsa má að hvert líffræðilegt kerfi umlyki það næsta, líkt og þegar babúska er opnuð, 

og innst inni er að finna einstaklinginn sem barn, þ.e að hvert lag, sem flett er af, sé eitt kerfi. 

Innst inni má finna (1) nærkerfi (e.microsystem) er vísar til nánasta umhverfis einstaklings, 

foreldra og systkina. Í þessu kerfi eru samskipti lykilatriði. Það hvernig umhugsunaraðilar 

byggja upp þennan þátt í lífi barns ákvarðar hvernig það ýtir undir og viðheldur þroska 

einstaklingsins. Næst er (2) Millikerfi (e. mesosystem) sem vísar til tenginga sem eiga sér stað 

innan nærumhverfisins og hafa áhrif á einstaklinginn á einhvern hátt. Það má líta svo á að 

meso sé kerfi þar sem mörg micro kerfi tengjast. Sem dæmi þá geta góð samskipti á milli 

kennara og foreldra barns haft jákvæð áhrif á námsárangur og líðan þess. Á eftir meso kerfinu 

fylgir (3) útkerfi (e.exosystem) er vísar til þeirra tenginga sem eiga sér stað í nærumhverfinu 

þar sem að minnsta kosti einn þáttur tengist barninu en hinn ekki. Sem dæmi: Vinnurstaður 

foreldra. Hann tengist barninu í gegnum foreldrið og hefur áhrif á líf barnsins í gegnum það. 

Heildarkerfið (e. macrosystem) var eitt sinn ysta kerfið í kenningunni en það vísar til laga, 

reglna, gilda og viðmiða sem eru í samfélaginu. Þetta hefur t.d. áhrif á barn á þann veg að ef 

hugsað er vel um íbúa í samfélaginu þá finnur fólk fyrir meiri stuðning og það skilar sér í betri 

og jákvæðari samskiptum milli fólksins í því samfélagi sem barnið er í (Bronfenbrenner, 1994; 

Lerner o.fl., 2009). Ysta kerfið er í dag (5) atvikakerfi (e. chronosystem) og er það síðasta kerfið 

í hugmyndum Bronfenbrenner. Það vísar til þeirra umhverfisáhrifa, atburða og umbreytinga 

sem eiga sér stað í lífi barnsins og hefur áhrif á þroska þess. Svo sem að barn flytur til nýrrar 

borgar eða lands og þarf að læra nýja menningu (Lerner, o.fl., 2009). Öll þessi kerfi móta 

einstaklinginn sem er innan þess. Kenningin sýnir fram á hvernig margir þættir sem umlykja 

hann þroska og þróa hann til framtíðar. Bronfenbrenner leit svo á að líffræði segði til um 
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þroskamöguleika einstaklings en það sem í raun réði því hvort einstaklingur næði þeim þroska 

væru umhverfisleg og félagsleg áhrif (Bronfenbrenner, 1994; Lerner o.fl., 2009). 

Ef við skoðum hugtakið sjálfskaða í samhengi við kenningu Bronfenbrenners þá getum 

við áttað okkur betur á hvar bresturinn varð í þeim umlykjandi kerfum barnsins sem olli þeirri 

hugarangist sem það fæst við síðar. Rannsóknir hafa sýnt að það á sér oftast stað í 

nærumhverfi einstaklingsins, eða í nærkerfi og/eða millikerfi þess. Þetta eru kerfin sem standa 

barninu næst; fjölskylda, vinir og skóli. Rannsóknir á kvíða, depurð og sjálfskaða benda allar til 

þess að bresturinn eigi rætur sínar að rekja til Micro og Meso kerfis. Með tímanum geta hin 

kerfin svo aukið á þá vanlíðan. Þegar vanlíðan er farin að teygja sig á milli kerfa er erfitt að 

greina hvað það er í raun sem veldur henni hjá einstaklingnum og verður þar með samspil 

margra þátta í hans lífi (Cervantes, o.fl., 2014). Vendipunkturinn er svo þegar sálarflækjan nær 

risi og einstaklingur finnur sér leið til losunar, þ.e með því að skaða sig. Til að hægt sé að koma 

til móts við einstakling sem skaðar sig verðum við að reyna að aðstoða hann í því að komast 

að því hvar upprunalegi vendipunkturinn er. Líkt og Bronfenbrenner lýsir þá byggist þroskaleg 

tilvist á kerfum sem umlykja einstaklinginn og eingöngu með því að fletta ofan af hverju kerfi 

fyrir sig og rýna ofan í rætur þeirra má finna hvar og hvernig hugarflækjan byrjar. Við það þurfa 

ungmenni aðstoð svo þau geti kafað ofan í þroskalega tilvist sína og skilið hana.  

3.2 Tengslakenningin  

John Bowlby (1969) setti fram kenningu um tengslamyndun sem kölluð er tengslakenningin 

(e. attachment theory). Hann rannsakaði mikið þörf mannsins til þess að mynda tilfinningarleg 

tengsl. Kenning hans lýsir því hvernig grundvallarþörf barns á trausti og öryggi þróast frá nánu 

sambandi við ummönnunaraðila þess, þá einna helst móður. Hann talar mikið um tengingu 

móður og barns, en í nútímasamfélagi má ætla að tenging þurfi að nást við föður eða móður, 

svo lengi sem sá aðili er aðalumönnununaraðili barnsins. Kenningin segir að þörf barns til 

tengingar við umönnunaraðila byggist á líffræðilegum þáttum og að tengslamyndun sé svör 

við þessum þáttum. Tengslakenning Bowlby fjallar um mikilvægi þess að barn finni fyrir vernd 

og öryggi strax frá upphafi. Til þess að við náum að lifa af er mikilvægt að líffræðilegum þörfum 

okkar sé sinnt, svo sem að við fáum mat, drykk, skjól, hita og annað. Bowlby taldi hinsvegar að 

jafnvel þó að þær væru ekki alveg uppfylltar þá væri þörfin fyrir öryggi og vernd ávallt til staðar. 

Þessa þörf kallaði hann grunntengsl. Grunntengsl eru oftast mynduð milli barns og foreldris og 

haldast þau út ævina (Bowlby 1969).  
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Samkvæmt Bowlby eru tengsl milli barns og aðalummönnunaraðila frumskylirði þegar 

kemur að þróun mannlegra samskipta og þau hafa áhrif á þroska og þróun persónuleika þess 

seinna á lífsleiðinni. Barn getur að vissu leyti myndað tengsl við aðra einstaklinga, sem eru 

virkir umönnunaraðilar í lífi þess, á sama tíma (Berk, 2009; Sadock og Sadock, 2007). 

Nái barn ekki að mynda náin tengsl við ummönnunaraðila sinn og þróa með sér svo 

kallað „innra öryggi“ getur það valdið því að það fari að upplifa óöryggi og hræðslu. Til þess að 

barn nái að þróa tilfinningarleg tengsl við aðra síðar á ævinni verður það að fá að njóta verndar, 

öryggis og nálægðar við umönnunaraðila sinn. Langvarandi áhrif þess að mynda ekki 

grunntengslin koma fram í hæfni einstaklingsins til að mynda tilfinningaleg tengsl við aðra 

síðar á ævinni. Þetta getur valdið því að í stað gleði finni einstaklingur til kvíða og óöryggis við 

tengslamyndun, sem svo ýtir undir það að einstaklinginn annað hvort skortir alfarið hæfni til 

þess að mynda tengsl við aðra, eða þá að hann myndar óhagstæð eða óörugg tengsl. Bowlby 

álítur þessa myndun grunntengsla vera grunn undirstöðu fyrir sjálfstæði einstaklings síðar 

meir. Skorti barn þessa grunntengingu getur það skapað óöryggi og þar af leiðandi haft áhrif á 

sálræna og andlega líðan þess (Bowlby, 1969; Sadock og Sadock, 2007).  

Maria Ainsworth starfaði um tíma með Bowlby. Hún hafði mikinn áhuga á frumbernsku 

barna og hæfni þeirra til tengslamyndunar og þróaði hún enn fremur kenningu Bowlby. 

Ainsworth rannsakaði mikið börn og „ókunnar aðstæður“ (e. strange situation), þar sem hún 

skoðaði áhrif og viðbrögð barns við því að vera aðskilið móður sinni. Rannsókn hennar renndi 

stoðum undir kenningu Bowlby um tengslamyndun. Ainsworth taldi að hægt væri að rekja 

margt um sjálfsmynd barnsins og hegðun þess til tengslamyndunar milli móður og barns. Það 

að móðir sýni barni sínu áhuga og sinni því vekur upp öryggi hjá barninu. Niðurstöður 

rannsóknar hennar um ókunnugar aðstæður leiddu í ljós þrjár gerðir tenglamyndana 

(Ainsworth, Blehar, Waters og Wall, 1978):  

(1) Örugg tengsl (e. secure attachment): Barnið finnur til öryggis þegar það er með 

uppalanda sínum. Það sýnir jákvæða athygli í garð hans og er forvitið gagnvart honum en er á 

sama tíma viljugt til þess að athuga umhverfið í kringum sig, svo lengi sem það veit af honum 

nálægt sér. Barn sýnir viðbrögð við því er uppalandi þess fer, yfirleitt með því að gráta. Þrátt 

fyrir það finnur það ekki til hræðslu gagnvart ókunnuga aðilanum sem kom inn í rýmið í stað 

hans. Barnið skynjaði frá uppalanda sínum að hann treysti ókunnuga einstaklingum áður en 

hann yfirgaf rýmið. Því þjónar gráturinn einungis þeim tilgangi fyrir barnið að kalla á uppalanda 

sinn inn í rýmið aftur því það hefur myndað jákvæð tengsl við hann og kýs að hafa hann sem 

mest hjá sér. Þegar uppalandi kemur aftur inn í rýmið tekur barnið gleði sýna á ný, grátur 
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barnsins stöðvast og það leitar til uppalanda eftir huggun og öryggi ef það finnur fyrir slíkri 

þörf, annars tekur það við leik á ný (Ainsworth ofl., 1978) 

(2) Óörugg tengsl/forðun (e. insecure-avoidant): Sjást þegar barn sýnir uppalanda sínum 

litla athygli. Það sýnir óöryggi og hundsar jafnvel uppalanda sinn. Það að uppalandi yfirgefi 

svæðið hefur lítil áhrif á barnið. Það sýnir lítil sem engin viðbrögð og lítil einkenni 

aðskilnaðarkvíða. Barnið sýnir svipuð viðbrögð gagnvart ókunna einstaklingnum sem kom inn 

í rýmið í staðinn. Það sama á við þegar uppalandinn kemur aftur á svæðið; lítil viðbrögð frá 

barninu, lengi að sýna honum viðbrögð og gleði er lítil. Barn innan þessa flokks er fremur líklegt 

til að hafa orðið fyrir áhugalausri eða kaldri hegðun frá uppalanda sínum. Barnið getur leitað 

til uppalanda síns en sækist ekki í náin tengsl við hann, þrátt fyrir að það sé hrætt eða því finnst 

sér ógnað (Ainsworth ofl., 1978; Bretherton, 1992).  

(3) Óörugg/tvíbend tengsl (e. insecure – ambivalent): Barn innan þessa flokks hefur 

engann eða lítinn áhuga á umhverfinu í kringum sig, heldur fast í uppalanda sinn og vill helst 

ekki sleppa eða færa sig frá honum. Þegar uppalandi þess er ekki á svæðinu koma fram 

streitumerki og kvíði í barninu. Það verður óöruggt, stressað og hræðist ókunna aðilann. Þegar 

uppalandinn kemur aftur svarar barnið með ósætti eða reiði yfir því að hafa verið yfirgefið, þó 

um stuttan tíma sé að ræða. Barnið á það jafnvel til að ýta umönnunaraðila sínum frá sér eða 

slá til hans. Barnið heldur jafnvel áfram að gráta og öskra þrátt fyrir að uppalandi þess sé 

kominn aftur og það getur reynst erfitt að róa það. Þegar það er komið í fang uppalanda síns 

neitar það að sleppa og heldur fastar en áður í hann. Börn innan þessa flokks sýna sterk 

viðbrögð við að vera skilin eftir en vilja á sama tíma ekki að uppalandi þess huggi það eða snerti 

það um leið og hann kemur aftur. Hér eru tilfinningar barnsins til uppalanda síns mjög 

blendnar og óstöðugar. Þetta eru merki þess að barnið treysti ekki uppalanda sínum að fullu 

og hefur fundið fyrir ósamræmi í umönnun af hálfu hans, þ.e.s. að uppalandi sé ekki alltaf til 

staðar fyrir barnið og ummönnun sé sveiflukennd. Þetta veldur því að barnið veit ekki hvernig 

viðbrögð það á að sýna gangvart uppalanda sínum. Það vill bæði halda í og hafna honum á 

sama tíma (Ainsworth ofl., 1978; Bretherton, 1992).  

Síðar meir var fjórða flokknum bætt við og kallast hann óörugg tengsl/óreiðukennd. 

Þetta er flokkur þar sem barn hefur litla tengingu við uppalanda sinn og sýnir enn meira 

óöryggi en börn innan hinna flokkanna. Barnið sýnir mislynd viðbrögð við því að uppalandi 

yfirgefi svæðið og komi aftur. Barn gæti jafnvel forðast uppalanda sinn, neitað að fá hann nærri 

sér, horfir ekki framan í hann við að vera tekið í fang hans eða jafnvel verið alveg 

hreyfingarlaust eða endurtekið sýnt aðra forðandi hegðun. Hér hafa uppalendur líkega verið 
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tilfinningalega fjarlægir. Börn innan þessa flokks upplifa gjarnan vanrækslu og/eða ofbeldi. Hér 

hafa því skapast óreiðukennd eða óörugg tengsl við uppalandann (Hildyrd og Wolf, 2002;). 

Gallinn við rannsókn Bowlby er að hann leggur aðaláherslu á samband móður og barns 

en miðað við nútímasamfélag er vert að yfirfæra kenningu hans og Ainsworth yfir á bæði föður 

og móður, eða aðra þá sem kunna að vera aðal umönnunarðilar barnsins. Bowlby taldi að það 

mætti rekja ýmsar aðrar þroskatruflanir til þessar tengslakenningar, eða tengslaleysis, líkt og; 

greindartruflanir, skertan eða slakan málþroska, lélegan námsárangur og seinþroska almennt 

(Bretherton, 1992). Það segir okkur hversu mikilvæg fyrstu ár barna eru varðandi nánd og 

tengingu við umönnunaraðila. Þessi nánd er mikilvæg út aldurskeiðin, þó einna helst á 

bernskuárunum, til þess að skapa sterka og sjálfstæða einstaklinga sem geta tekist á við sín 

eigin tilfinningalegu viðbrögð og andlegt ástand.  

 

3.3 Uppeldishættir Baumrind  

Diana Baumrind var einn þekktasti þroskasálfræðingur innan uppeldisfræðinnar, en hún lagði 

mikla áherslu á að rannsaka uppeldi og uppeldisaðferðir. Baumrind er einna helst þekkt fyrir 

rannsóknir sínar á uppeldisaðferðum, þar sem hún skoðar mismunandi uppeldishætti og 

andleg og sálræn áhrif þeirra á börn og ungmenni í genum lífið. Niðurstöður Baumrind hafa 

sýnt fram á að uppeldisaðferðir hafa mótandi áhrif á sjálfsmynd barna og ungmenna. Hún setti 

fram fjóra flokka mismunandi uppeldishátta: 1) Leiðandi (e. authoritative) 2) Skipandi (e. 

authoritarian) 3) Eftirláta (e. permissive) og 4) Afskiptalausa (e. neglective). Hver þessara 

uppeldishátta mótar börnin á sinn hátt, skapar persónueinkenni og mótar hegðun. Sumar 

þessara aðferða senda börnin með sterka stöðu út í lífið en aðrar ekki.  

1) Leiðandi uppeldishættir: Uppeldisramminn er hinn gullni meðalvegur, þ.e. bæði slakur 

og stífur. Foreldrar eru hæfilega sveigjanlegir og hæfilega strangir. Reglur og kröfur samsvara 

aldri og þroska barnsins. Barnið getur haft áhrif á ramma sinn en ekki stýrt honum. Skoðanir 

þess eru virtar og allir aðilar hafa rétt til að leggja eitthvað til málana. Sumar reglur eru fastar 

en annað má semja um eftir þroska og aldri barnsins. Útskýringar eru nýttar til þess að barnið 

skilji til hvers er ætlast af því. Aginn er til staðar ásamt því að hvetja börnin til dáða og 

sjálfstæðis. Barnið er virkur hluti af fjölskyldunni og er þátttakandi í ákvörðunarferli hennar án 

þess þó að vera allsráðandi, þ.e foreldrar þess hafa loka atkvæðið en skoðanir þess eru ekki 

minna virtar en skoðanir fullorðinna (Baumrind, 1966). Persónueinkenni og félagsfærni sem 

myndast við leiðandi uppeldishætti: Sjálfstæði, athugult hugarfar, metnaður, glaðværð, 
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sjálfsöruggi, sjálfsagi og útsjónarsemi. Góð samskiptahæfni og líkur á að huga að meira en einu 

sjónarhorni, setja sig oftar í spor annarra og eiga auðveldara með að leysa úr ágreiningsmálum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

2) Skipandi uppeldishættir: Uppeldisramminn er mjög stífur. Foreldrar eru mjög 

stýrandi, kröfuharðir og taka sjaldan tillit til barnsins og þeirra vilja. Þeir hyggjast stjórna, meta 

og móta hegðun barnsins svo það henti sem best lifnaðarháttum þeirra fullorðnu. Hlýðni 

gegnir lykilhlutverki, sem og að þeir sem eldri eru fái virðingu frá þeim yngri. Skoðanir foreldris 

eru eingöngu metnar. Refsingar eru nýttar til að móta hegðun og sem svörun við rangri hegðun 

að mati foreldra. Þessi uppeldisaðferð bitnar hvað mest á sjálfstæði barnsins (Baumrind, 

1966). Persónueinkenni og félagsfærni sem mótast við skipandi uppeldishætti: Kvíði, léleg 

félagsfærni meðal jafnaldra og jafnvel árásagirni (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2005, 2007; 

Sanrock, 2007). 

3) Eftirlátir uppeldishættir: Andstæða skipandi uppeldishátta. Uppeldisramminn er mjög 

slakur. Hér ræður barnið alfarið. Það tekur völdin og fær sínu framgengt. Foreldrar eru ekki 

kröfuharðir, eru slakir, forðast að stýra barninu en þjóna öllum þörfum þess. Fáar eða engar 

reglur, barnið hefur mikil áhrif á sitt eigið uppeldi. Litlar kröfur eða hvatning til að hlýða reglum 

samfélagsins. Litlar leiðbeiningar til sjálfstæðis. Engin krafa um að taka ábyrgð á gjörðum 

sínum (Baumrind, 1966; Sigrun Aðalbjarnadóttir, 2005). Persónueinkenni og félagsfærni sem 

mótast við eftirláta uppeldihætti: Stjórnleysi, eigingirni, virðingaleysi og skert vináttutengsl 

og/eða félagsfærni (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2005, 2007). 

4) Afskiptalausir uppeldishættir: Uppeldisrammi ekki til staðar. Foreldrar eru hvorki 

slakir né strangir. Foreldrar eru að mestu ekki til staðar og barnið því fremur afskiptalaust. Sem 

fæstar eða engar reglur settar og engar kröfur gerðar til barnsins. Foreldrið er frekar fjarlægt, 

tekur lítinn þátt í lífi barnsins. Barnið mætir gjarnan hafnandi viðmóti. Foreldrar of uppteknir 

af sjálfum sér til að gefa sér tíma í, eða taka eftir, barninu (Baumrind, 1966). Persónueinkenni 

og félagsfærni sem mótast við afskiptalausa uppeldishætti: Vanræksla, félagsleg einangrun, 

lítil tilfinningastjórnun, lítið sjálfstraust. Getur haft áhrif á þroska, þróun og sjálfstjórn barna 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2005, 2007; Sanrock, 2007). 

Líkt og sjá má hér að framan skipta uppeldishættir börn og ungmenni miklu máli fyrir 

mótun sjálfsmyndar og sjálfsvirðingar. Ungmenni móta sér gildi út frá því hvernig þau upplifa 

nánd og umhverfið í kringum sig. Ungmenni sem alist hafa upp við leiðandi uppeldishætti sýna 

mun meiri samskiptahæfni en önnur börn og eru líklegri til að geta sett sig í spor annarra. Þau 

eru einnig tilfinningalega sterkari og kunna frekar að leita sér aðstoðar. Þau eoga einnig 
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auðveldara með að takast á við eigin tilfinningar. Viðurkenning, stuðningur og eftirlit eru 

undirstöður leiðandi uppeldishátta. Það að börn séu hvött til dáða en á sama tíma ekki 

eftirlitslaus, gefur þeim aukinn styrk og kjark til þess að móta sitt eigið líf og prufa sig áfram. 

Viðurkenningin felst svo í því að foreldrar hvetji barn sitt til þess að þróa sitt eigið álit, skoðanir, 

hugmyndir og tilfinningar (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 1998). 

Leiðandi uppeldishættir eru taldir einna mest krefjandi fyrir foreldra að framfylgja en þeir skila 

hvað mestum árangri fyrir barnið og líf þess (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005, 2007).  

 

4. Sjálfskaði – við hverju má búast 

4.1 Birtingarmyndir sjálfskaða  

Birtingarmyndir sjálfskaða geta verið margvíslegar. Einstaklingar geta notast við fleiri en eina 

aðferð til þess að skaða sig. Það er mikilvægt að hafa vökult auga með einstaklingum í okkar 

nærumhverfi en til þess þurfum við að hafa hugmynd um það að hverju við leitum, þ.e hvað 

geta verið merki um það að einstaklingur sé að skaða sig. Ef leitað er eftir að sjá 

birtingarmyndir sjálfskaða má sjá heilann helling af myndum á veraldarvefnum, þá einna helst 

í leitarvél Google og samfélagsmiðlum t.d Instagram og Pinterest. Þegar sjálfskaði kemur til 

tals er aðferðin að „skera sig“ hvað mest bendluð við sjálfskaða. Rannsóknir sýna að þó svo að 

það að skera sig sé ein algengasta aðferðin, er hún alls ekki sú eina. Fast á eftir fylgir það að 

merja húð og bein og að brenna sig (Klonsky, 2007; Owens O.fl., 2015). Mikilvægt er að hafa í 

huga hvað það er sem átt er við, þegar talað er um sjálfskaða, og hvernig sú hegðun birtist. Því 

er gott að vita helstu birtingarmyndirnar sem farið verður yfir hér síðar. Tafla 4.1 sýnir 

algengustu aðferðir sem notaðar eru til þess að skaða sig, lýsingu á atferli og tíðni þeirrar 

aðferðar. Taflan er tekin saman úr rannsóknum Klonsky, 2007 og Owens o.fl., 2015. 
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Tafla 4.1 Algengustu aðferðir sem notaðar eru við að skaða sig. 

 Lýsing á atferli Tíðni 

 
Skera sig  
(e. self-cutting) 

Einstaklingur sker vísvitandi í húð sína. Stundum er um 
yfirborðskenndar rispur að ræða en oftast er ætlunin að skera 
sig til blóðs. Oftast er um fleiri en einn skurð að ræða. 
Framhandleggir eru algengasti staðurinn sem finna má 
ummerki um slíka áverka. Þar á eftir læri og kviður, allir staðar 
sem hægt er að fela. Er lengra líður á sjálfskaða er algengt að 
finna ummerki víðsvegar um líkamann. 

 
 
 
Algengast 
 

 
 
Merja sig  
(e. self-brusing) 

Einstaklingur lemur hlutum ítrekað í útlimi og búk, eða lemur 
búk og útlimum utan í hluti, svo úr verður mar. Tilgangurinn er 
að merja húð og/eða bein. Erfitt getur verið að greina að það 
sé um sjálfskaða að ræða þegar kemur að mari og marblettum. 
Hinsvegar getur þetta valdið beinbrotum. Ef um ítrekað, 
óútskýranlegt mar er að ræða er vert að athuga málið og 
samhengi þess. Langvarandi getur þessi aðferð valdið 
skemmdum á bandvefjum, háræðum og taugaendum. 

 
 
 
 
Algengt  

Brenna sig  
(e. self-burning) 

Einstaklingur brennir sig vísvitandi. Þar er átt við að brenna sig 
á eld eða öðrum heitum fyrirbærum (t.d sígarettum og glóð), 
taka utan um heita hluti viljandi eða bera þá upp að naktri húð 
sinni. Þetta getur skilið eftir sig alvarleg ör og valdið alls kyns 
sýkingum sé ekki rétt hugsað um brunasvæðin.  
 

 
Meðal- til 
algengt 
  
(algengara 
meðal 
drengja) 

Beinbrot  
(e. bone-breaking) 

Einstaklingur brýtur bein sín vísvitandi og viljugur. Atvikið er 
oftast framkvæmt með því að stökkva ofan úr háum hæðum 
eða koma sér þannig fyrir að bein brotni. Þessi hegðun er 
meðal alvarlegri tegunda sjálfskaða.  
 

Sjaldgæft 
 
(algengara 
meðal 
drengja) 

Klóra sig og klípa 
(e. self-scratching 
and pinching) 

Einstaklingur klípur sig og klórar ítrekað, oftast til blóðs eða 
yfir gróandi sár. Augun eru algegnur staður sem klórað er í. 
Þessi aðferð getur komið í veg fyrir að fyrirliggjandi sár eða 
brunar nái að gróa og getur valdið sýkingum eða blóðeitrun.  
 

Meðal- til 
algengt 
 
(algengara 
meðal 
stúlkna) 

Ritun í húð  
(e. carving) 

Svipað því að skera sig eða klóra. Hér er hinsvegar tilgangurinn 
að skera orð, myndir og/eða tákn í húðina. Hér er einnig átt við 
það þegar einstaklingur saumar orð eða myndir í húð sína. 
Þetta er oft viss tjáning á andlegri líðan einstaklingsins sem 
hann nær ekki að skila frá sér. 
 

Algengt  
 
(þróast 
samhliða 
því að skera 
sig) 

Hárreiting/plokkun 
(e. hair-pulling) 

Einstaklingur togar fast í hár sér, plokkar það af eða rífur lokka 
úr höfði sér. Hér er einnig um að ræða að plokka alfarið af sér 
augabrúnir og öll augnhárin. Þetta er ekki algeng aðferð innan 
sjálfskaða en kemur einna helst fyrir þegar kvíði og streita eru 
einstaklingi um megn og hann nær ekki ró sinni.  
 

 
Miðlungs  
 
(algengara 
meðal 
stúlkna) 

Sjálfs-eitrun (e. 
self-poisining) 

Einstaklingur tekur vísvitandi inn hættuleg efni sem valda 
honum óþægindum eða uppköstum eða nuddar óæskilegum 
efnum upp við húð til að valda ertingu. Þetta er einnig ein af 
alvarlegri aðferðum sjálfskaða, en er ekki mjög algeng. Þessi 
aðferð kemur yfirleitt frekar seint fram eða þegar langt er liðið 
á sjálfskaða. Mikil hætta er að þessi aðferð þróist út í 
vímuefnaneyslu eða óáætlað sjálfsvíg. 

 
 
Sjaldgæft  
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Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna mun milli kynja á sjálfskaðandi aðferðum 

ungmenna. Þær niðurstöður benda til þess að stúlkur séu líklegri til þess að skera sig og sýna 

fram á áhættusama kynferðislega hegðun en drengir séu líklegri til þess að brenna sig og berja, 

jafnvel beinbrjóta (Klonsky, 2007; Brunner og Keass, 2014). Til eru fleiri aðferðir sem 

einstaklingar notast við að skaða sig. Þær aðferðir er minna rætt um en þær eru t.d að 

einstaklingur lokar ítrekað fyrir öndunarveg á sér eða prófar takmörkin við drukknun. 

Hinsvegar eru þetta minna notaðar leiðir og báðar á mörkum þess að vera skilgreindar sem 

sjálfskaðandi hegðun. Engu að síður er þetta mjög alvarleg hegðun (Owens, o.fl. 2015). 

 

4.2 Orsakir – áhrifavaldar  

Það er ekki hægt að benda á eingöngu eitt fyrirbæri sem orsök sjálfskaða heldur eru þær 

samspil af mörgum þáttum í lífi og atferli einstaklingsins. Ef við gætum bent á eina orsök sem 

væri valdur sjálfskaða þá væri meðferð hans mun auðveldari, en þar sem sjálfskaði er 

samblandaður af umhverfis- og líffræðilegum þáttum þá er meðferð hans mun flóknari og 

stýrist af hverjum einstaklingi fyrir sig (Levenkron, 1988). Rannsóknir á sjálfskaða hafa gefið til 

kynna helstu orsakatengsl og má flokka þau í þrennt: 1) Samspil við aðrar vægar andlegar 

raskanir eða áföll, 2) umhverfisáhrif, 3) líffræðilegar orsakir. Margt annað getur spilað inní, í 

mótun sjálfskaða einstaklinga fyrir utan þessa þrjá áhrifavalda og mikilvægt er að muna að það 

er ekkert eitt sem veldur slíkri hegðun heldur er það samspil margra þátta innan hvers 

áhrifaflokks og milli þeirra.  

Samspil annarra raskana 

Sjálfskaði er gjarnan flokkaður með ýmsum hvatvísiröskunum, þar sem skortur er á 

eiginleikanum til að standast þrár, hvatir eða langanir. Hvatvísisraskanir eru meðal annars 

jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline personality disorder), átröskun (e. eating disorder) og 

athyglisbrestur með ofvirkni (e. attention and hyper disorder), hvort sem ungmenni greinist 

með röskunina fyrir eða eftir að sjálfskaði kemur upp (Favazza, 1992). Sjálfskaði er einnig 

tengdur við aðra þætti sem geta haft áhrif á andlega líðan einstaklingsins, svo sem áföll í æsku 

eða vímuefnanotkun. Marktæk tengsl hafa einnig fundist milli sjálfskaða og ungmenna sem 

þjást af völdum átraskana og áfallastreituraskana (Yates, 2004). Sjálfskaði hefur einnig ítrekað 

verið tengdur við kvíðaraskanir og þunglyndi og talið er að einstaklingar noti hann sem tæki til 

þess að takast á við slíkar raskanir. Í því ljósi má sjá sjálfskaða sem tól til að stýra og takast á 

við aðrar raskanir, áföll og andlega streitu sem þeim fylgir (Favazza, 1992; Favazza og 
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Rosenthal, 1993; Yates, 2004; Brunner og Kaess, 2014). Einstaklingar, sem fyrir eru undir 

andlegu álagi vegna annarra hvatvísiraskana eða áfalla, eru í aukinni hættu á því að þróa með 

sér persónuvitund (e. identity) sem svokallaður „skerari“ (e. cutter) til þess að takast á við 

sjálfskaðandi hegðun sína sem verður síðar partur af hans persónulega sjálfi. Þar með fer 

einstaklingurinn að skilgreina sig eftir áráttunni sem gerir það að verkum að 

sjálfskaðahegðunin verður partur af honum og hans lífsháttum. Í kjölfarið er erfiðara fyrir hann 

að vinna úr henni. Einnig eykur þetta líkurnar á einangrun frá samfélagi og vinum þar sem 

margir þeirra sem skaða sig finna til skammar vegna áverkana sem þeir hafa veitt sjálfum sér. 

Þar af leiðandi fela þeir sig og líkama sinn fyrir öðrum og þá persónuvitund sem þeir hafa 

mótað sér (Favazza, 1992; Favazza og Rosenthal, 1993).  

Einstaklingur sem fær ekki aðstoð við sjálfskaða vanda sínum, heldur einungis við aðrar 

raskanir sem hann kann að hafa, er líklegri til að þróa með sér alvarlegri sjálfskaða sem eykur 

enn fremur líkur á að hann leiðist út í annarskonar áhættuhegðun, svo sem óhóflega 

áfengisneyslu eða vímuefnanotkun, jafnvel bæði (Favazza og Rosenthal, 1993; Yates, 2004; 

Klonsky, 2007). Marktæk tengsl hafa fundist milli þunglyndis og kvíðaeinkenna hjá 

ungmennum sem eiga við sjálfskaða að stríða. Þessar niðurstöður benda til þess að sjálfskaði 

sé sálfræðilegt vandamál sem krefst faglegrar athygli (Favazza og Rosenthal, 1993; Klonsky, 

2009). Yates bendir á að ósértæk tengsl sjálfskaða og geðraskana hafi orðið til þess að sumir 

vísindamenn og læknar hafa lagt til að sjálfskaði fái sína eigin sjúkdómsgreiningu. Að öðru leyti 

gæti þetta samspil bent til þess að sjálfskaði sé ósértækt einkenni andlegrar neyðar, frekar en 

sérstakur kvilli (Yates, 2004). 

Umhverfisáhrif  

Umhverfisþættir hafa áhrif á það hvernig við þroskumst og þróumst í gegnum ævina. Þeir sem 

hafa mest áhrif á mótun einstaklingsins eru uppeldis- og fjölskylduþættir. Uppeldisþættir og 

erfðir móta grunn einstaklinga, svo sem þeirra persónueinkenni, sjálfsmynd og seiglu. 

Rannsóknir á sjálfskaða ungmenna og ástæðum þeim er liggja þar að baki, vísa til þess að 

uppeldisumhverfi einstaklingsins hafi áhrif á hæfni hans til þess að vinna úr andlegu álagi. Sé 

skortur á þeirri getu, eða hún að jafnaði ekki til staðar, eru auknar líkur á að einstaklingur leiti 

til sjálfskaða til þess að takast á við andlega streitu og neikvæða atburði í lífinu 

(Bronfenbrenner, 1994; Klonsky, 2007; Brunner og Keass, 2014; Buresová, Bartosvá og Cernák 

2015).  
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Rannsóknir sem skoða samband milli uppeldishátta og sjálfskaða meðal ungmenna sýna 

fram á að samskipti innan fjölskyldunnar, sem og samband ungmenna við fjölskylduna, hafa 

mikil áhrif á félagslega og andlega þróun einstaklingsins, sem aftur hefur áhrif á það hvort 

einstaklingur skaðaði sig eða ekki. Sé skortur á andlegum og félagslegum stuðningi frá 

fjölskyldunni eru auknar líkur á að einstaklingur þrói með sér sjálfskaða. Fái hann hins vegar 

að alast upp í öruggu umhverfi þar sem honum er mætt með skilningi, hann hvattur til 

sjálfstæðis, samskiptin eru góð og hann er virkur hluti af fjölskyldunni, dregur það úr líkum á 

sjálfskaða. Foreldrar og/eða forsjáraðilar hafa hvað mest áhrif á hversu góð tæki og tól 

ungmenni taka með sér í gegnum lífið og marka þannig stóran þátt í lífi þess. Unglingsárin eru 

óstöðugur og viðkvæmur tími. Fjölskyldutengsl og uppeldishættir eru þeim mun mikilvægari á 

þeim tíma og hafa áhrif á tilfinninga- og andlega líðan ungmennis. Þessir tveir þættir geta haft 

bæði bein áhrif (t.d. ofbeldi í æsku) og óbein (t.d. skortur á andlegum stuðningi og umhyggju) 

á það hvort einstaklingur þrói með sér sjálfskaða (Steinberg og Silk, 2002; Buresová, Bartosvá 

og Cernák, 2015).  

Hugmyndafræði Baumrind (1966) um uppeldishætti og áhrif þeirra á líf og félagslega 

stöðu ungmenna ýtir undir þessar niðurstöður. Baumrind telur að alist barn upp við leiðandi 

uppeldishætti, sem stuðla að þroska þess og félagslegri hæfni, sendi það barnið með sterkari 

stöðu út í lífið þar sem það er hæfara til að takast á við mótlæti (Baumrind, 1966). Því má segja 

að leiðandi uppeldishættir séu verndandi þáttur til þess að draga úr líkum á sjálfskaða 

ungmenna. Líkt og kom fram hér að framan þá eru sterk tengsl milli sjálfskaða og lélegrar 

tilfinningastjórnunar eða hæfni til að takast á við mótlæti. Á meðan leiðandi uppeldishættir 

eru verndandi má sjá að afskiptalausir uppeldishættir, sem og eftirlátir uppeldishættir, ýta 

undir hættuna á sjálfskaða.  

Auk uppeldisháttana skipa fjölskylduþættir stóran sess í mótun barna og ungmenna. Í 

almennri fjölskyldu eru foreldrar aðaláhrifavaldar í uppbyggingu fjölskyldunnar. Allir hafa sitt 

hlutverk, foreldrar eru foreldrar og börn eru börn. Verði skerðing innan fjölskyldurammans er 

mikilvægt að reyna að aðlaga hann aftur að grunnuppbyggingu. Þegar við tölum um að 

atburðir innan fjölskylduuppbyggarinnar geti haft áhrif á hvort ungmenni skaði sig eða ekki 

erum við ekki að ásaka fjölskyldumeðlimi, heldur einungis að vekja athygli á því sem gæti ýtt 

undir það að ungmenni gæti tekið upp sjálfskaða til að takast á við erfiðar aðstæður innan 

fjölskyldunnar (Levenkron, 1998).  

Rannsóknir sýna fram á að helstu áhættuþættir í þróun sjálfskaða eru: Lítil þátttaka 

foreldra í lífi ungmenna eða áhugaleysi, skilnaður foreldra, foreldramissir sem og atvinnuleysi 
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foreldra (Brunner og Keass, 2014). Þrátt fyrir að þetta séu helstu þættirnir er ekki þar með sagt 

að börn sem alast upp innan þannig fjölskyldu skaði sig. Allir þessir atburðir hafa áhrif á 

fjölskyldumynstrið og munu meðlimir fjölskyldunnar taka aðstæðum mismunandi. Hinsvegar 

er vert að hafa í huga að ofangreindir atburðir geti haft meiri áhrif á uppvöxt að minnsta kosti 

eins barns innan fjölskyldunnar því hér spila seigla og persónueinkenni inn í (Levenkron, 1998). 

Mikilvægt er að muna að þrátt fyrir að ungmenni alist upp á heimili þar sem dauðsfall, 

skilnaður eða uppbygging fjölskyldunnar skekkist er ekki þar með sagt að öll þau ungmenni 

muni þróa með sér sjálfskaðahegðun. Hinsvegar eykur þetta líkur á tilfinningalegum vanda 

sem ungmenni geta myndað innra með sér og að þau taki upp á að skaða sig til að takast á við 

slíkar neikvæðar tilfinningar (Levenkorn, 1998). Samband milli foreldra og barns/ungmennis 

er talið einn stærsti áhættuþáttur fyrir sjálfsvígs- og sjálfskaðandi hegðun meðal ungmenna. 

Rannsóknir á ungmennum sem skaða sig og hafa leitað til, eða verið vísað til læknis vegna 

áverka sinna hafa sýnt fram á að þau ungmenni hljóta minni félagslegan stuðning frá fjölskyldu 

sinni en önnur (Ystgaard, 2009). Fyrri rannsóknir á afskiptalausri þátttöku foreldra í lífi 

ungmennis benda til þess að kynjamunur hafi fundist meðal ungmenna sem leiðast til 

áhættuhegðunar, svo sem áfengis- og vímuefna neyslu. Sterk tengsl eru á milli afskiptaleysis 

foreldra og sjálfskaða stúlkna og bendir það til ákveðins kynbundins varnarleysis þegar kemur 

að skorti á umönnun foreldra eða sambandserfiðleikum við foreldra (Brunner og Keass, 2014). 

Mikilvægt er að hafa í huga að ungmenni geta orðið háð sjálfseyðingarhvötinni sem vex innra 

með þeim. Þegar að þau eldast er ekki óalgengt að sjálfskaðandi hegðun þeirra þróist út í 

alvalegri hegðun en að skera sig, svo sem vímuefnaneyslu eða óæskilega kynhegðun. Því er 

mikilvægt að vera á varðbergi frá upphafi og tryggja andlegt öryggi barna og ungmenna 

(Levenkron, 1998, Nock, 2008).  

Líffræðilegar orsakir – endorfin  

Þriðja orsökin, eða áhrifavaldurinn, bendir til að sjálfskaði sé í raun líffræðilegur og tengist 

ópíóíð; endorfín-, dópamín- og/eða serótónínvirkni (Favazza og Rosenthal, 1993; Kirtley, 

O‘Carrol og O‘Conner, 2015; Selby, Nock og Kranzler, 2014). Favazza og Rosenthal telja að 

líffræðilegir þættir gætu átt þátt í sjálfskaða, þrátt fyrir að þeir telji vanlíðan og skort á 

hvatvísistjórnun sterkari orsakvalda sjálfsskaða (Favazza og Rosenthal, 1993). Kirtley, O‘Carroll 

og O‘Connor (2015) telja að útskýra megi sjálfskaða með líffræðilegri nálgun. Með því er átt 

við að sjálfskaðandi athöfn framkalli taugaboð sem losar um ópíóíð (e. edogenous opiods) 

efnasambönd í líkamanum, þá einna helst taugaboðefnið endorfín (e. endorphin). Endorfín 
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svipar til morfíns í virkni þess á líkamann. Líkt og morfín þá veitir endorfín vellíðunartilfinningu, 

eða einna helst einskonar sæluvímu (Kirtley, O‘Carroll og O‘Connor, 2015). Selby, Nock og 

Kranzler (2014) styðja þessar niðurstöður og álíta að þegar einstaklingi líði illa og skaði sig verði 

líkaminn fyrir áreiti sem ýti undir endorfínframleiðslu líkamans. Talið er að þegar boðefnunum 

er sleppt út í líkamann kalli það fram einskonar vímutilfinningu sem veitir einstaklingi létti og 

sælu um stund. Einstaklingar sem hafa skaðað sig hafa greint frá því að þeir finni til slíkrar 

sæluvímu og léttis við það að skaða sig. Kenningin er því sú að einstaklingar sem þjást af 

sjálfskaða séu að öllum líkindum með skort á endorfíni í líkamanum, líkt og að skortur á 

serótóni veldur þunglyndi (Hicks og Hinck, 2007; Kirtley, O‘Carrol og O‘Conner, 2015; Selby, 

Nock og Kranzler, 2014).  

  Taugarannsóknir á sviði andlegra og félagslegra þátta benda til að skörun eigi sér stað í 

heilanum á svæðum sem sjá um úrvinnslu líkamlegs sársauka og andlegrar vanlíðan. Þar sem 

líkamlegum sársauka og andlegri vanlíðan er stjórnað á svipuðum stað í heilanum, þ.e. hægri 

framheilaberki (e. right ventral prefrontal cortex), er ekki ólíklegt að viðbrögð taugakerfisins 

séu svipuð milli líkamlegs sársauka og andlegrar vanlíðan og því ekki ólíklegt að losun svipaðra 

boðefna eigi sér stað þegar einstaklingur skaðar sig (Bresin og Gordon, 2013). Það sem styður 

þessa kenningu enn fremur er að meðferðir við skorti á serótóníni meðal einstaklinga sem 

skaða sig hafa sýnt fram á jákvæðar niðurstöður (Favazza og Rosenthal, 1993; Hicks og Hinck, 

2007). Takmarkanir á þessari kenningu eru þær að hún er ekki mikið rannsökuð og þrátt fyrir 

að niðurstöður taugasérfræðinga styðji líffræðilegan hluta hennar, þá er samt sem áður erfitt 

að meta það hvort að skortur sé á taugaboðefnum meðal einstaklinga sem skaða sig áður en 

að sjálfskaðandi hegðun hefst eða hvort að skerðing verði á framleiðslu endorfíns eftir að 

hegðunin hefst (Bresin og Gordon, 2013; Kirtley, O‘Carrol og O‘Conner, 2015; Selby, Nock og 

Kranzler, 2014). Til þess að hægt sé að staðfesta þessa kenningu þyrfti að mæla endorfín magn 

nokkurra unglinga. Bera saman og sjá svo hvort einhverjir þeirra taki upp sjálfskaða. Athuga 

þyrfti hvort að sá einstaklingur hafi upprunalega verið með lægra magn endorfíns-

taugaboðefna en hinir og eftir að sjálfskaði á sér stað hvort hækkun sjáist eða ekki. Einnig er 

mikilvægt að taka inn í rannsóknina líf og umhverfi einstaklinga. Helst þyrfti að hafa hópinn í 

stýrðu umhverfi þar sem hver og einn mætir sömu hindrunum og bíða svo eftir því að sjálfskaði 

eigi sér stað til þess að fá sem nákvæmastar niðurstöður. Slíkar rannsóknir eru hinsvegar 

ómannúðlegar, geta verið ungmönnum hættulegar og eru ekki í takt við samtímann. 
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5. Ytri og innri kveikjur sjálfskaða 

Ef við setjum sjálfskaða enn frekar undir smásjána og rýnum í orsakatengsl getum við séð að 

hvötin til þess að skaða sig er sprottin upp úr bæði ytri og innri þáttum. Þegar ungmennið er 

tilbúið til að ræða vandann og hefur sýnt vilja til þess að bæta eigin líðan er hægt að fara ofan 

í kveikjurnar og reyna þannig að fletta ofan af rót vandans. Líkt og vistfræðikenning 

Bronfenbrenners bendir á, eiga kveikjurnar að öllum líkindum rætur sínar að rekja í nær- og 

millikerfi barnsins og hafa þaðan færst yfir á aðra þætti eða önnur kerfi í lífi ungmennisins. Sé 

ekkert gert til þess að leysa úr flækjunni og vinna bug á upprunalegum vanda ungmennisins 

geta enn fleiri hindranir skapast. 

5.1 Innri kveikjur  

Innri kveikjur eru áreiti eða tilfinningar sem eiga sér stað innra með einstaklingnum. Ekki er 

alltaf hægt að koma í veg fyrir að slíkar kveikjur vakni. Samt sem áður er hægt að vinna með 

þær og aðstoða ungmennið við það að takast á við, stýra og stjórna þeim þáttum. Mikilvægt 

er að vera meðvitaður um að þessir þættir ýta ekki alltaf undir sjálfskaða meðal ungmenna. 

Þegar talað er um innri kveikjur eða þætti er algengast að átt sé við kvíða, depurð og 

tilfinningastjórnun.  

Kvíði 

Tíðni andlegra kvilla, svo sem kvíða og þunglyndis, sem greinist hjá börnum og ungmennum, 

er frekar há (Farrell og Barrett, 2007). Kvíði er náttúrulegt viðbragð líkamans við því að finnast 

velferð sinni ógnað. Þetta er tilfinning sem aðstoðar einstakling við að bregðast við og forðast 

hættur og ógnir. Kvíði hefur áhrif á atferli, hugsanir, tilfinningar og lífeðlislega starfsemi. Þrátt 

fyrir að kvíði sé eðlilegt viðbragð líkamans eru aðstæður ekki alltaf rétt metnar. Stundum 

kemur kvíði upp að óþörfu við aðstæður sem ættu að teljast til lítilsháttar áreitis, en 

einstaklingur metur þær sem ógn eða hættu (Bretherton, 1992).  

Kvíði hefur verið tengdur við sjálfskaða á þann hátt að sjálfskaði sé nýttur sem 

kvíðastjórnun. Finni einstaklingur fyrir miklum eða yfirþyrmandi kvíða getur sjálfskaði verið 

notaður sem skyndilausn við þeim vanda (Nock, 2008; Edmondson, Brennan og House, 2016). 

Hinsvegar geta langvarandi áhrif sjálfskaða einnig ýtt undir kvíða og þar af leiðandi leitt 

ungmenni í vítahring sem einkennist af því að skaða sig til að komast í gegnum flestar athafnir 

dagsins (Klonsky, 2007; Buresová, Bartosvá og Cernák, 2015). Almennt einkennast kvíðaköst 

af þrálátum hugsunum, áhyggjum af ýmsum toga í kringum einstaklinginn, jafnvel áhyggjum 
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af sjálfum áhyggjunum. Í kvíðakasti eiga einstaklingar erfitt með að slaka á og eru stöðugt 

áhyggjufullir. Kvíði getur haft áhrif á starfsemi líkamans og valdið eirðarleysi, svefntruflunum, 

pirringi og þreytu. Allt þetta eykur andlegan þunga einstaklingsins (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Til er mikið af rannsóknum á kvíða og kvíðastjórnun. Það hafa samt sem áður ekki fundist 

bein orsakatengsl milli þess að vera kvíðinn og því að skaða sig. Það er hinsvegar mikilvægt að 

vera vakandi yfir þeim áhættuþáttum sem geta orsakað kvíða meðal barna og ungmenna. Sem 

dæmi má nefna almennt lundarfar þ.e. hvort einstaklingur sé hlédrægur, hafi áberandi 

hegðunarvandamál í ákveðnum aðstæðum, sýni of sterk viðbrögð við aðskilnað frá foreldri 

eða tjáir sig mikið um veikindi eða verki í ákveðnum aðstæðum. Fyrstu einkenni kvíða geta 

verið smávægileg en þau ágerast fljótt og því fyrr sem gripið er inn í því auðveldara á 

einstaklingur með að ná tökum á vanda sínum. Eftirlit með hegðun og lundarfari einstaklings, 

sem og jákvæð og styðjandi samskipti, eru álitin skilvirkur og verndandi þáttur gegn kvíða 

meðal barna og ungmenna (Farrell og Barrett, 2007; Buresová, Bartosvá og Cernák, 2015). 

Depurð 

Depurð er tilfinningarlegt ástand einstaklings þar sem hann finnur til sorgar eða einmanaleika. 

Depurð og þunglyndi hafa gjarnan verið flokkuð undir sama hattinn, þrátt fyrir að depurð vísi 

til tilfinningarlegs ástands sem allir búa yfir og geta fundið fyrir, á meðan þunglyndi er 

líffræðilegra. Talið er að þunglyndi stafi af skorti á ákveðnum efnum í heilanum, t.d. serótóníni. 

Fyrirbærin tvö eru lík og gjarnan samtvinnuð, eða þeim ruglað saman, og bera svipuð einkenni. 

Hinsvegar þurfa einstaklingar sem þjást af þunglyndi gjarnan lyf til aðstoðar við að takast á við 

það (Gladstone, Beardslee og O‘connor, 2011 ).  

 Depurð kemur gjarnan fram þegar við finnum fyrir sorg, söknuði eða einmannaleika. 

Einstaklingar sem skaða sig finna alla jafnan meira fyrir depurð en jafningjar sínir og kunna 

síður að takast á við slíkar tilfinningar. Sjálfskaða einstaklingar eiga oftar erfiðara með að tjá 

tilfinningar sínar og getur það leitt þá til enn frekari einangrunar (Fleischhaker, Böhme, Sixt, 

Brück, Schneider, og Schulz, 2011). Ungmenni sem eiga í slæmum eða erfiðum samskiptum 

við foreldra, eiga ekki traustan vin eða líður illa í skólanum eru líklegri til þess að upplifa meiri 

depurð en jafnaldrar sínir. Þetta á einnig við um börn og ungmenni sem verða fyrir ofbeldi, 

vanræsklu eða missi. Þau börn sem eiga í stuðningsríku og jákvæðu sambandi við foreldra, 

hafa sterk fjölskyldutengsl og eiga a.m.k einn traustan vin lýsa yfir meiri gleði og hamingju. 
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Einfaldir hlutir eins og opin samskipti við börn og ungmenni geta dregið úr líkum á depurð 

(Farrell og Barrett, 2007; Klonsky, 2007; Gladstone, Beardslee og O‘connor, 2011).  

Depurð getur þróast út í þunglyndi eða verið meðal fyrstu einkenna þess. Þunglyndi og 

depurð eru talin vera jafn algeng meðal barna og fullorðinna. Um 2% barna upplifir depurð 

eða þunglyndi en um 4-7% unglinga. Í kringum 15 til 18 ára aldur er álitið að allt að 14% - 20% 

ungmenna sýni sterk einkenni depurðar eða þunglyndis. Yfir helmingur niðursveiflna á sér stað 

á unglingsárum (Gladstone, Beardslee og O‘connor, 2011) enda eru þau mjög erfiður og 

óstöðugur tími. Depurð og þunglyndi eru ein helsta orsök sjálfsvíga og sjálfsvígshugsana. Þar 

sem sjálfsvíg og sjálfskaði hafa gjarnan verið rannsökuð saman má áætla að svipaðar 

niðurstöður fengjust milli depurðar og sjálfskaða (Farrell og Barrett, 2007; Gladstone, 

Beardslee og O‘connor, 2011).  

Meðal helstu ástæðna þess að ungmenni skaði sig er að þau upplifa mikla eymd og 

þjáningu, innra álag, streitu, þungbærar hugsanir og skort á væntumþykju og ást. Sjálfskaði 

virðist veita þeim sem upplifa slíkt losun undan þeirri depurð sem þeir finna fyrir og því 

yfirþyrmandi hugarástandi sem þau ráða ekki við. Hinsvegar þurfa þeir einstaklingar að skaða 

sig meira og oftar seinna meir til þess að ná að losa um depurðina. Slíkt getur þó aukið 

lífshættu þeirra, sem og að sjálfskaði er eingöngu flótti en tekur í raun ekki á sjálfum vandanum 

(Klonsky, 2007; Edmondson, Brennan og House, 2016; Steeg, Haigh, Webb o.fl, 2015).  

Hægt er að vinna með depurð á markvissan hátt. Hugræn atferlismeðferð (HAM) er 

gjarnan notuð til þess að aðstoða einstaklinga við að ná tökum á hugsunum sínum og takast á 

við neikvæðar tilfinningar. Þannig er komið í veg fyrir að þær verði einstaklingnum um megn 

(Gladstone, Beardslee og O‘connor, 2011). Gera má ráð fyrir að ef einstaklingur nær tökum á 

depurð sinni og hún minnkar, að í kjölfarið minnki sjálfskaðandi hegðun hans. 

Tilfinningastjórnun  

Einstaklingar sem skaða sig skortir marga hverja getuna til þess að meðhöndla tilfinningar 

sínar. Þessir einstaklingar hafa lýst því sem svo að þeir séu næmari á sumar tilfinningar sínar. 

Það er að segja, að þeir finni meira fyrir þungbærum tilfinningum svo sem depurð, kvíða, og 

streitu, heldur en jákvæðum tilfinningum, gleði, hamingju og væntumþykju. Algengt er að þeir 

beri mikla tilfinningalega reiði (einna helst til sjálfs síns, þó stundum annarra), finni fyrir 

miklum tilfinningalegum vonbrigðum til sjálfs síns og finna til innantómleika og einmanaleika. 

Þessar tilfinningar geta orðið þessum einstaklingum, sem hvorki kunna, né geta tekist á við 

þær, um megn (Klonsky, 2007). 
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Tilfinningastjórnun er ferli sem dregur úr, styrkir og/eða viðheldur ákveðum tilfinningum 

í samræmi við það markmið sem einstaklingur setur sér varðandi ákveðna líðan. Til að ná slíkri 

stjórnun er mikilvægt að vera meðvitaður um eigin tilfinningar, viðurkenna þær, skilja og grípa 

inn í á viðeigandi hátt til þess að aðlaga þær eða stilla þær af (Gratz og Roemer, 2004). Þá 

einstaklinga sem skortir tilfinningastjórnun eiga oftar í erfiðleikum með að stjórna líðan sinni 

þegar upp koma erfiðleikar. Þeir upplifa meiri þjáningu og eru í aukinni hættu á að greinast 

með geðræna sjúkdóma, kvíða, depurð eða þunglyndi (Nolen-Hoeksema, Wisko og 

Lyubromisky, 2008). Líkt og hér hefur komið fram, þá er algengasti tilgangur sjálfskaða að losa 

um slæmar eða þungbærar tilfinningar sem eru einstaklingnum yfirþyrmandi. Vegna skorts á 

tilfinningastjórnun, og þar með annarra aðferða til þess að takast á við aðstæður, leitast 

einstaklingar við að skaða sig. Með þessari aðferð eru tilfinningarnar þó eingöngu deyfðar en 

ekki einstaklingurinn tekst ekki á við þær. Þetta orsakar það að þessar tilfinningar koma aftur 

og aftur upp án þess að úr þeim verði leyst og vanlíðanin eingöngu eykst (Favazza, 1998; Gratz 

og Roemer, 2004; Nock og Pinstein, 2004).  

Hafi einstaklingur hinsvegar þróað og mótað tilfinningastjórnun sína tekst honum að 

takast á við þær hindranir og slæmu tilfinningar sem upp koma, leysa úr þeim á farsælann hátt 

og þar með lætur hann mótlæti ekki yfirbuga sig (Gratz og Roemer, 2004). Tilfinningastjórnun 

er ekki meðfædd, heldur er hún lærð hæfni sem allir geta búið yfir, í miklu eða litlu magni. Því 

er mikilvægt að aðstoða einstakling við að takast á við tilfinningar sínar strax í frumbernsku, 

ræða þær opinskátt og finna lausnir. Einnig skilar það góðum árangri að kenna þeim 

sjálfhjálparaðferðir til þess að takast á við slæmar tilfinningar, t.d öndun eða að stíga til baka 

og horfa á hlutina frá fleiri en einni hlið. Það er einnig mikilvægt að kenna börnum strax að 

það er allt í lagi að fá slæmar tilfinningar og að geta ekki leyst úr þeim sjálfur en einnig gera 

þeim ljóst að þau geti ávalt leitað til fjölskyldu eða vina til aðstoðar. Tilfinningastjórnun lærist 

náttúrlega hjá sumum og er þeim jafnvel ómeðvituð en aðrir þurfa meiri aðstoð við það að 

læra aðferðir til stjórnunar (Gratz og Roemer, 2004; Nock og Pinstein, 2004; Nolen-Hoeksema, 

Wisko og Lyubormisky, 2008). Hafi einstaklingur lítið þol fyrir slæmum eða óþægilegum 

tilfinningum, nær ekki tökum á hugsunum sínum eða nær ekki að koma þeim frá sér til  

annarra, eru auknar líkur á því að einstaklingurinn leiti sér annarra lausna til forðunar, til 

dæmis með því að skaða sig. Sjálfskaði er ekki tilfinningaleg stjórnun heldur forðun, þrátt fyrir 

að hafa svipaða virkni þegar fyrst er á litið. Sjálfskaði er bjargráð sem nýtt er til losunar, leysir 

ekkert og endist skemur en tilfinningastjórnun (Nock og Pristein, 2004; Konsky, 2007; Nock, 

2008).  
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5.2 Ytri kveikjur  

Ytri kveikjur eru þættir í lífi einstaklings sem eiga sér stað í nærumhverfi hans og eiga þátt í að 

þróa hann þroskalega og persónulega. Út frá kenningu Bronfernbrenners, sem rætt eru um 

hér að framan (kafli 3.1 ), eru þetta þættir sem eiga sér flestir stað í millikerfi einstaklingsins 

og eru hvað mest mótandi í hans þroskaferli. Þessir þættir geta bæði verið verndandi eða ýtt 

undir möguleikann á að eintaklingur þrói með sér sjálfskaða. Álitið er að fjölskylda, vinir og 

skóli séu einir stærstu áhrifavaldar á þróun persónueinkenna á uppvaxtarárunum og því á 

meðal þeirra þátta sem gætu verið kveikjur fyrir sjálfskaða (Nock, 2008; Brunner og Keass, 

2014).  

Fjölskylda  

Fjölskyldan spilar stærstan þátt í mótun einstaklinga frá fæðingu. Þeir uppeldishættir sem 

ungmenni hljóta geta byggt grunn þess hvernig þau verða á fullorðinsárum. Það er þó ekki það 

eina sem spilar inn í heldur eru margir aðrir þættir, er tengjast fjölskyldu, sem hafa áhrif á 

þroska þess og þróun. Þættir eins og geðraskanir foreldra, þá einna helst þunglyndi, fatlanir, 

alkóhólismi, vímuefnaneysla, hjónabandserjur, fjárhagsáhyggjur, ofbeldi og vanræksla, geta 

haft yfirþyrmandi áhrif á líf einstaklings. Fyrir utan þessa þætti eru aðrir sem fjölskyldur hafa 

lítið vald yfir líkt og atvinnuleysi foreldris, dauðsfall, skilnaður og langvarandi veikindi. Þessir 

þættir hafa allir mikil áhrif á fjölskyldulífið. Flestir komast í gegnum slíkar raunir á farsælan 

hátt en aðrir þurfa meiri aðstoð. Það er auðvitað ekki þar með sagt að öll börn sem verða fyrir 

röskun á fjölskyldulífi skaði sig heldur hefur sjálfskaði einfaldlega verið rakinn til ákveðinna 

þátta sem auka líkur á því að hann eigi sér stað (Levenkron, 1998; Brunner og Keass, 2014). 

Rannsóknir sýna að helstu áhættuþættir í þróun sjálfskaða eru: Lítil þátttaka foreldra í lífi 

ungmenna eða áhugaleysi, skilnaður foreldra, foreldramissir sem og atvinnuleysi foreldra 

(Brunner og Keass, 2014).  

Minnkuð þátttaka eða áhugaleysi foreldra gagnvart ungmenni sínu er einn helsti 

áhættuþátturinn. Sé ungmenni að upplifa að það sé ekki nægilega merkilegt til þess að fanga 

athygli foreldra sinna, eða finnst það minna virði en aðrir meðlimir fjölskyldunnar (t.d. annað 

systkini), skapar það höfnun innra með því og í huga þess. Upplifi ungmenni að t.d. annað 

systkini þess sé ávalt hrókur alls fagnaðar, fái meiri stuðning foreldra og aðstoð, ýtir það undir 

lágt sjálfsálit, depurð, vonleysi, reiði og gremju. Þetta eru allt grunnþættir í því að skapa 

sálarflækju sem hefur sterk tengsl við sjálfskaðandi hegðun (Levenkron, 1998). 
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Skilnaður foreldra er algengur og ekki þar með sagt að öll skilnaðarbörn skaði sig. 

Hinsvegar er skilnaður ekki alltaf fagur og börn og ungmenni geta lent á milli foreldra sinna. 

Þau börn og ungmenni eru líklegri til þess að lenda í aðstæðum sem sýna fram á þurfandi, 

reiða og afbrýðisama hlið foreldra sinna sem nýta jafnvel barnið eða ungmennið í valdaleik sín 

á milli (Levenkron, 1998; Brunner og Keass, 2014). 

Dauðsfall foreldris hefur ekki eingöngu sálræn áhrif á fjölskylduna heldur breytir það 

einnig uppbyggingu hennar. Fyrir utan sorgina og tilfinningaálagið sem ungmenni upplifir við 

missinn geta þau átt hættu á að verða umhugsunaraðili þess foreldris sem eftir lifir, nái 

foreldrið ekki að komast upp úr sorginni og leyfi henni að yfirtaka líf sitt. Þetta getur orsakað 

það að ungmenni, sem sjálft er að ganga í gegnum sorg eftir að hafa mist foreldri sitt, nær ekki 

að komast í gegnum þær tilfinningar og vinna úr þeim þar sem það situr fast í því að hugsa um 

eftirlifandi foreldri sitt (Levenkron, 1998; Brunner og Keass, 2014). 

Atvinnuleysi foreldra getur haft áhrif á sálarlíf ungmenna á marga vegu. Séu miklar 

áhyggjur og spenna milli foreldra vegna atvinnuleysis hefur það áhrif á ungmennin, fyrir utan 

það að atvinnuleysi og minnkaður fjáhagur geta haft áhrif á upplifun öryggis með húsnæði og 

fæðu allra í fjölskyldunni. Hérna geta ungmenni einnig átt það á hættu að verða 

umhugsunaraðili foreldra sinna (Levenkron, 1998). 

 

Vinir  

Vinir geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Hægt er að segja að um sé að ræða fjóra helstu 

áhættuþætti varðandi vináttu. Fyrsta, og helsta, áhættan eru smitáhrif. Það er þó algengara 

innan vinahópa stúlkna að slíkt eigi sér stað. Ef um er að ræða vinahóp þar sem einn er að 

skaða sig geta fleiri innan þess hóps, sem líður illa, álitið að það sé góð leið til þess að líða betur 

og farið að prufa sig áfram í sjálfsskaða. Annar þáttur er sá, að sé vinahópurinn fastur í því að 

hugsa um neikvæða þætti lífsins og um dauðann, geti það ýtt enn frekar undir sjálfskaða. Slíkir 

vinahópar eiga það jafnvel sameiginlegt að ræða dauðann mikið og tjá löngun sína til þess að 

deyja en kveða samt á um að það sé ekki eftirsóknarvert að vera dáinn. Þriðji þátturinn sem 

getur ýtt undir sjálfskaða er það þegar staða einstaklinga innan vinasambandsins snýst um að 

vera bjargvættur eða að vera bjargað. Þetta form felur í sér að einstaklingarnir fara að bera 

ábyrgð á sjálfskaðahegðun hvers annars og skiptast á að upphefja og bjarga hver öðrum með 

því að fullvissa hvern annann um tilganginn með því að lifa. Þetta getur þróast út í neikvæðan 

vítahring þar sem sjálfskaðinn er ekki bara notaður sem sjálfsbjörg heldur þrífast 

einstaklingarnir einnig á því að bjarga hver öðrum (Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. 
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Guðnadóttir, munnleg heimild – 6. Febrúar 2020). Fjórði þátturinn er að eiga ekki nægilega 

traustan vin eða verða fyrir höfnun vina. Það er ekkert óalgengt að vinasambönd breytist með 

tímanum og vinir koma og fara, en hafi einstaklingur ekki traustan vin til þess að deila 

hugsunum sínum með, er hann líklegri til að einangrast. Einnig, ef einstaklingur verður vitni að 

neikvæðri umræðu um sjálfskaða meðal vina sinna, getur það valdið því að hann þori ekki að 

deila skaða sínum með vinahópnum sökum hræðslu um höfnun. Þar af leiðandi einangrar hann 

sig frá þeim en það getur aukið eymd hans og vanlíðan. Skortur á skilningi frá öðrum getur 

skapað skömm hjá þeim sem skaðar sig og þannig ýtt enn frekar undir sjálfskaðann (Long, 

Manktelow og Tracey, 2012; Latina, Giannotta og Rabaglietti, 2015). Einnig getur of mikill 

áhugi vina á sjálfskaða nært þörf einstaklingsins um væntumþykju og þar af leiðandi skaðar 

hann sig meira til að fá frekari fullvissu um væntumþykju (Latina, Giannotta og Rabaglietti, 

2015). 

Hinsvegar hafa ransóknir á sjálfskaða sýnt fram á það að eiga  góðan og traustan vin hafi 

jákvæð og verndandi áhrif gegn sjálfskaða. Það að eiga  góðan vin dregur úr einmanaleika og 

vanlíðan. Meiri líkur eru á að einstaklingur segi traustum vini frá tilfinningum sínum og lýsi þörf 

sinni á því að fá aðstoð við þeim vanda sínum sem hann ræður ekki við einsamall. Það að eiga 

traustan vin utan fjölskyldunnar, sem einstaklingur getur leitað til með fjölskylduvandamál og 

annað sem honum finnst hann ekki geta rætt heima fyrir, getur komið í veg fyrir að 

einstaklingur finni þörfina til þess að skaða sig. (Kinahan og Machalen, 2014; Latina, Giannotta 

og Rabaglietti, 2015).  

 

Skóli  

Ungmenni eyða meira en helmingi vökustunda sinna í skólanum. Innan veggja skólans eiga 

ýmsir hlutir sér stað, bæði jákvæðir og neikvæðir. Skólinn á að vera öruggur staður til náms og 

þroska. Góður árangur í námi og vellíðan í skóla getur vissulega aukið sjálfstraust 

einstaklingsins og þar með dregið úr þörfinni á sjálfskaða. Umhyggja kennara til nemanda síns 

getur einnig verið verndandi sem og ef einstaklingur hefur aðgang að t.d. námsráðgjafa eða 

kennara til að ræða við, sé eitthvað að angra hann (Fisher, Moffitt, Houts, Belsky, Arseneault 

og Caspi, 2012). Hinsvegar er lífið fyrir ungar sálir ekki alltaf einfalt í skólanum. Sé einstaklingur 

ekki félagslega sterkur eru meiri líkur á að hann lendi undir eða sé hundsaður innan veggja 

skólans. Einangrun frá jafnöldrum og það að finnast maður ekki tilheyra hópnum, getur aukið 

á einmannaleika og depurð einstakingsins sem getur svo aftur ýtt undir sjálfskaða. Ein allra 

stærsta áhættan innan skólanna, varðandi mótun eymdar og depurðar, er einelti. Verði 
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einstaklingur fyrir einelti getur það brotið vilja hans til að lifa og getu hans til að sjá tilgang sinn 

í tilverunni. Einstaklingar sem verða fyrir einelti í skóla eru fimm sinnum líklegri til þess að 

skaða sig heldur en aðrir jafnaldrar þeirra. Einelti á sér ekki bara stað innan skólans, þó það 

tengist honum, heldur á það til að elta einstaklinginn heim, bæði í gegnum síma og á 

veraldarvefnum. Einelti veldur gríðarlegri vanlíðan og niðurbroti á sjálfsmati þolenda. Þolandi 

getur leiðst til sjálfskaða til þess að reyna að takast á við eineltið og þá vanlíðan sem hann 

upplifir í kjölfar þess. Stór hluti þolenda eineltis greinir frá sjálfskaðandi hugsunum og jafnvel 

sjálfsvígshugsunum (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Marttunen, Rimpelä og Rantanen, 1999; Fisher, 

o.fl., 2012). 

 

6. Hvernig bregðast á við sjálfskaðahegðun ungmenna  

6.1 Hvernig geta foreldrar brugðist við? 

Að komast að því að barnið sem þú elskar sé knúið til að skaða sig í laumi er mjög erfitt að 

takast á við og samþykkja auk þess sem þetta kemur flestum í opna skjöldu. Sem foreldrar 

erum við ekki undirbúin fyrir þetta, vitum ekki hvað okkur á að finnast og gætum jafnvel 

fundist þetta ósmekklegt eða jafnvel ógeðfellt. Foreldrar eiga oft erfitt með að gera sér 

aðstæður barns síns í hugarlund og þessari uppgötvun fylgir jafnvel mikil sorg (Smith, 2012; 

Withlock, Lloyed-Richardson, Fisseha og Bates, 2017). Ef upp kemur sú staða að barnið þitt er 

að skaða sig, er vert að hafa í huga hvernig skal bregðast við, hvað skala gera, hvernig skal 

nálgast ungmennið og hvert þú, sem foreldri, getur leitað. Eitt af því mikilvægasta sem foreldri 

þarf að vita er að það ekki eina foreldrið í þessari stöðu. Meirihluti foreldra hefur ekki vitneskju 

um sjálfskaða ungmenna sinna heldur berast fregnir af honum frá þriðja aðilla, oftast þá vinum 

eða skóla ungmennisins (Levenkron, 1998; Smith, 2012; BUGL, 2018). Hvernig fólk bregst við 

sjálfskaða getur skipt höfuðmáli varðandi það hvort að einstaklingurinn þori að greina frá 

sjálfskaða sínum og í kjölfarið hvort hægt sé að hjálpa honum til heilbrigðara lífernis. Sjálfskaði 

hefur fengið ögn meiri sess í umræðunni en samt sem áður er sú umræða fremur neikvæð þar 

sem sjálfskaði er álitinn furðulegt og óskiljanlegt fyrirbæri, sem gjarnan er lýst sem ógeðfeldu. 

Til að aðstoða ungmenni sem skaða sig þurfum við fyrst að reyna að skilja, fræða okkur, komast 

yfir og sigra okkar eigið upprunalega viðhorf um sjálfskaða sé ógeðfeldur og fordóma gegn 

þeim sem skaða sig (Levenkron, 1998). Þrátt fyrir að upp komi að ungmenni sé að skaða sig 

þýðir það ekki að öll von sé úti eða foreldrar hafið gert eitthvað rangt. Sjálfskaði er lífsbörg 
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sumra ungmenna sem þurfa á faglegri aðstoð að halda til að takast á við sinn innri þunga 

(Withlock O.fl, 2017; Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Hér að neðan verður farið yfir 

helstu hluti sem vert er að hafa í huga og hvernig megi snúa sér í þeirri flóknu stöðu þegar 

sjálfskaði kemur upp.  

6.2 Lærðu að þekkja einkennin 

Mikilvægt er að vera opin/n fyrir því að unglingsárin eru erfiður tími fyrir ungmenni. Þrátt fyrir 

að mörg þeirra komist í gegnum þau klakklaust eru ávalt einhverjir sem bera meiri andlegan 

þunga en önnur. Slíkur andlegur ami getu leitt til sjálfskaða, Því er vert að hafa í huga hvaða 

einkenni sjálfskaði getur haft í för með sér og vera vakandi fyrir ákveðnum 

hegðunarbreytingum sem geta gefið til kynna að ungmenni sé að skaða sig. Þessi einkenni 

þýða ekki alltaf að ungmenni sé að skaða sig, en hinsvegar er mikilvægt að útiloka ekki þann 

möguleika vegna andlegrar heilsu ungmennisins í framtíðinni (Whithlock og Lloyd-Richardson, 

2019). Algengt er að að sjálfskaði komi fram á aldrinum tólf til fimmtán ára (Klonsky, 2009). 

Foreldrar eru oft næmir fyrir breytingum á hegðun hjá ungmennum sínum. Beri á meiri 

héldrægni hjá ungmenninu eða áberandi breyting á klæðaburði getur það einfaldlega verið 

merki um þroskabreytingu ungmennis en það getur einnig táknað að eitthvað annað og 

alvarlegra bjáti að. Því er ávallt betra að hafa meiri vara á en ekki, takir þú eftir breytingum hjá 

ungmenni/um þínum (Levenkron, 1998; Bugl, 2018; Whithlock og Lloyd-Richardson, 2019).  

 

Líkamleg einkenni: 

 Óútskýranlegir skurðir eða sár á líkama 

 Tíð óútskýranleg brunasár  

 Auknir marblettir, jafnvel í kringum háls eða á höndum  

 Allir áverkar á líkama ungmennis sem standast ekki frásögn þess geta bent til þess að 

ungmennið hafi valdið þeim sér sjálfur 

 

Félagsleg og útlitsleg einkenni: 

 Ungmenni fer að forðast að fara í sund eða skipta um föt í návist annarra 

 Ungmenni hylur sig, Er ávallt í langermabol eða síðbuxum, sama hvernig viðrar 

 Ungmennið hugsar/talar meira um dauðann 

 Ungmennið telur sig lítils eða einskis virði 
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 Ungmenni dregur sig í hlé frá sínum nánustu, t.d. fjölskyldu og vinum. 

 Ungmenni fer að forðast snertingar frá öðrum t.d við handleggi sína 

 Ungmennið fer að kenna sér um vandamál sem jafnvel hafa lítið með það að gera, er 

uppfullt af sektarkennd gagnvart öðrum í kringum sig og finnst það alltaf vera að 

bregðast öðrum 

 

Áberandi breytingar á skapi: 

 Sýna fram á aukið áhugaleysi.  

 Ólyndi eða þunglyndi.  

 Finnur fyrir vonleysis. 

 Aukinn pirringur, jafnvel af ástæðulausu. 

 Innri spenna, finnst það ekki ná að anda. 

 Reiði. Ungmennið finnur til aukinnar reiði án útskýringar, oftast gagnkvart sjálfum sér. 

 Tilfinningalegur óstöðuleiki án ástæðu. 

Listinn hér að ofan er tekinn saman úr ýmsum rannsóknum á sviði sjálfskaða, en hann er engan 

veginn tæmandi. Hins vegar er hann einna helst til að gefa hugmynd um algengustu merkin og 

auka líkurnar á að foreldrar átti sig á því að ungmenni þeirra gæti verið að skaða sig. Vert er 

að hafa í huga að þrátt fyrir að ungmenni sýni einhver ofantaldra einkenna þýðir það ekki að 

það sé að skaða sig. Það er samt ávalt öruggar að hafa vaðið fyrir neðan sig þannig að ef 

ungmennið er að skaða sig þá sé hægt að grípa inn í sem fyrst. Komi upp grunur um að 

ungmenni sé að skaða sig skal ávallt leita aðstoðar sem fyrst (Levenkron, 1998; Bugl, 2018; 

Whithlock og Lloyd-Richardson, 2019).  

6.3 Þegar ræða á vandann 

Hvernig fólk bregst við sjálfskaða getur skipt höfuðmáli um það hvort að einstaklingurinn þori 

að greina frá sjálfskaða sínum og í kjölfarið hvort hægt er að hjálpa honum til heilbrigðara 

lífernis. Umræðan um sjálfskaða hefur aukist, þó er hún oftast á neikvæðari nótunum, þar sem 

sjálfskaði er settur til hliðar, afskrifaður sem athyglissýki og álitinn ógeðfelld hegðun. Til að 

koma til móts við ungmenni sem skaða sig, þarf fyrst að reyna að skilja hegðun þeira, fræða 

okkur um virkni hennar, komast yfir eigin fordóma og sjá ungmennið sem meira en bara 

skaðann sinn (Levenkron, 1998). Sjálfskaði er hindrun sem margir hræðast og kemur í veg fyrir 

það að við sjáum einstaklinginn sem er týndur, kvalinn og í sárri neyð og þörf fyrir aðstoð (Clark 
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og Henslin, 2007). Þegar foreldrar eða aðrir fjölskyldumeðlimir komast að því að ungmenni er 

að skera sig, brenna sig eða skaða sig á annan hátt er algengt að fyrstu viðbrögð séu ótti, sem 

gjarnan þróast út í reiði. Slík reiði er oftast nær ekki gagnvart ungmenninu sjálfu heldur 

tilfinningaleg viðbrögð foreldra við að reyna að meðtaka nýuppkomna atburði sem eru þeim 

óskiljanlegir. Þetta getur valdið því að foreldrar hendi fram ásökunum. Slík viðbrögð og 

ásakanir geta valdið því að ungmenni lokar sig aftur af, andlegri líðan hrakar og sjálfskaðinn 

eykst. Ekkert foreldri tekur því vel að ungmenni þeirra skaðar sig, enda væri það óeðlilegt ef 

svo væri. Það er auðveldara fyrir foreldra að hugsa sem svo að þetta sé bara tímabil og að 

ungmennið vaxi uppúr þessu, heldur en að sjá fram á að ungmenninu líði það illa að það fari 

þessa leið (Levenkron, 1998; Withlock o.fl, 2017). 

 

Dæmi um fyrstu viðbrögð sem eru algeng þegar sjálfsakaði kemur upp og vert er að varast: 

 „Hvernig getur þú verið svona vitlaus?“ – Reiði  

 „Þú ert bara að gera þetta til að refsa mér, láta mér líða illa, segja að ég sé slæmt 

foreldri“ – Skapa samviskubit 

 „Var ég ekki nógu gott foreldri? hvað hef ég gert svona rangt í uppeldinu“ – Láta málið 

snúast um sig. Hundsa ákall ungmennisins 

 „Hættu þessari athyglissýki“. – Gera lítið úr málinu og þar með tilfinningum 

ungmennisins 

 „Nú hættir þú þessari vitleysu, annars…“ – Hótanir 

 „Hvað er að sjá þig? hvernig getur þú verið svona? Finnst þér þetta ekki ógeðslegt“ - 

Niðurlæging 

Við verðum að muna að það krefst hugrekkis fyrir þessi ungmenni að deila sjálfskaða 

sínum. Þau finna nú þegar fyrir skömm og andlegat ástand er í ójafnvægi. Oftar en ekki hefur 

ungmennið verið að safna kjarki um nokkurt skeið til að segja frá og treysta öðrum fyrir 

sjálfskaða sínum. Fyrstu viðbrögð skipta því höfuðmáli (Levenkron, 1998). Við viljum að 

ungmennið komi til okkar og segi frá, það er erfitt að fá þessar fregnir en þetta er fyrsta skrefið 

í átt að bata (Clark og Henslin, 2007). Rætt var hér að ofan um mikilvægi samskipta milli foreldri 

og ungmennis. Þau samskipti geta gjarnan verið átakanleg, en eru hvað mikilvægust á þessum 

tíma (Steinberg, 2001). Ef áhyggjur koma upp um að ungmenni gæti hafa leiðst til sjálfskaða 

er gott að hafa í huga eftirfarandi þætti (Levenkron, 1998); 

 Gott er að þróa með sér þolimæði gagnvart tilfinningum ungmennisins.  
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 Búa til tíma og rúm fyrir ungmennið til að ræða tilfinningar sínar. 

 Vera staðfastur í að veita munnlega fullvissu og öryggi. 

 Æfa sig í samskiptum milli ykkar foreldrana, um ungmennið og velferð þess. 

 Forðast hlutverkaskipti (að barn verði foreldrið, stýri heimilinu). 

 Sýna fram á jákvæða sjálfsímynd, sjálfsvirði, hvernig á að takast á við ágreining og 

sveigjanleika í samskiptum . 

Með því að hlusta á ungmenni þitt muntu komast að þeirra dýpstu tilfinningum í 

streitumiklu ástandi, hugarangri og eymd. Það er þá fyrst sem foreldrar geta farið að aðstoða 

ungmennin, skilja hvað það er sem er að ýta þeim til sjálfskaða og þar með aðstoða þau í að 

leysa úr flækjunni (Smith, 2012). En hvernig fáum við ungmenni sem skaðar sig og skammast 

sín fyrir þær gjörðir, til að tjá sig? Það sem gerir þetta jafnvel enn erfiðara er að ungmennin 

hafa flest ekki þróað með sér hæfnina til þess að ræða þennan vanda þar sem þau hafa verið 

upptekin við að fela hann allan þann tíma sem þau hafa glímt við hann. Mjög oft vilja 

ungmennin ekki tjá sig til að byrja með, þau vita ekki hvernig á að koma þessu frá sér eða hvar 

eigi að byrja. Þau eiga erfitt með að kvarta undan liðnum atburðum, þar sem þunga 

hugarástandið er eina sem þau þekkja og að kvarta sýnir veikleika. Þau eru gjörn á að draga úr 

vandanum og halda því fram að þau hafi stjórn, þetta sé ekki svo alvarlegt. Þessari takmörkuðu 

tjáningu fylgir oft að þau yppta öxlum, líta undan og muldra. Algengt er að þau hafi ekki 

orðaforðann til að lýsa innri spennu sinni (Levenkron, 1998).  

Svo hvernig fáum við ungmenni til þess að tjá sig? Hér að neðan koma nokkir punktar sem 

vert er að hafa í huga varðandi það hvernig við getum skapað umhverfi til umræðu og hvað 

ber að varast svo ungmenni loki sig ekki af (Smith, 2017; Withlock og Lloyde-Richardson, 2019). 

Hvað skal hafa í huga þegar vandinn er ræddur 

 Sýndu umhyggju og fullvissaðu ungmennið um að það sé enn elskað sama hvað. 

 Reyndu að halda ró þinni meðan rætt er við ungmennið. 

 Máltækið „Þolinmæði þrautir vinnur allar“ á vel við hér.  

 Mundu hversu erfitt það getur verið fyrir ungmennið að tjá tilfinningar sínar og útskýra 

hegðun sína. 

 Gefðu ungmenninu tíma til að opna sig áður en stokkið er inní með ráðleggingar og 

spurningar. 

 Virk hlustun er skilyrði. 
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 Hvettu til frekari samskipta á milli ykkar. 

 Reyndu að einblína ekki á sjálfskaðann einann og sér, heldur ástæðurnar á bakvið hann. 

 Reyndu að skilja og læra af hverju ungmenni þitt er knúið til sjálfskaða.  

 Hjálpaðu ungmenninu að bera kennsl á og ræða þau vandamál sem það kann að standa 

frammi fyrir. 

 Hvettu ungmennið til að trúa því að það geti fundið önnur úrræði og aðrar leiðir til að 

takast á við streitu og að þú sért til staðar til að hjálpa því, þó án þess að taka fram fyrir 

hendurnar á því. 

 Ef vandamálið á bakvið sjálfskaða ungmennisins er dýpra og meira en þú ræður við, er 

nauðsynlegt að finna þjálfaðann fagaðila til að veita ráðgjöf í því hvernig á að aðstoða 

ungmennið til bata. 

 Það er í lagi að viðurkenna að þú vitir ekki hvað þú eigir að segja eða gera, en fullvissaðu 

ungmennið um það að þið munuð takast á við þetta saman. 

 Íhugaðu að fá stuðning og hjálp fyrir þig sjálfa/n, til að takast á við þær aðstæður og nýju 

atvik sem þú stendur nú frammi fyrir. Þau eru bæði átakanleg og geta valdið uppnámi. 

Það er jafn mikilvægt fyrir þig að fá stuðning eins og að veita stuðning.  

Hvað ber að varast:  

 Passaðu viðbrögð í andliti þínu. Ekki sýna að þér þyki sjálfskaði ógeðfelldur. 

 Neikvætt viðhorf til sjálfskaða og sterk gagnrýni getur ýtt undir skaða meðal ungmenna. 

 Varastu að grínast með sjálfskaða ungmennis – það lætur þeim líða eins og tilfinningar 

þeirra séu minna virði. 

 Forðastu að láta sjálfskaðan snúast um þig, þau eru ekki að sýna vanþakklæti heldur eiga 

þau í vanda.  

 Ekki gera lítið úr ástæðum sem ungmenni gefur sem orsök sjálfskaða, það er alltaf miklu 

meira á bakvið en bara það sem þau geta komið frá sér þessu sinni. Hrósaðu frekar fyrir 

fyrstu skrefin og tjáningu.  

 Ekki hundsa það þegar ungmenni vill ræða við þig.  

 Varastu að deila með öllum öðrum því sem ungmenni treystir þér fyrir, nema með þeirra 

leyfi.  

 Of sterk viðbrögð við sjálfskaða ungmennis, svo sem reiði og grátur foreldra ýtir undir að 

það loki sig aftur af.  

 Hótanir og niðurlæging hjálpa aldrei.  
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 Ef þú veist ekki hvað þú átt að segja eða gera viðurkenndu það í stað þess að útiloka og 

hafna ungmenninu. 

 Verið meðvituð um líkamstjáningu og hvaða orð eru notuð 

 Ekki spyrja þau hvort þau vanti athygli. Þetta er ekki athyglissýki þau þurfa hjálp.  

 Ekki segja við ungmennið að það sem það er að gera sé rangt, það veit að það sem það 

er að gera er rangt. 

Það hjálpar ekki ungmenninu að einblína á mistök þess eða á neikvæða þætti sem tengjast 

sjálfskaða þess. Á sama tíma má ekki hundsa þetta heldur. Það er erfitt að finna milliveginn 

milli þess að vera ofverndandi og hundsandi í þessum aðstæðum (Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019). Þegar byrja á að ræða um sjálfskaðandi hegðun ungmennis við það er 

algengt að fólk upplifi sig óöruggt og hrætt við að segja eitthvað rangt. Það er eðlilegt, og 

eingin skömm af því. Erfitt er að finna jafnvægið milli þess að draga úr alvarleikanum og þess 

að vera hótandi. Hvert og eitt ungmenni er einstakt og því þarf nálgunin að því að vera aðlöguð 

eftir hverju ungmenni fyrir sig. Grundvallaratriðið fyrir þann sem hjálpar er að hafa ekki of 

miklar væntingar í fyrstu atrennu. Það má búast við þögn og að ungmennið reyni að færast 

undan því að ræða hlutina. Fyrir sum ungmenni sem loka alveg á umræðuna virkar að segja 

hreint út hvað þú sérð: „Ég sé að þú hefur verið að skaða þig.“ Þar með er búið að sýna að þú 

sért opin/n fyrir umræðunni. Athuga skal viðbrögð ungmennisins og ákveða útfrá þeim hvert 

skal halda (Levenkron, 1998). Innst inni vilja ungmennin ræða vanda sinn, þau þurfa bara hjálp 

til að komast á þann stað. Til að ungmenni geti farið að takast á við vanda sinn verður það fyrst 

að geta sagt upphátt við aðra að það eigi í vanda. Svo lengi sem ungmenni felur vanda sinn og 

ræðir hann ekki er hætta á að hann ágerist og þróist jafnvel út í alvarlegri athæfi svo sem 

neyslu eiturlyfja og óhóflega drykkju áfengis. Við megum ekki vera hrædd við að ræða saman. 

Bæði foreldrar og ungmenni þurfa á því að halda (Levenkron, 1998; Smit, 2017; Withlock og 

Lloyd-Richardson, 2019). 

Það getur tekið á að ræða erfið vandamál, hvað þá vanda sem erfitt er að skilja og sá sem 

á við vandann að stríða hefur ekki þróað með sér getuna til að útskýra hann. Ungmenni geta 

gjarnan verið lokuð þegar ræða á sjálfskaða. Bæði þeim og foreldrum getur þótt það erfitt og 

óþægilegt að ræða skaða barnsins. Þá er gott að fara í einfaldar grunnleiðir til að hefja samtal, 

átta sig á aðstæðum og ræða saman til lausna. Hér að neðan koma fjögur þrep Sigrúnar 

Aðalbjarnadóttur og Árnýjar Elíasdóttur (2009) um það hvernig megi glíma við ágreiningsmál 

milli foreldra og ungmenna. Þar sem erfitt getur verið að ræða sjálfskaða er æskilegt að byrja 
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rólega og nýta má því þessi þrep Sigrúnar og Árnýjar til að koma sér á stað. Saman geta 

ungmenni og foreldrar fundið út úr því hvernig eigi að eiga í samskiptum við hvort annað 

varðandi sjálfskaða á rólegan og þolimóðan hátt. Vert er að hafa í huga tilmæli Hugos 

Þórissonar um samskipti milli foreldra og barna sem rædd voru hérna að framan, áður en farið 

er í fjögurra þrepa samræðurnar. Þrepin fjögur eiga að skapa ungmennum tækifæri til að skoða 

vanda sinn í víðara samhengi og æfa sig í að tjá og skilja hann.  

 

Þrep 1: Skilgreining vandans 

Fyrsta skrefið er að skilgreina vandann. Hvað er það sem er að valda ungmenninu hugarangri? 

Þetta fær ungmenni til að hugsa um hver vandinn sé og reyna eftir bestu getu að skilgreina 

hann með eigin orðum. Mikilvægt er að reyna að takast á við eitt vandamál, atvik eða eina 

þunga áhyggjur í einu. Sér til aðstoðar getur það gert sitt besta í því að svara eftirfarandi 

spurningum:  

Hvað er að? Hver er vandinn? Hvað gerðist? Af hverju er þetta, eða var þetta, 
vandi/vandamál? 

Þrep 2: Líðan 

Hér erum við að reyna að grafast fyrir um líðan einstaklings út frá þeim atburði sem átti sér 

stað. Leitast er eftir því að ungmenni geri sér grein fyrir sinni eigin líðan og  annarra ef aðrir 

eiga einnig þátt í atburðinum sem greint var frá í þrepi 1.  

Hernig líður þér yfir þessu? 

Af hverju telur þú að þér líði þannig? 

Mér (foreldrinu) líður …. Vegna þess að …. 

Verum ekki hrædd við að ræða tilfinningar okkar við ungmennin. Sýnum þeim fram á að það 

er fullkomlega eðlilegt að líða ekki alltaf hundrað prósent vel og því fylgi enginn skömm. 

 

Þrep 3: Leiðir  

Nú skal leita eftir leiðum til þess að takast á við þessa líðan eða þann vanda sem ungmenni er 

að upplifa. Málsaðilar nefna allir mismunandi leiðir til að leysa úr vandanum og rökstyðja 

jafnframt mál sitt. Vert er að byrja á því að sjá hvaða tillögur ungmennið kemur sjálft með, 

leyfa því að velta fyrir sér mismunandi aðferðum sem það getur nýtt sér.  
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Hvernig getum við leyst vandann ...? 

Af hverju er það góð leið til lausna? (Hvetja til rökstuðnings) 

 

Þrep 4: Besta leiðin  

Farið er yfir þær hugmyndir sem komið hafa upp. Skoðað er hvaða rök eru færðar fyrir þeim 

leiðum og eru þær svo metnar útfrá því. Ungmennið finnur hvaða leið það telji henta sér best. 

Foreldri getur einnig greint frá því hvaða leið það myndi kjósa og af hverju. Hvetjum 

ungmennið samt sem áður til að velja sína leið sem hentar þeim hvað best. Ef þau telja ekkert 

ákjósanlegt hvettu þau þá til að velja skástu leiðina/aðferðina.  

Hver er besta leiðin til að leysa þennan vanda? Hvers vegna telur þú það best? 

Hvernig telur þú að þér muni líða ef það er gert? 

Hvernig getum við vitað að vandinn sé leystur? 

 

Spurningarnar sem að fylgja þrepunum eru ekki heilagar heldur eingöngu ætlaður sem 

dæmi til þess að þróa áfram samtal milli foreldris og ungmennis til að ræða vanda þeirra. 

Þrepin fjögur eru sett upp í þeim tilgangi að fá aðila sem eiga í hlut til að gera grein fyrir eigin 

vanda, huga að líðan sem honum gæti fylgt, tjá sig frjálst og örugglega, hugsa að leiðum til 

lausna og velja leið sem þeir telji besta. Þrepin fjögur eiga að þjóna þeim tilgangi að fá 

ungmenni til að staldra við, stíga til baka og íhuga málið áður en það fer allt í flækju og fullorðna 

til að hlusta og ræða án þess að rjúka upp og ávíta, rífast og skammast, sem kemur 

ungmenninu einungis í varnarstöðu. Í samtali við ungmenni er mikilvægt að taka á móti 

hugsunum og hugmyndum þeirra án þess að dæma þeirra svör sem rétt eða röng. Gott er 

einnig að hafa samtöl eins og þessi ekki of löng, því þá er hætta á að ungmenni missi 

þolmæðina og fari að svara eftir því hvað það telur að losi sig undan samtalinu. Hrósum 

ungmenninu fyrir að deila með okkur og sýnum fram á að við metum það að það reyni (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir og Árný Elíasdóttir, 2009). 

Að fá ungmenni til að opna sig um sjálfskaða sinn getur tekið tíma. Við þurfum að vera 

þolimóð gagnvart þeim. Þau eru ekki að reyna að vera erfið, þau einfaldlega vita ekki og kunna 

ekki að ræða vanda sinn og þurfa þess vegna aðstoð. Foreldrar vita oft heldur ekki hvernig á 

að ræða og nálgast sjálfskaða ungmenna sinna, það er fullkomlega eðlilegt. Það er í lagi að tjá 

ungmenninu sínu svo. Þrátt fyrir að vita ekki hvernig á að snúa sér í þessum málum, má ekki  

hundsa ungmennið, það þarf að fullvissa það um að þið munið læra að gera þetta í sameiningu. 
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Þið munið rekast á saman og þroskast saman í samskiptum ykkar á milli. Þannig munið þið 

koma sterkari út (Walsh og Rosen, 1988; Levenkron, 1998; Smith, 2012; Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019). 

6.4 Frá skaða til bata (e. recovery) 

Af hverju getur það verið svona erfitt að hætta hegðun sem skilur eftir sig svona mörg sár (í 

eiginlegri og óeiginlegri merkingu)? Fyrir þá sem eiga ekki í vanda að stríða við sjálfskaða er 

ómögulegt að setja sig í spor þeirra sem skaða sig og sjá af hverju einhver myndi kjósa að skaða 

sig. Flestir sjá gjarnan eingöngu viðvarandi örin og samfélagslega viðhorfið; hugsunin um að 

við þurfum mat og vatn til að lifa, en ekki sjálfskaða til að lifa. Einstaklingar sem skaða sig 

treysta á sjálfskaðann sem deyfilyf og næringu fyrir ákveðna sálræna þætti og upplifa hann 

sem verndandi athöfn. Það er ekki óalgengt að einstaklingur sem skaðar sig lýsi sjálfskaða 

sínum sem einskonar „vini“. Þessi vinur verndar hann frá óþægilegum og erfiðum hugsunum. 

Líkt og raunverulegur vinur gæti hjálpað þér að verjast gegn meiðyrðum frá öðrum í þinn garð 

(Withlock og Lloyd-Rchardson, 2019).  

Það er ljóst að sjálfskaði er ekki yfirborðskennt fyrirbæri sem hverfur auðveldlega, heldur 

er þetta sálrænt og tengt inn í tilfinningar og líðan einstaklingsins, sem er samofið atburðum 

og gjörðum. Það má búast við því að fyrir einstaklinga sem reiða sig á það að skaða sig, til að 

komast í gegnum daglegt líf og mæta ákveðnum þörfum sínum, að bataferlið taki tíma og sé 

gjarnan sveiflukennt. Það er vegna þess að batinn felst í meiru en bara því að hætta 

sjálfskaðandi gjörðinni sjálfri. Hann einnig  felst í flókinni breytingu í sambandi einstaklings við 

eigin tilfinningar, hugsanir og hegðun, vegna þess að hugsunarferlið sem leiðir til tilfinninga og 

hegðunar getur átt sér stað mjög hratt og það tekur tíma að vinda nægilega ofan af öllu svo 

að breyting geti átt sér stað (Withlock o.fl, 2017; Witlock og Lloyd-Richardson, 2019). Það er 

mjög mikilvægt að trúa því að ungmenni þitt geti náð bata og yfirkomið þörfina fyrir sjálfskaða. 

Horfðu á batann sem ferli frekar en atburð og mundu að enginn bataferill er bein lína. 

Undirbúðu þig fyrir að ungmennið taki skref afturábak jafnt sem áfram (Smith, 2012). 

Þegar kemur að meðferð og bata ungmenna með sjálfskaða er mikil hætta á að 

ráðleggingar frá fjölskyldu, og jafnvel heilbrigðisstarfsfólk, reynist ógagnlegar og þróist jafnvel 

út í hótanir í tilraunum þeirra til að koma einstakling sem skaðar sig til bata. Slíkt fer eins og 

vindur um eyru þess sem skaðar sig. Við verðum að gera okkur grein fyrir að hérna erum við 

ekki að ræða við þitt almenna ungmenni sem er í jafnvægi heldur einstakling sem er það 

óstöðugur tilfinningalega að hann telur sig knúinn til að skaða sig til þess að takast á við daglegt 
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líf (Levenkron, 1998). Til að ungmenni nái árangri í bata þarf það að hafa góðan stuðning. 

Foreldrar geta spilað stóran og mikilvægan þátt í bataferli ungmennis. Ungmennin eru í ferli 

sjálfskoðunar sem getur reynst þeim erfið og þurfa þá bæði á stuðningi og hvatningu að halda 

(Smith, 2012). Þegar við ræðum við ungmenni sem skaðar sig verðum við að hafa í huga; hverju 

erum við að reyna að ná fram? Hverju erum við að reyna að breyta? Svarið við þessum 

spurningum breytist með hverjum einstakling. Markmiðið er að aðstoða einstaklinginn sem 

skaðar sig í að verða frjáls frá sjálfskaðandi hegðun. Stuðningurinn (t.d. foreldri) þarf að fylgjast 

með þeirri hegðun, það að sjálfskaðarinn nefni ekki að ný atvik hafi átt sér stað þýðir ekki að 

sjálfskaðinn sé hættur. Tilfinningalegt álag og þær hindranir sem geta komið upp 

tilfinningalega og andlega á lífsleiðinni verða að vera ræddar og gerðar partur af markmiðum 

í bataferlinu (Levenkron, 1998; Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Mikilvægt er að muna að 

undirstaða bata er að skapa sterkt og stuðningsríkt samband með opnum samskiptum milli 

ungmennis sem skaðar sig og aðstandenda þess svo þeir geti hvatt einstaklinginn áfram til að 

hugsa um undirstöður sjálfskaða síns og rætt vandamál sín opinskátt (Smith, 2012). 

Við þurfum að muna að sjálfskaði er hegðun til að losa um innri spennu, tilfinningarlegan 

þunga og annan sársauka eða sorg sem ungmenni kann að finna. Við þurfum að átta okkur á 

því að að einstaklingur sem skaðar sig þarf að læra nýjar og heilbrigðari aðferðir til að takast á 

við streituna og tilfinningarþungann sem það finnur fyrir. Samtöl, opin tjáning, traust, heilbrigð 

tenging, nánd og traust samskipti eru nauðsynlegar undirstöður fyrir breytingar (Levenkron, 

1998). Það er vissulega margt sem þarf að eiga sér stað til að breyting verði, þar á meðal þarf 

einstaklingurinn að átta sig á því hvað sjálfskaðinn er að gera honum, af hverju hann virkar og 

hvað hann kemur í staðinn fyrir. Þegar hann fer að átta sig á þessu þá fyrst förum við að sjá 

marktækar breytingar til hins betra (Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Þegar við sjáum að 

rætur þess að skera sig, brenna sig og  annarra aðferða til að skaða sig líkamlega liggja djúpt 

og fara langt aftur í tilfinningalega sögu einstaklingsins, getum við skilið hversu mikla andlega 

orku ungmenni sem skaðar sig þarf að beita aukalega til að geta breytt sjálfskaðahegðun sinni 

þar sem hún er orðin eins og eitt af persónueinkennum þeirra. Það er engin spurning að sá 

sem aðstoðar einstaklinginn (hvort sem það er vinur, fjölskyldumeðlimur eða fagaðili) mun 

þurfa að vera tilbúinn að eyða sanngjörnu magni af orku, kunnáttu og þekkingu til baka til 

einstaklingsins sem skaðar sig til þess að auðvelda því að breytingar geti átt sér stað 

(Levenkron, 1998). Það að stoppa ungmenni frá því að skaða sig ætti ekki að vera aðaláherslan 

heldur að finna leiðir til að ungmenni geti tekist á við líðan sinn á annan hátt en að skaða sig. 

Hjálpa þarf ungmenninu til að finna leiðir til slökunar þegar krefjandi hugsanir herja á það og 
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reyna að mæta líðan sinni á annan hátt en með skaða. Finna þarf út með ungmenninu hvað 

gæti aðstoðað það við að mæta hugsunum sínum á rólegri máta. Sem dæmi um róandi athæfi 

sem hægt er að mæla með er:

 

 Hlusta á tónlist  

 Fara og fá sér ferskt loft  

 Fá sér göngutúr  

 Hlaupa 

 Dansa eða önnur hreyfing 

sem gæti dreift huganum  

 

 Fara í slakandi bað  

 Lesa  

 Teikna, mála, föndra  

 Annað sem ungmenni kann að 

njóta að gera  

 

Gott er að ræða við ungmennið um hvaða áhugamál það hefur sem gæti aðstoðað það við 

að ná ró. Það getur verið gagnlegt fyrir ungmennið að skrifa niður hugsanir sínar og halda um 

þær dagbók til að reyna að skilja sig betur. Einnig gæti hjálpað að reyna að sofna eða taka sér 

blund þegar þörfin fyrir sjálfskaða kemur upp. Það mun taka tíma fyrir ungmenni að þróa með 

sér slíkar aðferðir. Mikilvægt er að skamma ekki ungmennið ef því tekst ekki strax að hætta að 

skaða sig. Horfum frekar til þess hvort að aðferðirnar dragi úr þörfinni til að skaða sig og 

skaðandi atvikin fari minkandi uns þau hætta alveg (Smith, 2012).  

Withlock og Lloyd-Richardson (2019) settu upp sex þrepa breytingalíkan til bata og þroska 

til að útskýra nánar bataferlið og auðvelda aðstandendum að sjá og meta hvar ungmenni þess 

stendur. Þrepin sex eru; (1) Óbreytt ástand (e. moratorium): Engin áætlun eða skuldbinding til 

að hætta sjálfskaða, (2) Skynjun (e. awareness): Uppgötvunin að sjálfskaði er vandamál, (3) 

Undirbúningur (e. preparation): Að gera úttekt og byrja þjálfun á batahæfileikum, (4) 

Endurbygging (e. rebuilding): Æfa sig á virkan hátt í öðrum bjargráðum með raunhæfum 

árangri. Finna fyrir bjartsýnni hugsunum um það að hætta að skaða sig, (5) Stöðugleiki (e. 

stability): Laus við sjálfskaða í ár eða meira og er ólíkleg/ur til að skaða sig aftur. Gæti enn haft 

hugsanir eða þrár í að skaða sig en framkvæmir það ekki, (6) Öryggi (e. security): Laus við 

sjálfskaða í fimm ár eða meira. Afar ólíkleg/ur til að skaða sig aftur (Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019).  
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Mynd 6.1 Sýnir bataferilslíkan Withlock og Lloyd-Richardson (2019) 

 

(1) Óbreytt ástand er grunnstig breytingaferilsins. Einstaklingur á þessu stigi hefur lítinn 

sem engan áhuga eða vilja til að breyta hegðun sinni. Hann sér gjarnan ekki ástæðuna til þess 

né skaðann í því sem hann er að gera. Fyrir honum er hann með allt á hreinu og er enn við 

stjórn. Telur sig geta hætt hvenær sem er eða sér ekki fram á að geta lifað án skaðandi 

hegðunar sinnar. Það er gjarnan erfitt að vera stuðningur við einstakling á þessu stigi. Þú getur 

lagt fram þinn stuðning og hvatningu en sé einstaklingurinn ekki tilbúinn er ekki hægt að 

þvinga hann til breytni ef inngripið á að hafa áhrif. Á þessu stigi er mikilvægt að leita tækifæra 

til að búa til sterka tengingu milli þín og ungmennisins og þannig koma inn jákvæðri hvatningu 

til breytni og forðast þvinganir og hótanir. Þetta getur tekið tíma en tekst gjarnan að lokum. 

Þolimæði er lykilatriði hér.  

(2) Vitund: Einstaklingur fer að sýna þess merki að hann átti sig á því að sjálfskaði sé að 

hafa áhrif á líf hans þrátt fyrir að hann haldi áfram að skaða sig til að takast á við streitu. 

Einstaklingurinn verður meira og meira var við að sjálfskaðandi hegðun hans hefur áhrif á 
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umhverfið í kringum hann og það fólk sem er honum næst. Hann fer að sjá fram á möguleika 

til bata og að sjálfskaði sé ekki endanleg lausn. Með voninni um bata kemur gjarnan ótti og 

óöryggi sem vert er að vera tilbúinn að takast á við. Gjarnan rísa upp tilfinningar eða minningar 

sem einstaklingurinn hefur verið að bæla niður með sjálfskaðanum. Ef ekki tekst að hjálpa 

einstaklingum yfir þennan ótta og óöryggi getur það sent hann aftur á fyrra stig. Það sem gerir 

þetta stig gjarnan erfitt fyrir styðjandann er að þetta stig á sér mest stað innra með 

einstaklingum, þar sem hann er að endurskoða þörf og hugsanir sínar gagnvart sjálfskaða. Það 

sést ekki alltaf utan á þeim þar sem þetta er afar persónulegt ferli. Einkenni þess að þetta ferli 

sé hafið eru gjarnan litlar athugasemdir einstaklingsins eða lítið áberandi breytingar á hegðun. 

Foreldri getur stutt barnið í gegnum þetta stig með því að vera vakandi fyrir þessum 

breytingum og sýna fram á að tilfinningar einstaklingsins séu metnar. Halda áfram að hvetja 

hann og sýna fram á að þú skiljir að þetta ferli sé honum erfitt og fullvissa einstaklinginn um 

að þrátt fyrir að hann þurfi sjálfur að eiga við sína innri djöfla þá sé hann ekki einn. 

(3) Undirbúningur: Á þessu stigi fer einstaklingur gjarnan að átta sig á þörfinni fyrir 

breytingar. Hann fer að sjá fram á að hann þurfi, og geti, breytt hegðun sinni til hins betra og 

lifað á heilbrigðari máta. Hann fer að trúa því að breyting geti átt sér stað og sýna fram á löngun 

til þess að ná bata. Slík hegðun getur komið fram á þann máta að einstaklingurinn viðurkenni 

að hann hafi reynt að stoppa sjálfan sig í því að skaða sig með því að framkvæma eitthvað 

annað atvik í staðinn, t.d. hringja í vin. Einstaklingurinn fer að átta sig á aðferðum sem megi 

nýta til að hindra sjálfan sig í að skaða sig á streitu tímum. Þrátt fyrir að einstaklingurinn sé 

farinn að sýna vilja til bata, getur hann á sama tíma enn haft efasemdir um að takast það. Með 

réttum stuðningi og sinni nýju yfirsýn tekst þeim gjarnan að halda sig við bataferlið. Á þessu 

stigi fer einstaklingurinn að biðja um aðstoð sem hann gerði gjarnan ekki áður. Foreldrar geta 

fundið fyrir óöryggi á þessu stigi og óttast að þeir geri mistök sem sendi ungmennið aftur til 

baka í fyrri stig. Það er því mikilvægt að muna hér að bataferli er sveiflukennt svo möguleikinn 

á að einstaklingurinn auki í skaðann áður en hann minnki aftur eru til staðar. Því er mikilvægt 

að missa ekki móðinn, anda og muna að þetta er ekki bein lína. Allt tekur sinn tíma.  

(4) Endurbygging: Einstaklingurinn sýnir sterkari vilja og einbeitni í að ná bata. Hann sýnir 

skilning á því að það er ekki nóg að vilja hætta sjálfskaðanum, heldur felur það í sér nauðsynileg 

skref. Einstaklingurinn fer að prófa sig áfram á öðrum leiðum til losunar og slökunar. Hann fer 

gjarnan að finna sér ný áhugamál, verða virkari í félagstarfi og sækja sér reglulega meðferð. 
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Hann fer á virkan hátt að æfa sig í öðrum bjargráðum með raunhæfum árangri og er orðinn 

bjartsýnni á að hætta að skaða sig. 

(5) Stöðuleiki: Þegar einstaklingur hefur verið sjálfskaðalaus í eitt ár eða meira er hann 

álitinn vera kominn í stöðuleikaástand. Þegar hér er komið er einstaklingurinn búinn að átta 

sig á því hverjar hans kveikjur eru og hefur þróað með sér heilbrigðari leiðir til að takast á við 

þær. Einstaklingurinn finnur enn fyrir hugsunum og þrá til að skaða sig þegar hann verður fyrir 

mikilli streitu, en hefur þróað með sér styrk til að láta ekki eftir þessum löngunum. Þessar 

hugsanir og langanir geta varað um nokkra tíð en þeim fer minnkandi með tímanum. Það er á 

þessu tímabili sem einbeitni, stöðugleiki og vel mótuð áform eru staðfest. Eins og fram hefur 

komið áður er batinn gjarnan sveiflukenndur. Það er vert að hafa það í huga þó að líkurnar séu 

ekki miklar þá getur einstaklingur en fallið aftur í sjálfskaðandi hegðun þrátt fyrir að vera búin 

að vera sjálfskaðalaus í ár.  

 (6) Öryggi: Einstaklingur hefur verið laus við sjálfskaða í fimm ár eða meira og er afar 

ólíklegur til að skaða sig aftur. Hugsanir og langanir til sjálfskaða geta komið aftur en auðvelt 

er að leiða þær hjá sér. Einstaklingar á þessu stigi hafa fullmótað með sér heilbrigð bjargráð í 

stað sjálfskaðans þegar streita á sér stað.  

Þrátt fyrir að líkanið hér að ofan sýni útskýringar á ferli til bata, þá er bataferlið sjálft 

mun slitróttara og óreiðukenndara í raun og veru. Líkt og fram hefur komið áður, þá er ein 

helsta undirstaðan að muna að bati er ferli sem tekur tíma og fer fram, jafnt sem aftur. Ekki 

má missa móðinn þegar þið mætið mótlæti, ferlið til heilbrigðis tekur tíma (Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019).  

 

6.5 Frá foreldrum til foreldra  

Það er mikilvægt fyrir foreldra að sækja sér einnig hjálp. Að komast að því að ungmenni 

þitt skaði sig er átakanlegt og erfitt. Það getur meðal annars valdið þér áfalli, ógleði, sorg, 

sjálfsásökun, kvíða, streitu, hjálparleysi og vonleysi. Þetta er í raun flóð tilfinninga og hugsana 

sem skella á þig allt í einu. Því er mikilvægt að læra að þekkja sínar eigin tilfinningar og hugsanir 

og fá aðstoð til þess að takast á við þær. Það er engin skömm í því að biðja um hjálp. Sjálfskaði 

hefur ekki bara áhrif á þann sem skaðar sig heldur einnig mikil andleg áhrif á þá sem standa 

honum næstir. Ef við höldum öllum þessum tilfinningum inni erum við ólíklegri til þess að geta 

aðstoðað ungmennið, og okkur sjálf, til betri velferðar (Smith, 2012; Withlock og Lloyd-
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Richardson, 2019). Líkt og heyrist um borð í flugvélum: „Í neyðartilfellum, setjið fyrst 

öndunargrímuna á ykkur sjálf áður en þið aðstoðið barnið“, þá gildir það sama þegar takast á 

við sjálfskaða hjá ungmenni. Foreldrar verða að hugsa um sína eigin velferð og að líðan þeirra 

sé í jafnvægi áður en þeir taka sér það verkefni fyrir hendur að aðstoða ungmenni í gegnum 

sjálfskaða sinn (Clark og Henslin, 2007).  

Að takast á við sjálfskaða ungmennis felur í sér að reyna að skilja hegðun þess útfrá 

sjónarhorni ungmennisins, tilfinningum þess og getu þess til að skilja og takast á við þær. Þetta 

þýðir samt sem áður ekki að þú samþykkir þessa hegðun. Það þýðir eingöngu að á meðan að 

ungmenni er að vinna sig til bata að þú sem foreldri afneitar því ekki og fordæmir ekki hegðun 

þess (Smith, 2012). Það er ekki hægt að stöðva einstakling í að skaða sig sem vill ekki stoppa. 

Það eina sem hægt er að gera er að reyna að veita honum umhyggju og hvetja hann til að 

hugsa vel til sín og um sig. Þráin í að skaða sig getur verið mjög sterk og erfitt að stýra henni. 

Þessu verðum við að veita skilning. Ef ungmenni þitt getur ekki hætt strax er mikilvægt að veita 

því þær nauðsynjar til þess að halda sárum sínum hreinum og sporna gegn sýkingum. Það getur 

reynst ákveðið form af væntumþykju sem ungmennið upplifir þegar  þú passar að það haldi 

sárum sínum hreinum á sama tíma og þú gerir þeim ljóst að þú samþykkir ekki að það skaði sig 

(Withlock og Lloyd-Richardson, 2019).  

Ekki halda það að þú þurfir að hafa öll svörin. Í rauninni getur það jafnvel reynst 

ungmenninu betur að þú viðurkennir að þú vitir ekki hvernig þú eigir að hjálpa og spyrjir það 

hvað því myndi þykja hjálplegast. Ungmenni sem voru spurð að þessu svöruðu því flest að það 

sem hjálpaði mest í batanum var að einhver hlustaði á þau af virðingu og athygli (Smith, 2012). 

Með því að hlusta á ungmenni þitt muntu komast að þeirra dýpstu tilfinningum. Það er þá fyrst 

sem foreldrar geta farið að aðstoða ungmennið, skilja hvað það er sem ýtir því til sjálfskaða og 

þar afleiðandi aðstoðað það við að leysa úr flækjunni (Levenkron, 1998; Smith, 2012) 

Mikilvægt er fyrir foreldra sem eru í því ferli að aðstoða barnið sitt í bataferli við sjálfskaða 

að hlúa að eigin heilsu, ná að anda djúpt, fá sér ferskt loft, hreyfa sig og ná nægilegri hvíld. 

Mundu að þrátt fyrir að þú hafir áhyggjur af ungmenninu og að ástandið heima fyrir sé þungt, 

að halda í áhugamálin þín. Ekki týna þér í sjálfskaða ungmennisins. Of mikil áhersla og seta yfir 

ungmenninu hjálpar ekki. Það þarf að fá að finnast það vera einstaklingur en ekki bara 

sjálfskaðinn sinn og foreldrar þurfa sjálfir að halda styrk sínum og hugsa um sína eigin heilsu 

líka (Smith, 2012; Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Að aðstoða einhvern sem er á fyrstu 

stigum batans getur verið erfitt. Það felur gjarnan í sér að heyra ungmennið takast á við eigin 
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sýn um sjálfan sig og eigin tilfinningaleg átö, heyra það tala niður til sín og sýna vonleysi til 

eigin bata, finnast það jafnvel vera tilgangslaust og sjá ekki fram á að árangur muni nást. Líkur 

eru á því að ungmenni þitt muni ekki ná árangri nema með faglegri aðstoð. Það er því þitt 

hlutverk sem foreldri að finna slíka aðstoð fyrir það og hvetja það til þess að samþykkja hana, 

sem er ekki alltaf auðvelt. Það sem flestir foreldrar telja hvað átakamest í þessu öllu er að vita 

ekki hvenær það á að grípa inn í og vernda ungmennið og hvenær það á að leyfa því að berjast 

sjálft. Það er þunn lína þarna á milli og hættan er sú að ofverndun foreldra geti í raun verið 

hamlandi og látið ungmenni upplifa að það sé að kafna og í kjölfarið gæti það reynt að slíta sig 

frá aðstoð foreldris (Smith, 2012). 

Eitt það allra mikilvægast sem þú þarft að vita sem foreldri er að þú ert ekki eina foreldrið 

sem er í þessari stöðu. Mun fleiri ungmenni skaða sig en vitað er um og þar af leiðandi eru 

fjölmargir foreldrar sem eru í nákvæmlega sömu stöðu (BUGL, 2018; Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019). Þú ert bara að gera þitt besta. Heimi þínum hefur verið snúið á hvolf og þú 

átt í fullu fangi með að reyna að snúa honum aftur til baka. Það er enginn að biðja þig um að 

vera fullkominn eða hafa öll svörin í þessu ferli (Smith 2012). Svo lengi sem þú gerir eitthvað 

til að aðstoða ungmennið ertu að gera rétt. Þetta er krefjandi, erfið og flókin staða fyrir 

foreldra að vera í, ekki bara ungmennið þarf að læra hvernig á að takast á við eigin tilfinningar 

heldur þarf foreldri einnig að læra upp á nýtt hvernig á að nálgast samskipti og tilfinningar 

ungmennisins sem og sínar eigin. Það er áfall að komast að því að ungmenni þitt skaði sig, og 

enginn er að fara að ætlast til að þú vitir nákvæmlega hvað þú átt að gera. Leitaðu frekar 

hjálpar en að gera ekki neitt. Þetta er erfitt en þú getur þetta (Smith, 2012; Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019). 

 

7. Frá unglingum til foreldra 

Ein leið foreldra til að skilja hegðun ungmenna sinna, sem skaða sig, er að fræðast um 

sjálfskaða frá fagaðilum, sem og öðrum foreldrum sem áður hafa gengið sama veg og 

ungmennum þeirra. Þessi kafli er ætlaður til þess að segja frá rannsóknum og ritum sem hafa 

verið gerðar út frá sjónarhorni þeirra sem eiga sögu um sjálfskaða.  

„Sjálfskaða örin mín minna mig á að ég hef tapað sumum bardögum, en ég er að 
sigra stríðið“ – (Lottie, 2019) 
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7.1 Mýtur um sjálfskaða  

Á veraldarvefnum er mikið um mismunandi kenningar og mýtur varðandi sjálfskaða. Frétta- 

og samfélagsmiðlar gegna lykilhlutverki í því að koma fram upplýsingum og móta skoðanir hjá 

fólki. Samfélagsmiðlar geta verið andstyggilegir þegar kemur að málefnum sem almenningi er 

erfitt að skilja. Litið er á einstaklinga sem skaða sig sem athyglissjúk viðundur. Umfjallanir um 

málefnið í fréttamiðlum getur annað hvort dregið úr, eða bætt í vandann. Það getur dregið úr 

mikilvægi þess að ungmenni fá aðstoð með því að gera lítið úr vandanum eða láta vandann 

líta út sem fyrirbæri sem eingöngu alvarlega geðsjúkir eða viðundur framkvæma. Umræðan er 

einnig oftast kvenlæg sem gerir það að verkum að drengjum finnast þeir síður öruggir um að 

tjá sig um málið (Levenkron, 1998; Millard, 2013). Hér að neðan er samantekt um helstu mýtur 

og misskilning varðandi sjálfskaða.  

 

„Þeir sem skaða sig eru athyglissjúkir og eru bara að þessu til að fá athygli“ 

Sjálfskaði er ekki tæki til að fá athygli. Þetta er bjargráð til að lifa og takast á við andlega 

vanlíðan. Flestir sem skaða sig reyna í raun að fela sárin og örin sín fyrir öðrum. Einstaklingar 

sem skaða sig gera það oftast sem hljóðlátt kall á aðstoð við innri vanlíðan sem þeir eru að 

bugast undan. Þessir einstaklingar þurfa ást og umhyggju en kunna ekki að biðja um hana þar 

sem hugarástand þeirra er þeim um megn og þeim finnst þeir jafnvel ekki eiga umhyggju skilið. 

Sá sem skaðar sig gerir það í laumi og gjarnan á stöðum sem er auðvelt að fela með fatnaði. 

Þeir jafnframt skammast sín gjarnan fyrir ör sjálfskaðans og vilja halda honum földum (Smith, 

2012; Bugl, 2018). 

 

„Bara stelpur skaða sig…“ 

Það er mjög algengur misskilningur að eingöngu stúlkur skaði sig. Rannsóknir og umsagnir um 

sjálfskaða hafa hingað til verið að vissu leiti kvenlægari, en það merkir ekki að drengir skaði sig 

ekki. Sjálfskaðandi hegðun milli kynjanna kann að vera mismunandi á tímabilum, eða af 

mismunandi ástæðum. Það breytir því ekki að vandinn geti verið jafn alvarlegur og bæði kyn 

þurfa á aðstoð að halda (Millard, 2013; BUGL, 2018) 
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„Þeir sem skaða sig finnst gaman að sýna öðrum örin sín…“ 

Alls ekki. Þeir sem skaða sig gera það í laumi og eru yfirleitt frekar varkár með það hvar þeir 

framkalla sárin og ör sín. Það er jafnvel skipulagt miðað við atburði næstu daga hvar hægt sé 

að skaða sig án þess að það komist upp. Sjálfskaða fylgir gjarnan mikil skömm fyrir þann sem 

skaðar sig. Þeim finnst alla jafnan erfitt og óþægilegt að ræða sár/ör sín og hylja sig því sem 

mest. Þessir einstaklingar eru gjarnan í síðbuxum og langermabolum þrátt fyrir að úti sé heitt 

og sól. Þeir kjósa frekar að vera heitt og líða óþægilega í hitanum heldur en að sýna ör sín. 

Þegar einstaklingur hefur náð fullum bata og er kominn í gott jafnvægi vilja þeir hins vegar 

gjarnan sýna gömul ör í þágu vitundarvakningar um alvarleika þessa fyribæris. Mörgum mun 

þó ávalt þykja óþægilegt að ræða örin (Smith, 2012). 

 

„Ungmenni sem skaða sig koma frá óstöðugum heimilum“ 

Það er ekki svo. Hver sem er á hvaða aldri sem er getur glímt við sjálfskaða af mörgum 

mismunandi persónulegum ástæðum. Ungmenni frá 12 ára aldri eru samt sem áður í meiri 

áhættuhóp til að nota tilfinningatengd bjargráð, líkt og sjálfskaða, átröskun, áfengis- og 

vímuefnanotkun, til að takast á við andlegt mótlæti. Ungmenni sem skaða sig hafa 

mismunandi bakgrunn og margir koma frá stuðningsríkum fjölskyldum (Smith, 2012). 

 

„Þeir sem skaða sig finna ekki fyrir sársauka.“ 

Það er ekki satt. Þeir sem skaða sig finna fyrir sársauka. Hinsvegar er andlega vanlíðanin það 

mikill að þau kjósa frekar að finna líkamlegan sársauka sem þau geta sjálf stjórnað heldur en 

það sem er innra með þeim. Aukin losun endorfíns og  annarra taugaboðefna í líkamanum við 

það að skaða sig getur um stund veitt deyfandi áhrif, en sársaukaáhrif líkamans eru samt þau 

sömu og hjá þeim og þeim sem skaða sig ekki. Það er ekkert sem bendir til þess að þeir sem 

skaði sig finni fyrir sársauka á annan hátt en aðrir. Þeir sem skaða sig gera svo ekki vegna 

ánægju heldur vegna þeirrar þarfar sem þau hafa gagnvart honum (Smith, 2012; BUGL, 2018). 
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„Sjálfskaði er samfélagsmiðlafyrirbæri…“ 

Sjálfskaði er ekki samfélagsmiðlabylgja eða orðstýrð þróun. Það er afar ólíklegt að sjálfskaði sé 

framkvæmdur til að herma eftir sögusögnum á samfélagsmiðlum. Það er alltaf möguleiki á að 

einhverjir taki upp sjálfskaða eftir einhverjum öðrum en sú tilvik eru afar fá. Frásagnir frægra 

persóna um baráttu sína við sjálfskaða hafa fremur verið fræðandi og vakið athygli á alvarleika 

málsins. Samfélags- og fréttamiðlar spila samt sem áður stóran þátt í viðhorfi og birtingarmynd 

sjálfskaða til samfélagsins, sem og útbreiðslu vitneskju um vandann. Þeir eru jafn ábyrgir fyrir 

því að vekja athygli á fræðandi hátt sem og að henda út fölskum staðhæfingum eins og t.d að 

allir goth og emo einstaklingar skaði sig, eða að allir sem skaða sig séu emo eða goth. Í stað 

þess að koma fram með fregnir um hlutfall þeirra sem skaða sig vegna vanlíðan (Smith, 2012; 

Bugl, 2018). 

 

„Allir þeir sem skaða sig eru þunglyndir og það er ekkert mál að laga það…“ 

Margir hverjir sem skaða sig þjást af depurð eða þunglyndi. Hinsvegar eru ekki allir sem eru 

þunglyndir eða með depurð sem skaða sig. Sjálfskaði er fjölþættur, sem þýðir að einstaklingur 

getur vel þjáðst af þunglyndi en það er ekki eina ástæða sjálfskaða. Vanlíðan einstaklingsins er 

byggð á mismunandi þáttum í lífi hans sem valda honum streitu. Sé þunglyndi eitt af þeim þá 

er það svo, en þunglyndi er ekki endilega eitthvað sem við getum töfrað í burtu. Það þarf að 

vinna með það og hjálpa einstakling að takast á við þunglyndi sitt, hvort sem hann skaðar sig 

eða ekki. Jafnframt þarf að aðstoða einstaklinginn, burtséð frá þunglyndi, til að takast á við 

andlega streitu á annan hátt en að skaða sig (Smith, 2012). 

 

„Sjálfskaði er ekki það alvarlegur og sjaldan er þörf á læknisaðstoð…“ 

Mun fleiri en haldið er þurfa á læknisaðstoð að halda. Sem dæmi er sjálfskaði meðal efstu 

fimm ástæðna fyrir læknisaðstoð ungmenna í Bretlandi. Sjálfseitrun er algengasta form 

sjálfskaða sem krefst læknisaðstoðar. Hinsvegar þurfa ungmenni oftar en haldið er að sækja 

sér læknishjálpar við að láta sauma eða loka of djúpum skurðum eða vegna sýkingar af völdum 

bruna eða skurða (Smith, 2012). 
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„Fjölskyldumeðferð við sjálfskaða er til að finna vandamál innan fjölskyldunnar og kenna 

einhverjum um.“ 

Það er ekki verið að leita að blóraböggli eða kenna nokkrum um. Fjölskyldumeðferð er fyrir 

alla til þess að reyna að skilja ástand þess sem skaðar sig, styrkja samskipti innan fjölskyldunnar 

og gæta að velferð allra innan hennar. Það getur verið átakanlegt og erfitt að búa með 

ungmenni eftir að uppgötvast að það skaðar sig. Það getur valdið kvíða og ótta  annarra 

meðlima í fjölskyldunni sem og það getur valdið þeim sem skaðar sig auknu stressi að upplifa 

sig sem vandamál fjölskyldunnar. Fjölskyldumeðferðin er ætluð til þess að gæta hagsmuna 

allra, koma í veg fyrir að mismunur verði á athygli á milli barna innan fjölskyldunnar,, létta á 

foreldrum og aðstoða fjölskyldur við að komast að rótum vandans svo allir geti unnið sig 

uppávið (Smith, 2012). 

 

„Einu sinni sjálfskaðari – alltaf sjálfskaðari“ 

Það er mikill misskilningur að einstaklingur sem skaðar sig einu sinni muni halda því áfram það 

sem eftir er. Það er hægt að ná bata frá sjálfskaða og losa sig undan honum til fulls. Þráin til 

að skaða sig getur enn verið í einstaklingum í einhvern tíma eftir að sjálfskaðatímabilið hættir. 

Það þýðir samt ekki að þær hvatir sem einstaklingur finnur fyrir varðandi sjálfskaða muni ekki 

hverfa eða einstaklingurinn muni gefa eftir þeim hvötum, finni hann fyrir þeim. 

Einstaklingurinn verður sterkari og hefur lært að takast á við mótlæti á heilbrigðan og 

markvissan hátt. Það er enginn eitthvað eitt alla ævi ef hann leggur hart að sér að verða 

eitthvað annað (Smith, 2012). 

7.2 Vanlíða-hringurinn „Sjálfskaðahringurinn.“ 

Þráin til að rétta af eigin tilfinningar og beina athyglinni frá því að finnast maður vera aflvana 

yfir í tilfinningalegt vald er mjög algengt. Þetta hjálpar okkur betur að skilja hvernig sjálfskaði 

getur verið ákjósanlegur fyrir suma og einnig hversu erfitt það getur verið að gefa hann upp á 

bátinn eftir að hann hefst (Clark og Henslin, 2015; Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). 

Löngunin til að forðast sterkar, neikvæðar tilfinningar er partur af því sem er kallað 

skammarhringurinn (e. cycle of shame) eða vanlíðunarhringurinn (e. distress cycle) (Sjá mynd 

7.1). Í rauninni má kalla þetta sjálfskaðahringinn. Sjálfskaði byrjar að alla jafnan sem aðferð til 
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að létta á uppsafnaðri vanlíðan og álagi í tengingu við sársaukafullar, neikvæðar hugsanir og 

tilfinningar. Eftir að sjálfskaði á sér stað finnur einstaklingurinn fyrir tímabundnum létti en 

undirliggjandi vandamál eru þó enn til staðar. Í kjölfar sjálfskaðaathafnarinnar getur skömm 

og sektarkennd hellst yfir einstaklinginn sem veldur honum frekari vanlíðan og álagi (BUGL, 

2018).  

 

Mynd 7.1. Sjálfskaðahringurinn (BUGL, 2018). 

Þessi hringur sýnir hvernig hegðun ágerist þar sem einstaklingurinn upplifir ákveðna atburði 

sem koma honum í ójafnvægi. Sem dæmi; rifrildi við besta vin, foreldra eða maka. Það veldur 

því að einstaklingurinn upplifir neikvæðar hugsanir (svo sem að vera ekki lengur elskaður) og 

sterkar tilfinningar (reiði, skömm, sorg, gremju), oft samtímis. Þessar tilfinningar og hugsanir 

kveikja sterka löngun til að losna undan slíku hugarástandi sem endar svo í sjálfskaða. Þrátt 

fyrir að sjálfskaðinn geti verið áhrifaríkur um stund gegn því hugarástandi sem honum er ætlað 

að leysa þá á hann til að skilja eftir sig skömm og ótta um að hafa brugðist sér eða öðrum („Af 

hverju get ég ekki stjórnað hvötum mínum?“). Þar eru komnar aðrar sterkar hugsanir sem 

valda einstaklingnum vanlíðan og ójafnvægi og allt ferlið fer aftur á stað. Með tímanum getur 

þetta orðið vítahringur þar sem sjálfskaði spilar hlutverk sem skyndilausn sem á það til að hafa 

langvarandi áhrif á sjálfsvirðingu, öryggi og velferð þess sem skaðar sig (Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019). Sjálfskaðinn getur orðið eðlileg leið fyrir þeim sem hann framkvæmir til að 

glíma við mótlæti og erfiðleika. Í byrjun getur einstaklingur fundið fyrir miklum létti sem verður 

honum eftirsóknarverður og getur viðhaldið vítahringnum (BUGL, 2018) 
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7.3 Sjálfskaði og af hverju hann „virkar.“  

Að skilja af hverju ungmenni skaða sig gerir þér kleift að komast yfir þínar eigin tilfinningar um 

vonleysi varðandi vandann og einbeita þér sem foreldri að því hvernig þú getur stutt ungmenni 

þitt, þig og aðra í fjölskyldunni (Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Erfitt getur verið að skilja 

sjálfskaða ef einstaklingur hefur ekki persónulega reynslu af honum. Sjálfskaði er flókinn og 

einstaklingsbundinn. Kenningar hafa verið lagðar fram um af hverju ungmenni skaða sig út frá 

atferlislegu, lífeðlisfræðilegu, uppeldislegu og samfélagslegu sjónarhorni. Samt sem áður 

reynist vandi erfiður viðfangs (Klonsky, 2007).  

Líkt og kennarar gjarnan segja við nemendur sína „Ef þú skilur ekki eitthvað spurðu.“. Þetta 

fá flest öll ungmenni að heyra í gegnum sína skólagöngu eða frá foreldrum. En af hverju getum 

við ekki nýtt þetta einfalda ráð fyrir foreldra? Til þess að skilja hvað sjálfskaði er og hvar rætur 

hans liggja er vert að horfa til rannsókna á sjálfskaða þar sem ungmenni sem eiga sögu um 

skaða skilgreina eftir bestu getu af hverju þau skaða sig. Með því að skoða svör þeirra sem 

áður hafa skaðað sig erum við líklegri til að geta mögulega skilið eitthvað sem er okkur svo 

óskiljanlegt að við getum ekki ímyndað okkur það sjálf.  

Svo virðist vera að það séu tveir meginþættir í virkni sjálfskaða fyrir ungmenni. Annars 

vegar til að tjá og stýra sársaukafullum eða yfirþyrmandi tilfinningum og hins vegar til að 

forðast eða losna undan einmanaleika og doða (Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Tekið 

hefur verið saman úr rannsóknum Edmondson, Brennan og House (2016) og rannsókn Klonsky 

(2007) þar sem þessir fræðimenn fara í það ferli að rannsaka svör einstaklinga sem hafa skaðað 

sig og flokka kenningar sínar niður til að varpa betri skýringu á það hvað veldur sjálfskaða. 

Klonsky hafði tekið saman upplifun einstaklinga sem skaða sig og tilfinninga- og andlega líðan 

þeirra til sjálfskaða. Út frá því setti hann upp sex þátta kenningu til að skýra hugarástand 

einstaklinga með sjálfskaða (sjá töflu 7.1 hér að neðan). Edmondson, Brennan og House fylgdu 

þessu svo eftir með því að taka saman svör einstaklinga um helstu ástæður fyrir því af hverju 

þeir skaða sig. Þeir báru svörin saman og gerðu grein fyrir átta meginflokkum (sjá töflu 7.2). 
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Tafla 7.1 Kenning Klonsky.  

Þættir Lýsing á ástandi 

 
 
Klofnun 
(e. anti-
dissociation) 

Felur í sér að einstaklingurinn upplifir einskonar ranghugmyndir 
um umhverfi sitt og sig sjálfan. Einstaklingurinn fellur í 
einskonar ástand eða mók sem veldur honum kvíða og 
vanlíðan. Þetta mók á sér yfirleitt stað þegar ástvinir eða 
fjölskylda eru fjarri og/eða þegar mikið andlegt álag herjar á 
einstaklinginn. Sjálfskaðandi athöfn er framkvæmd til að 
komast aftur í raunveruleikann og losna undan þessari klofnun, 
og slaka á innri spennu. 

 
Hindrun sjálfsvígs 
(e. anti-suicide) 

Sjálfskaði er notaður sem bjargráð til að lifa. Einstaklingur 
skaðar sig í neyð til að halda sér á lífi, losna undan 
sjálfsvígshugsunum og færa hugann frá eymd og ótta við lífið. 
Hér er einnig litið á það sem svo að sjálfskaði sé tjáning um 
sjálfsvígshugsanir og ákall á aðstoð. 

 
 
Persónuáhrif 
(e. interpersonal-
influence) 

Tilgangurinn innan þessa þáttar er að nota sjálfskaða til 
persónulegs ávinnings gegn öðrum. Einstaklingur skaðar sjálfan 
sig sem kall á hjálp og til að koma í veg fyrir að vera yfirgefinn 
eða gleymdur. Hérna er ætlunin að stýra hegðun þeirra sem eru 
í kring og kalla eftir meiri athygli og umhyggju. Einstaklingar 
innan þessa flokks skortir gjarnan fullvissu um ást og umhyggju 
frá öðrum. 

 
Refsing 
(e. self-puishment) 

Þessi hópur er umhverfislega tengdur. Einstaklingur í þessum 
hópi upplifir lítilsvirðingu og reiði í eigin garð fyrir hugsanir sínar 
og gjörðir. Sjálfskaði er form af refsingu fyrir að hugsa eða 
ásækjast ranga hluti að hans mati. Þetta er gjarnan lærð 
hegðun af öðrum í nærumhverfinu, hvort sem það sé að mega 
ekki sýna tilfinningar eða ákveðnar athafnir og hugsanir sem 
eru álitnar rangar af öðrum í hans umhverfi. Sjálfskaðinn verður 
einstaklingnum hreinsandi, róandi og réttlættur þegar hann 
mætir vissu andlegu mótlæti. 

 
Sjálfstakmörkun 
(e. interpersonal-
boundaries) 

Einstaklingurinn er að skoða og prófa sín eigin takmörk. 
Einstaklingar sem eru innan þessa hóps eru gjarnan taldir 
skorta eðlilega vitsmuni. Sjálfskaði þeirra er tól til að skera sig 
úr hópnum og aðgreina sig frá jafningjum sínum. 

 
Tilfinningrleg 
ásækni  
(e. sensation-
seeking) 

Þegar einstaklingurinn sækir í áhættu samhegðun sem getur 
valdið honum skaða, t.d hoppa fram af húsþaki, labba 
berfættur yfir gler o.fl. Þetta er gert í þeim tilgangi að vera 
upplífgandi eða viðkomandi sækist eftir því að upplifa spennu, 
án tillits til þess hvaða afleiðingar þessi hegðun gæti haft jafnvel 
þó þær gætu verið dauði. 

Tafla 7.1 Sýnir sex þætti kenningar Klonsky um hugarástand einstaklinga sem skaða sig. 
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Kenningarlíkan Klonsky er engan veginn tæmandi listi yfir mögulegt hugarástand einstaklings 

sem skaðar sig. Þetta gefur okkur samt sem áður grunn af ákveðinni mynd um hvað sé í gangi 

og aðstoðar okkur við að skilja þessi ungmenni aðeins betur.  

Edmondson, Brennan og House (2016) gefa okkur einnig mynd af því sem ungmenni leitast 

eftir að fá út úr því að skaða sig og þannig getum við enn fremur reynt að skilja hvaða tilgangi 

sjálfskaði þjónar fyrir þessi ungmenni. Flokkar þeirra eru tilgreindir í útskýringatöflu hér að 

aftan. Flokkunum er raðað eftir tíðni frá algengustu átæðunni. (Flokkur 1), sem fékk mestu 

svörun, niður í flokka með minni svörun (Flokkur 8). Flokkur sjö og átta fengu minnstu 

svörunina en eru samt sem áður hafðir með þar sem það voru fleiri en tveir einstaklingar sem 

tilgreindu þá sem ástæðu sína til sjálfskaða. Einstaklingur getur verið innan fleiri en eins flokks 

en í þessari rannsókn voru þau beðin um að skilgreina orsakir frá algengustu til sjaldgæfustu 

ef um var að ræða fleiri en eina hvöt á bak við skaðann. 

 

Tafla 7.2 Flokkar Edmondson, Brennan og House.  

Algengi  Flokkur Útskýring 

1 Innra áreiti 
(e. distress) 

Einstaklingurinn upplifir mikið innra áreiti sem hann 
ræður ekki við. Sjálfskaðinn er nýttur sem bjargráð til 
að róa sig niður vegna mikils kvíða eða losna undan 
þungbærum hugsunum og andlegum sársauka. Þessu 
er lýst á tvo vegu, annars vegar sem svo að innri 
sársauki sé færður yfir á utanvert hold og þannig 
fengin stjórn yfir honum og hins vegar er sjálfskaðinn 
notaður sem deyfing á andlegu ástandi, minningum og 
endurupplifun óþægilegra atvika.  

2 Persónuáhrif 
(e. exerting 
interpersonal 
influence) 

Einstakling skortir fullvissu um væntumþykju og ást. 
Sjálfskaðinn er notaður annað hvort til að kalla fram 
væntumþykju frá öðrum eða til að koma til móts við 
þær tilfinningar að upplifa ekki ást og finna fyrir því að 
vera einn og yfirgefin. Einstaklingurinn upplifir gjarnan 
mikla höfnun og telur sig ekki jafn mikils virði og aðrir 
í vinahópnum eða fjölskyldunni.  

3 Refsing 
(e. punishment) 

Sjálfskaðinn er tæki til að refsa sjálfum sér fyrir 
tilteknar tilfinningar, hugsanir eða langanir. Þetta er 
gjarnan uppeldistengd og lærð hegðun um að 
ákveðnar tilfinningar og langanir séu rangar. Þetta 
getur einnig stafað af því að einstaklingur refsi sér fyrir 
að finna fyrir jákvæðum og gleðilegum hugsunum og 
tilfinningu, því hann er fullviss um að hann eigi ekki 
skilið að vera glaður, eingöngu að líða illa. Það er ekki 
ólagengt eftir ástvinamissi að einstaklingurinn upplifi 
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ósamræmi í eigin tilfinningum í sorgarferlinu og telur 
það ekki rétt að vera glaður. Sjálfskaðinn er einnig 
hreinsandi fyrir þá sem telja sig vera slæmir eða 
öðrum til skammar. 

4 Deyfing 
(e. dissociation) 

Einstaklingurinn leitast eftir því að deyfa sjálfan sig. Því 
er lýst sem svo að sjálfskaðinn deyfi tilfinningar og 
hugsanir þeirra. Hann verður að einskonar vímu sem 
veitir þeim sælu og slakar á taugakerfi þeirra. Öll 
skynfæri og athygli beinist á einn stað á utanverðu 
holdi einstaklingsins og það veitir honum doða. 

5 Tilfinningarleg 
ásækni  
(e. sensation-
seeking) 

Sjálfskaðinn er notaður til að upphefja tilfinningarlegt 
ástand einstaklingsins. Það veitir einstaklingnum 
spennu/gleðitilfinningu að skaða sig. Honum finnst 
hann vera á lífi.  

6 Hindrun 
sjálfsvígs 
(e. averting – 
suicide)  

Sjálfskaði er bjargráð til að halda sér á lífi þegar 
yfirþyrmandi hugsanir og ástand steðja að. 
Einstaklingurinn upplifir gjarnan hugsanir um sjálfsvíg 
en vill samt alla jafnan ekki deyja. Sjálfskaðinn kemur 
inn til að halda einstaklingnum á lífi og til þess að 
takast á við þær hugsanir sem eru að hrjá hann. Þarna 
dansar einstaklingurinn á línunni milli lífs og dauða, 
sem gjarnan veitir honum þá stjórn sem hann skortir.  

7 Sjálfstakmörk 
(e. exploring 
boundaries)  

Einstaklingur er að kanna sín eigin mörk við sjálfskaða. 
Hnn er að athuga hversu langt hann getur gengið áður 
en hann myndi hljóta alvarlegan skaða. Einstaklingar 
tjáðu einnig að þeir voru að skoða inn í holdið á eigin 
líkama. 

8 Kynórar og 
kynhneigð  
(e. expressing 
and coping 
with sexuality)  

Innan þessa flokks eru einstaklingar sem eiga erfitt 
með að horfast í augu við eigin kynhneigð. Gjarnan 
koma þeir frá heimilum eða samfélagi þar sem 
ákveðnar kynlanganir eru taldar rangar. Þetta er þó 
fyrst og fremst vegna skoðana einstaklingsins á eigin 
kynhneigð, þess að eiga í erfiðleikum með að sætta sig 
við hana og jafnvel afneita henni. Einstaklingar fundu 
fyrir losun sem fyllti upp í ákveðnar þrár sem 
einstaklingurinn neitaði sér um. 

Tafla 7.2 Sýnir átta flokka Edmondson, Brennan og House þar sem svör einstaklinga um 
ástæður „Af hverju“ þeir skaða sig voru tekin saman, greind og raðað eftir tíðni. 

 

Báðar töflurnar sýna svipaðar niðurstöður þó annar rannsakandinn vísi í hugarástand og 

upplifun á meðan á sjálfskaða stendur, en hinir í ástæður á bakvið það af hverju einstaklingar 

telji að þeir skaði sig og hvaða tilgangi sjálfskaðinn þjónar. Svör einstaklinganna draga saman 

og samsvara sér við fræðina sem hefur verið rætt um hér að framan um það að helsti tilgangur 

sjálfskaða sé að losna tímabundið við það hugarástand eða spennu sem þeir eru að upplifa, 
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annað hvort með því að deyfa sig eða færa innri sársauka út á við (Klonsky, 2007; Edmondson, 

Brennan og House, 2016; Tinna Rut Finnbogadóttir, 2016). Einstaklingar sem skaða sig hafa 

reynt að lýsa hugarheimi sínum. Hann er fremur gráleitur og óraunverulegur. Þar eru svo 

margar þungar hugsanir að þeir eru stundum ekki vissir hvort upplifun þeirra sé martröð eða 

ekki. Því einblína þeir á sársaukann við að skaða sig því það er það eina sem er raunverulegt 

fyrir þeim (Long, Manktelow og Tracey, 2012; McDermott, Roen og Piela, 2015; Borooah og 

Manga, 2015). Sjálfskaðinn er leið þessara einstaklinga að lifa af en ekki til að deyja. Þetta er 

bjargráð ráðþrota einstaklinga sem komas ekki frá hugrænni spennu sinni á annan 

hátt(Menninger, 1985; Anna Margrét Arthúrsdóttir og Þórunn Einarsdóttir, 2014; Tinna Rut 

Finnbogadóttir, 2016).  

Það er erfitt að greina nákvæma ástæðu á bakvið það af hverju ungmenni skaða sig og 

sjálfskaði getur þjónað fleiri en einum tilgangi í einu. Hann getur einnig þróast og tilgangur 

hans fyrir einstaklingum ágerst og færst yfir á fleiri þætti í lífi hans (Whithlock og Lloyd-

Richardson, 2019). Margir þeirra sem eiga sögu um sjálfskaða viðurkenna að það hafi ekki verið 

fyrr en eftir á sem þau fóru að átta sig á ástæðunum fyrir því að þau leiddust út í að skaða sig, 

hvaða tilgangi hann þjónaði og hversu miklum. Frásögn sem er tekin úr bók Clark og Hensling 

(2007) lýsir hugsun margra ungmenna sem skaða sig:  

„Þetta er eins og endalaus stormur af tilfinningum og hugsunum um reiði, 
kvíða og depurð svo djúpa að þú ratar ekki út og þér finnst þú sjá heimin hrynja í 

kringum þig. Þú gerir hvað þú getur til að lifa af og klóra þig upp á yfirborðið. Enginn 
skilur hvað þetta er eða hvaðan þetta kemur og það sér það enginn hvernig þér 

raunverulega líður... Svo þú gerir þetta sjáanlegt, svo bæði þú og aðrir sjái hversu 
illa þér líður og svo þú öðlist stjórn á stjórnlausu ástandi. Þá og eingöngu þá finnur 

þú innri friðinn um stund og getur andað á ný“ (Clark og Hensling, 2007). 

 

Þetta bendir allt til stjórnlauss hugarástands þar sem sjálfskaða er frekar lýst sem nauðsyn 

heldur en vilja. Líkt og þörfin fyrir svefn eftir annansaman dag (Clark og Hensling, 2007). Til að 

skerpa enn frekar á því hvers vegna sjálfskaði virkar fyrir suma, þá hafa frásagnir ungmenna 

sem skaða sig og skoðanir þeirra verið teknar saman úr bókum Whithlock og Lloyd-Richardson 

(2019) Healing self-injury; a compassionate guide for parents and other loved ones og Clarck 

og Hensling (2007) Inside a cutters mind; understanding and helping those who self-injure. 

Flokkað hefur verið saman helstu ástæður sem hvort teymi af höfundum skilgreina og tjá það 

af hverju og til hvers þau hafi verið að skaða sig. Frásagnirnar hafa verið þýddar og nöfnin tekin 
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út. Þessi ungmenni reyna að skilgreina og tjá af hverju og til hvers þau hafi verið að skaða sig. 

 

Losun eða léttir undan áreiti.  

 „ Það eru tímar þar sem sársaukinn er bara of mikill – of djúpur fyrir tár – svo 
að ég sker mig og það hleypir smá af sársaukanum út… þegar þú sérð blóðið renna þá 

er eins og þú sjáir hluta af sársaukanum og óttanum flæða með því út. Eða að 
minnsta kosti er það það sem ég vil“ 

Þeir sem skaða sig eru gjarnan of dofnir til að gráta eða þeim finnst tárin ekki vera nægileg 

hreinsun slæmra hugsana. Hugmyndin er að þurfa að sjá slæmu tilfinningarnar blæða burt. 

Það að blæða verður staðgengill grátsins (Clark og Hensling, 2007). Þessi lýsing fellur undir 

flokka eitt (innra áreiti) og fjögur (deyfing) í kenningu Edmondsons og félaga.  

 

Að framkalla tilfinningar…  

„Mér langaði að finna eitthvað, hvað sem er. Er ég raunverulega hérna? Er 
þetta það sem það þýðir að vera lifandi? Getur einhver séð mig?“ 

 

„Mesti missir í lífinu er ekki dauði. Heldur það sem deyr innra með þér meðan 

þú lifir“ 

Sjálfskaðarar greina gjarnan frá því að þeir skaði sig til þess að finnast þeir vera á lífi eða 

raunverulegir. Þeir berjast við tilfinningarlegan dauða með því að skaða sig og fullvissa sig um 

að þau geti en fundið fyrir einhverju. Fyrir þeim er betra að finna fyrir sársauka heldur en ekki 

neinu (Clark og Hensling, 2007; Tinna Rut Finnbogadóttir, 2016). Báðar þessar lýsingar lýsa 

ástandi doða þar sem ungmenninu líður svo illa að það er orðið dofið á aðra tilfinningar og 

ekkert skiptir máli lengur (Withlock og Lloyed-Richardson, 2019).  

 

„Ég get ekki sagt þetta á annan hátt…“  

Margir þeir sem skaða sig sjá líkama sinn sem samskiptaflöt. Þeirra besta leið til samskipta. 

Þeir upplifa sem svo að það að skaða sig sé eina leiðin til þess að sýna út á við þann sársauka 

sem þau finna að innan. Þetta er þeirra leið til að sýna fram á það mikla andlega áreiti sem þau 

búa við, gera þetta að raunveruleika og sýna fram á að þetta er ekki bara ímyndun þeirra (Clark 
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og Hensling, 2007; Withlock og Lloyed-Richardson, 2019). Sjálfskaða einstaklingar eru gjarnan 

misskildir og gjörð þeirra mistúlkaðar sem stjórnunaraðferð eða athyglissýki. Það er stór 

munur á athyglissýki (e. attention-seeking) og athyglisvöntun (e. attention-needing). Þeir sem 

skaða sig gera slíkt sjaldnast fyrir hreina athygli heldur fremur til að kalla á umhyggju sem þá 

skortir. Þeim skortir að einhver „sjái“ þau. Í rauninni eru þessi ungmenni að reyna að koma 

skilaboðum um vanlíðan á framfæri. Fólk á það til að forðast sjálfskaðaeinstaklinga því það 

skilur ekki skilaboðin sem eru í raun að mestu leiti að segja „Mig vantar hjálp.“, „Ég veit ekki 

hvað annað ég á að gera.“, „Mér finnst ég vera týnd/týndur og ein/einn.“ eða „Mig vantar 

einhvern til að hjálpa mér að hugsa um mig.“ (Clark og Hensling, 2007).  

„Ég vildi að hann tæki eftir því að mér liði illa. Ég vildi að hann myndi spyrja 
mig hvað væri að; það er það sem ég vildi, ég virkilega vildi að hann spyrði mig ,Af 

hverju?’‘‘. 

 

Ungmenni sem skaða sig þrá að fá að tjá sig, þau þrá að einhver sjái hversu illa þeim líður og 

aðstoði þau út úr þeirri eymd og myrkri sem þau upplifa. Þau vilja að einhver spyrji þau af 

hverju þeim líði illa. Þau þurfa þessa fullvissu um umhyggju (Withlock og Lloyd-Richardson, 

2019). 

 

„Ég þarf að stjórna einhverju…“ 

Sjálfskaði byrjar gjarnan á unglingsárunum sem er tími breytinga og öngþveitis. Ungmenni eru 

að vinna að eigin sjálfstæði, taksat á við líkamsbreytingar og skilgreina betur sambönd sín sem 

ungt fólk. Þá finna þau fyrir þeirri þörf að ná stjórn og stöðugleika á hvaða sviði lífs síns sem er 

(Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Mörg ungmenni sem skaða sig upplifa heim sem er ekki 

bara harður heldur fullur af stórkostlegum andstæðum. Fyrir það ungmenni sem upplifir 

ofbeldi, fyrir þau sem eru alvarlega kvíðin eða þunglynd, fyrir ungmenni sem verður fyrir áfalli 

eða missir foreldri er þörfin til að ná tökum á lífinu á unglingsárunum aukin til muna. Meira að 

segja fyrir þau ungmenni sem hafa aðlagast vel í lífi sínu getur aukin pressa í 

jafningjasamböndum, námi eða íþróttum leitt einstaklinga til að leitast eftir bjargráðum eins 

og sjálfskaða (Clark og Hensling, 2007; Klonsky, 2009). 
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„Ég þurfti að slökkva á hugsunum“. 

Sjálfskaði er gjarnan notaður til að þagga niður í neikvæðum hugsunum sem einstaklingur 

ræður ekki lengur við. Ungmenni sem skaða sig hafa greint frá nokkrum ágerandi hugsunum 

sem þau vilja þagga niður;  

„Ég er svo mikill hálfviti, ég er öllum til skammar“  

„Hversu heimsk get ég verið…“   

„ég klúðra öllu…“  

„ég er svo ófríð/ur…“ 

„Ég trúi ekki hversu feit/ur ég er orðin…“ 

„Líf mitt er ömurlegt…“   

„Þetta er aldrei að fara að skána, ég á þetta skilið…“  

„það elskar mig enginn, ég hlýt að vera óelskanleg…“  

„Það saknar mín enginn ef ég kveð…“ 

Við það að skaða sig ná ungmennin að þagga niður þessar hugsanir um stund á sama tíma og 

þau vildu ekki vera að skaða sig. Þetta skapar vítahring sem þau festast í (Clark og Hensling, 

2007; Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). 

 

„Mig langaði að sýna fram á að ég fyndi til“. 

Margir þeir sem skaða sig greina frá því að efast um eigin getu til að átta sig á hvað sé 

raunverulegt og hvað ekki. Þessi ungmenn eru svo föst í eigin hugsunum og vanlíðan að þau 

vita ekki lengur hvað er raunverulegt og hvað ekki þegar kemur að sársauka. Þeim finnst 

enginn skilja hversu illa þeim líður. Þau geta ekki lengur vegið og metið eigin tilfinningar því 

allt rennur saman í eitt. Með því að skaða sig fá þau tengingu við raunveruleikann og fá rými 

til að anda um stund (Clark og Hensling, 2007). Þessi ungmenni sem finna fyrir þörfinni til að 

sýna fram á að þau finni enn til eru ekki að leita lausna til að tengja sig aftur við 

raunveruleikann og finna festu. Þeim skortir gjarnan það að upplifa umhyggju og eiga erfitt 

með að samþykkja væntumþykju (Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). 
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„Þetta hreinsar mig…“ 

Þau ungmenni sem upplifa sig sem „slæm“ eða „skemmd“ finna fyrir aukinni þrá til að refsa 

sér fyrir að vera þau sjálf og öll þau mistök sem þau telja sig hafa gert. Þau taka inn á sig meira 

en aðrir og finnst þeirra tilvist ekki vera mikils virði. Sjálfskaðinn er þeirra leið til að segja 

„fyrirgefðu“ við aðra og að þau sjái eftir gjörðum sínum sem þau upplifa að þeim hafi mistekist 

í eða fyrir að vera það sem þau eru. Það er ríkjandi í þeim að þurfa að refsa sér fyrir það 

einfaldlega að vera til (Clark og Hensling, 2007). Þau meta tilvist sína ekki jafn mikils og  

annarra, trúa því að þau séu skemmda eplið í fjölskyldunni og að ástvinir þeirra væru betur 

settir án þeirra. Í verstu tilfellum finna þau jafnvel fyrir sektarkennd yfir því að hafa fæðst 

(Withlock og Lloyd-Richardson, 2019).  

Það má vel sjá í frásögnunum og lýsingunum hér að framan að þetta samræmist við 

kenningar Klosnky (2007) og Edmondson og félaga (2016) sem greint var frá í töflum 7.1 og 

7.2. Þessi ungmenni greina öll frá þungu hugarástandi sem þau eru að reyna að losa sig undan, 

deyfa, kalla fram umhyggju í sinn garð frá öðrum, refsa sér eða finna eigin tilfinningalega festu 

svo þau týnist ekki í eigin hugarrústum. Þessar frásagnir samræmast einnig þeim fáu 

rannsóknum og verkefnum sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi varðandi sjálfskaða. Í 

bakkalárverkefni Tinnu Rutar Finnbogadóttur (2016) „Mín leið til að lifa af“ greina 

viðmælendur hennar frá svipuðum hugsunum og fram koma hér að framan. Svipaðar 

niðurstöður má sjá í bakkalár verkefnum Önnu Margrétar Arthúrsdóttur og Þórunnar 

Einarsdóttur (2014), Ástu Maríu Runólfsdóttur og Gerðar Geirsdóttur (2010) sem og  annarra 

rannsókna sem gerðar hafa verið. Þá benda allar niðurstöður þessara verkefna á þessar þungu 

hugsanir sem leiða til sjálfskaða og í kjölfarið upplifir einstaklingurinn létti, finnst hann við 

stjórn og man að hann er á lífi. Það getur verið átakanlegt að hugsa til þess að manns eigið 

ungmenni gæti liðið á þennan hátt en sannleikurinn er sá að mun fleiri ungmenni en vitað er 

um skaða sig og glíma við þessa innri djöfla. Við getum annað hvort lagt okkur fram og hlustað 

á rökin á bakvið sjálfskaðann, eða við getum tekið til fótanna og falið okkur í ótta, reiði og 

afneitun. Við getum viðurkennt að sjálfskaði hafi mikla merkingu fyrir þá sem skaða sig, eða 

við getum hundsað hann sem órökrétta og fáránlega hegðun. Þær ákvarðanir sem við tökum 

marka hversu áhrifarík við verðum í að hjálpa þeim sem við unnum að takast á við sjálfskaða 

sinn (Clark og Hensling, 2007). 

 



 

67 

8. Hvar er hægt að leita aðstoðar? 

Hvað gerist ef við gerum ekki neitt? Margir einstaklingar vaxa upp úr sjáfskaða en ekki allir. 

Það getur farið eftir alvarleika og dýpt skaðans hjá einstaklingum hvort að hann nái án 

aðstoðar  annarra að finna sér leið út úr vandanum. Það er samt gjarnan að einstaklingurinn 

fær aðstoð við að komast uppúr skaðanum hvort sem hann átti sig á því strax eða ekki. Það er 

þá gjarnan einhver í umhverfi hans sem jafnvel aðstoðar einstaklinginn ómeðvitað (Smith 

2012; Withlock og Lloyd-Richardson, 2019). Fyrir það fyrsta þá getum við sagt okkur það að 

ungmenni sem skaðar sig líður augljóslega illa. Þeir sem skaða sig eru gjarnan með lágt 

sjálfsálit, eiga erfiðara með að tengjast öðrum tilfinningalega eða treysta, hafa litla trú á eigin 

getu, meta sig og sitt líf minna virði en  annarra og eru ekki í andlegu jafnvægi. Ef ekkert er 

gert til að aðstoða þessi ungmenni eru auknar líkur á að þau fari að leita sér  annarra og sterkari 

lausna til að takast á við vanlíðan. Auknar líkur eru á eiturlyfjaneyslu, óhóflegri drykkju og 

sjálfsvígshætta eykst (Walsh og Rosen, 1988; Clark og Henslin, 2007; Withlock og Lloyd-

Richardson, 2019). Í kaflanum um bata hér að framan er ekki bara talað um mikilvægi bata 

þess sem skaðar sig, heldur einnig foreldra og  annarra í fjölskyldunni. Sjálfskaði er átakanlegur 

fyrir alla sem að honum koma og því mikilvægt að huga að eigin velferð sem og þess sem 

skaðar sig.  

 

Finna má upplýsingar og ráðgjöf hjá eftirfarandi: 

Ef þú telur þörf á tafalausri aðstoð skal undir eins hringt í neyðarlínuna, 112, eða fara beina 

leið á bráðarmóttökuna. Ávallt þarf að hugsa um að tryggja bæði eigið öryggi og annarra. Sé 

ekki um bráðatilfelli að ræða er ráðlagt að leita á til næstu heilsugæslu. Fjölmargar 

heilsugæslur eru farnar að bjóða upp á sálfræðiþjónustu sem og námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð (HAM). HAM miðar að því að aðstoða einstaklinga við að ná stjórn og læra inn 

á eigin hugsanir (Heilsugæslan.is). 

 

BUGL – Barna og unglinga geðdeild www.landspitali.is  

Leita má ráðgjafar hjá BUGL, sem og að þar er að finna góða bæklinga og fræðsluhefti. Á BUGL 

starfa menntaðir einstaklingar sem geta lagt ykkur lið eða vísað ykkur á þann sem getur 

http://www.landspitali.is/


68 

aðstoðað ykkur. Aukning hefur verið á fræðslu hjá BUGL varðandi sjálfskaða síðustu árin 

(Landspitalinn, e.d).  

 

Sérfræðiþjónusta í grunnskólum. 

Margir grunnskólar landsins hafa starfandi sálfræðing. Það er í verkahring sveitafélaga að sinna 

sérfræðiþjónustu við grunnskóla, þ.m.t. sálfræðiþjónustu. Bæði ungmenni og foreldrar eiga að 

geta leitað sér aðstoðar hjá skólum vegna sérfræðiaðstoðar þá annað hvort hjá starfandi 

skólasérfræðing eða námsráðgjafa. Þetta er yfirleitt hentug leið fyrir þá sem búa utan 

höfuðborgasvæðisins og úrræði eru fá (Lög um grunnskóla nr. 49/1991). 

 

Út með það – www.utmeda.is  

Geðhjálp og hjálparsími Rauða krossins, 1717, standa saman að baki forvarnarverkefninu 

Útmeð‘a. Verkefnið stuðlar að bættri geðheilsu með því að hvetja fólk, þá einna helst 

ungmenni, til að tjá sig um andlegan líðan sína og leita sér frekar faglegrar hjálpar þegar þörf 

krefur. Verkefnið snýr einna helst að forvörnum gegn sjálfskaða og sjálfsvígum þar sem um 

500 – 600 manns leita sér læknishjálpar sökum sjálfskaða á hverju ári og sjálfsvíg er algengasta 

dánarorsök ungra karla á Íslandi. Hægt er að hafa samband í síma 1717 eða á netspjall 1717, 

ef óskað er eftir að ræða við einhvern vegna slæms andlegs ástands (utmeda, ed).  

 

Píeta-samtökin – www.pieta.is  

Eru samtök sem sinna forvarnarverkefni gegn sjálfsvígum og sjálfskaða, sem og stuðningi við 

aðstandendur þeirra. Þessi samtök tóku til starfa 2018. Samtökin veita stuðning og fræðslu 

fyrir aðstandendur þeirra sem skaða sig eða hafa látist af völdum sjálfsvíg. Þau veita einnig 

viðtöl fyrir ungmenni sem skaða sig, hafa tíðar hugsanir um dauðann, finna til tilgangsleysis í 

lífinu og hafa sjálfsvígshugsanir. Meðferðir hjá Píeta eru gjaldfrjálsar. Kenndar eru aðferðir til 

að fást við erfiðar tilfinningar ásamt streitu- og tilfinningastjórnun (pieta samtökin, ed) 

 

 

http://www.utmeda.is/
http://www.pieta.is/
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Harmless - www.harmless.org.uk  

Eru bresk samtök sem standa við bakið á fólki sem skaðar sig, aðstandendum þeirra og vinum. 

Samtökin voru stofnuð til að koma til móts við vaxandi þörf einstaklinga fyrir aðstoð sem skaða 

sig. Fyrir Harmless starfa þrír læknar og fjöldinn allur af starfsfólki. Á heimasíðu þeirra má finna 

gott fræðsluefni, upplýsingar og það er einnig hægt að hafa beint samband við þau (Harmless, 

ed). 

 

Vefur sálfræðinga - www.sal.is 

„Sal.is“ er vefur sálfræðingafélags Ísland.,Inni á síðunni má finna sjálfstætt starfandi 

sálfræðinga sem veita viðtalsmeðferðir. Þar er einnig hægt að merkja inn hvaða vanda er 

óskað eftir aðstoð við og síðan gefursíðan  þér upp þá aðila sem hafa sérþekkingu á því sviði.  

 

Time to Change - https://www.time-to-change.org.uk/category/blog/self-harm?page=3 

„Time to change“ er bresk netsíða sem vinnur að því að útrýma fordómum gagnvart 

geðsjúkdómum og geðheilbrigðismálum. Þeirra viðhorf er að það sé nógu erfitt að takast á við 

geðsjúkdóma og andleg veikindi, án þess að þurfa einnig að mæta fordómum, skömm og 

einangrun sem gjarnan fylgir vegna skorts á þekkingu í samfélaginu. Á síðunni má finna fræðslu 

um sjálfskaða sem og sögur einstaklinga sem hafa verið að glíma við hann. Að fá frásagnir beint 

frá einstaklingum sem hafa skaðað sig og komist í gegnum það getur dýpkað skilning okkar á 

efninu (Time to change, e.d). 

Þessi listi er ekki tæmandi en gefur góð fyrstu skref. 

 

Bækur og veraldarvefurinn  

Það er hægt að finna mikið af sjálfshjálpar og fræðslubókum um sjálfskaða á Amazon og Ebay. 

Það má einnig finna bækur um sjálfskaða á bókasöfnum landsins, meðal annars í gegnum 

www.leitir.is. Einnig má finna rannsóknir og fræðsluefni á veraldarvefnum. Gagnleg leitarorð 

eru meðal annars self-harm, self-injury, non-suicidal self-injury, self-mutilation, sjálfskaði og 

sjálfsmeiðingar. Mikilvægt er samt sem áður að horfa á þær upplýsingar sem safnað er á 

http://www.harmless.org.uk/
http://www.sal.is/
https://www.time-to-change.org.uk/category/blog/self-harm?page=3
http://www.leitir.is/
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netinu gagnrýnum augumn og taka ekki öllu sem gefnu. Gagnlegast er að velja ritrýnt efni eða 

efni af þekktum heilbrigðissíðum. Muna skal einnig að saga og aðstæður þeirra sem skaða sig 

eru afskaplega mismunandi og því skal haga leitinni eftir hverjum einstaklingi fyrir sig. 

 

Meðal þeirra fræðslubóka sem notaðar eru í þessu riti og höfundur mælir með: 

Sam Smith - The Parent‘s guide to self harm; What parents need to know 

Þetta er fyrsta bókin sem er skrifuð fyrir foreldra af foreldrum. Bókin er skrifuð frá sjónarhorni 

foreldra sem gengið hafa í gengum það að eiga ungmenni með sjálfskaða. Hún samanstendur 

af fræðslu, almennum spurningum og svörum, sem og reynslusögum foreldra sem hafa verið 

í þessum sporum. Bókin er auðlesin og þægileg, inniheldur góðar upplýsingar, er uppbyggjandi 

og inniheldur stuðning og hughreystingu fyrir foreldra. Í bókinni má einnig finna æfingar og 

umhugsunarefni í lok hvers kafla. 

 

Jerusha Clark og Dr. Earl Henslin - Inside a cutters mind; Understanding and helping those 

who self-injure  

Þessi bók leiðir lesandann í gegnum hugarheim þess sem skaðar sig. Bókin inniheldur jafnt 

fræði sem og vangaveltur og höfundur leggur sig allan fram við að útskýra hugarástand 

einstaklingsins. Í bókinni eru gefin dæmi um raunveruleg mál og sögur af einstaklingum sem 

hafa skaðað sig. Í hverjum kafla er einnig sett fram fræðilegt sjónarhorn á umræðuefni kaflans. 

Annar höfunda bókarinnar, Dr. Henslin, er með doktorsgráðu í klínískri sálfræði og er löggildur 

fjölskylduráðgjafi. Bókin er auðlesin og inniheldur áhugaverðar frásagnir sem dýpka þekkingu 

okkar á sjálfskaða. 

 

Janis Withlock, Phd og Elizabeth Lloyd-Richardson, Phd - Healing self injury; a compassionate 

guide for parents and other loved ones  

Healing self-injury var gefin út 2019 svo hún byggir jafnt á nýjustu fræðum sem og eldri 

rannsóknum. Bókin er auðveld lesningar en er samt sem áður fræðileg og ýtarleg. Hún 

inniheldur frásagnir, spurningalista, verkefni og leiðbeiningar. Hún fer ýtarlega í fræðina á 
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bakvið sjálfskaða, hvaðan hann kemur og hver tilgangur hans er fyrir ungmenni, hvernig hugur 

ungmenna virkar og vítahring sjálfskaða. Þetta er allt tengt við fræðilegar umfjallanir og sett 

fram á auðskiljanlegan hátt. Lögð er rík áhersla á samskiptafærni og fjölskylduna sem heild. 

Hvernig hlúa megi að öllum innan fjölskyldunnar svo velferð allra sé gætt.  

9. Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem var notuð við gerð rannsóknarinnar. Þar 

sem þetta er ekki hefðbundin rannsókn er ekki fjallað um neina beina þátttakendur. Enda 

byggir leiðarvísirinn hér að framan eingöngu á fyrirliggjandi gögnum um fræðina á bakvið 

sjálfskaða og fyrri reynslu einstaklinga og aðstandenda. Þar sem engin viðtöl voru tekin er ekki 

um neinn svokallaðan niðurstöðukafla að ræða og verður því farið beint í umræður hér á eftir 

þar sem öll fræðin er tekin saman.  

9.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknir eru forsenda framfara og undirstaða vísindanna. Þær eru kerfisbundið ferli sem er 

notað til að afla sannra þekkingar og upplýsinga. Tilgangur rannsókna er að safna 

rannsóknargögnum, greina þau gögn sem safnað er og túlka, í þeim tilgangi að skýra, lýsa og 

spá um ákveðna hluti eða fyrirbæri. Notast er við viðmið eigindlegra aðferða í þessari 

rannsókn. Eigindlegar rannsóknir geta verið mismunandi en standa allar saman af því að hafa 

tengingu við hið persónulega meðal ákveðinna menningar eða þátta. Þær aðstoða okkur við 

að skilja þá hluti sem rannsakaðir eru án þess að spá fyrir um ákveðna útkomu. Eigindlegar 

rannsóknir leggja áherslu á persónuleg viðhorf einstaklingsins og upplifanir hans (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Notast er við eigindalega rannsóknaraðferð sem byggir á fyrirbærafræði (e. 

phenomenology). Megináhersla fyrirbærafræðinnar er að útskýra félagslegar merkingar eða 

fyrirbæri. Megin markmiðið er að rannsaka og lýsa öllum fyrirbærum, t.d reynslu manna eins 

og hún er upplifuð. Eitt af grunn atriðum fyrirbærafræðinnar er að rannasakandi verður að 

geta sett sínar hugsjónir og skoðanir til hliðar, varast alhæfingu, og stefnt að því að auka 

þekkingu og dýpka skilning sinn á því fyrirbæri er hann rannsakar (Braun og Clarke, 2013).  

Rannsókn þessi fellur undir fyrirbærafræðina á þann vega að átt er við reynslu og skoðanir. 

Ransóknin inniheldur eingöngu samantekt fyrirliggjandi gagna sem byggjast hvað mest á 

reynslu einstaklinga, skoðunum þeirra, aðstandendum og fagaðilum. Áhersla rannsóknarinnar 
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er að skoða sjálfskaða sem sér fyrirbæri, menningu þess og áhrif þess á einstaklinginn, sem og 

þá sem standa honum næst. Fyrirliggjandi gögnin eru ætluð til þess að útskýra fyrir 

utanaðkomandi um hvað vandinn snýst út frá reynslu þeirra sem hann hafa upplifað. 

Viðfangsefnið er afar viðkvæmt og erfitt er að fá viðmælendur sem tengjast sjálfskaða. Því var 

ákveðið að fara þá leið að skoða rannsóknir og gögn sem byggja á reynslu einstaklinga sem 

hafa skaðað sig. Ómannúðlegt er að setja upp tilraun, sem og að það þyrfti að vera 

langtímatilraun. Með því að skoða fyrirliggjandi gögn og aðferðir sem notaðar eru erlendis 

fáum við hugmynd um það hvað skortir hérlendis. Það bætir í hugmyndabankann, um hvernig 

þær þjóðir sem hafa unnið með vandann lengur, takast á við hann og hvernig megi heimfæra 

það yfir á Ísland. Rannsókn líkt og þessi byggir á því að skoða það sem áður hefur verið gert og 

gagnrýna og bera saman við þann raunveruleika sem við búum við til þess að setja upp 

heildstæðan leiðarvísir til að aðstoða foreldra í að verða virkari í baráttu ungmenna gegn 

sjálfskaða.  

9.2 Gagnaöflun 

Fyrirliggjandi gögnum var safnað. Rannsókn þessi byggist á að skoða fyrirliggjandi gögn sem 

eru nú þegar til. Rannsóknir á sviði sjálfskaða hafa verið teknar saman, niðurstöður þeirra efna 

skoðaðar og bornar saman með hliðsjón af íslenskum veruleika. Einnig voru rannsóknir á 

uppeldisaðferðum teknar fyrir og athugað hvernig þær aðferðir geta nýst sem forvarnir og 

verndandi þættir gagnvar sjálfskaða. Fræðilegi hluti þessarar ritgerðar er að mestu byggður á 

erlendum heimildum þar sem skortur og takmarkanir eru á íslenskum gögnum varðandi 

málefnið. Fræðilegum gögnum var safnað í þeim tilgangi að varpa ljósi á núverandi ástand, 

niðurstöður fyrri rannsókna teknar saman og yfirfærðar yfir á íslenskan veruleika. Einnig 

verður horft til íslenskrar löggjafar um velferð ungmenna og gögnin skoðuð í samráði við það. 

9.3 Úrvinnsla og greining gagna.  

Úrvinnsla er á þann hátt að rannsóknum sem hafa verið gerða á sviði sjálfskaða var safnað og 

þær metnar út frá því hvaða ráðleggingar og fræði þær gáfu af sér í sambandi við hvernig megi 

takast á við sjálfskaða. Af þeim voru síðan dregnar ályktanir og niðurstöður sem hægt er að 

nýta í nútíma íslensku samfélagi. Horft verður gagnrýnum augum á íslenskar umfjallanir um 

málefnið og þær heimildir sem til eru hérlendis. Þetta er svo dregið saman, flokkað upp eftir 

aðdraganda, meðhöndlun og settar fram tillögur um úrbætur í málaflokknum hérlendis og 
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teknar saman raunhæfar leiðbeiningar fyrir foreldrar, ungmenni og aðra aðstandendur um 

það hvernig þau geta verið meðvitaðri, virkari og vitrari.  

9.3 Siðferðileg álitamál 

Þetta verkefni byggir fyrst og fremst á fyrirliggjandi gögnum og eru engar persónuupplýsingar 

um einstaklinga sem ber að vernda eða hylja. Innihald þessara ritgerðar byggist á fyrirliggjandi 

gögnum, ritrýndum heimildum, útgefnu efni, fréttamiðlum, frásögnum á veraldarvefnum og 

íslenskri löggjöf.  

 

Umræður 

Út frá þessari umfjöllun ætti það að vera orðið augljóst að sjálfskaði er alvarlegt mál. Það ætti 

einnig að vera sjáanlegt að hlutverk foreldra og virkni þeirra í þessum málum eru mikilvæg og 

nauðsynleg. Þrátt fyrir að sjálfskaði sé flókinn og erfitt sé að skilja hann er það ekki afsökun 

fyrir því að standa bara hjá og gera ekki neitt. Það er fjölmargt sem foreldrar geta gert til að 

vera virkari í baráttunni með ungmennum t.d. fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr líkum á 

sjálfskaða, viðbragðsaðgerðir eftir að sjálfskaði kemur upp sem og áframhaldandi aðstoð eftir 

að sjálfskaða lýkur til að viðhalda bata. Það að ungmenni þitt skaði sig merkir ekki að þú sért 

slæmt foreldri. Það að þú sért nú þegar farin að lesa þér aðeins til er merki um fyrstu skref til 

virkari þátttöku. Við getum verið þakklát fyrir að búa á tímum veraldarvefsins þar sem 

heilmikið af upplýsingum er að finna. Vandinn er að geta áttað sig á því hvaða upplýsingar eru 

réttar og hverjar eru sögusagnir. Til mikils er ætlast af okkur sem foreldrar þegar kemur að 

uppeldi ungmenna okkar. Það þarf að fæða þau og klæða, passa þetta og passa hitt,  ofan á 

það bætast svo unglingahormónarnir og breytingarskeiðið sem því fylgir. Það að eiga ungling 

er ekki auðvelt, þetta er tími breytinga þar sem allur hugarheimur ungmenna fer á flug með 

tilheyrandi skapsveiflum, tilfinningaflækjum og líkamsbreytingum. Þetta er erfiður og 

annasamur tími.  

Fræðimenn hafa skilgreint sjálfskaða sem alla þá hegðun einstaklings sem felur í sér að 

hann vísvitandi og sjálfsviljugur skaðar líkama sinn án tilhneygingar til sjálfsvígs og án 

alvarlegra þroskahamlana eða alvarlegra geðraskana. Sjálfskaðandi hegðun er margvísleg og 

einstaklingsbundin. Hún er talin ganga gegn náttúrulegum eðlishvötum okkar sem snúast um 

að auka bæði líkamlega og andlega ánægju og samahliða því minnka sársauka. Hegðunin fellur 



74 

utan samþykktrar samfélagslegrar hegðunar og á því ekki við um húðflúr og göt fyrir skart. 

Fremur er átt við aðgerðir sem almennur einstaklingur myndi ekki kjósa að framhvæma á 

sjálfum sér og að alla jafnan forðast, líkt og að skera sig og brenna. Sjálfskaði er hvatvís hegðun 

sem sprettur upp innra með einstaklingum í baráttu hans um eigin vilja milli lífs og dauða. 

Sjálfskaða má sjá sem óbanvæna tjáningu sjálfseyðingarhvata ungmennis og sem athæfi sem 

dregur úr hinni meintu dánarósk (Menninger, 1985; Favazza, 1993; Bresin og Gordon, 2012).  

Meðvitaðri - um sjálfskaða 

Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um að sjálfskaði er mögulegt fyrirbæri sem ungmenni 

þeirra geta leiðst út í. Þessi vandi er útbreiddari en margir halda og umfang hans er mikið og 

flókið. Fyrstu skref foreldra í því að sporna gegn sjálfskaða er að vera meðvitaðir um hvað 

sjálfskaði er og hvernig megi draga úr líkum á honum. Sú staðreynd ríkir að sjálfskaði á sér stað 

í þeim kerfum sem standa ungmenninu næst þ.e hann sjálfur, fjölskyldan, vinir og skólinn. Það 

getur hljómað yfirþyrmandi, eins og að sama hvað við gerum þá eru alltaf líkur á sjálfskaða. 

Það er að vissu leiti svo vegna þess að ungmenni getur leiðst til sjálfskaða af fjölmörgum 

ástæðum. Hins vegar hafa foreldrar mikinn mátt til mótunar og geta dregið verulega úr líkum 

á því að sjálfskaði komi upp. Foreldrar eru grunnmótunaraðilar fyrir ungmenni sín. Frá fæðingu 

eru ungmenni mótuð af hálfu foreldra og þess umhverfis sem það elst upp í. Til að byrja með 

má skoða uppeldisaðferðir sem foreldrar beita annað hvort sem aðferðir sem draga úr eða 

auka líkur á sjálfskaða. Í umfjöllunni hér að framan er farið í uppeldisþætti Baumrind (1966). 

Þar talar hún um fjórar gerðir uppeldishátta: Leiðandi, skipandi, eftirláta og afskiptalausa. 

Horfa má á leiðandi uppeldishætti sem verndandi gegn sjálfskaða þar sem ungmenni eru alin 

upp i umhverfi sem stuðlar að þeirra sjálfsöryggi, samskiptaþroska og styrkur innan 

fjölskyldunnar er góður. Samskipti eru mikilvægur þáttur þegar kemur að því að vinna með 

eða sporna við sjálfskaða. Góð samskipti milli foreldra og ungmenna gera það að verkum að 

ungmennin eru líklegri til að leita til foreldra ef eitthvað bjátar á hjá þeim. Leiðandi 

uppeldishættir skapa traust og jákvæð tengsl milli foreldra og ungmenna þeirra sem dregur úr 

líkum á depurð og eymd sem eru meðal helstu áhættuþátta sjálfskaða. Stanstock (2007) komst 

að þeirri niðurstöðu að ungmenni sem alast upp við leiðandi uppeldishætti eiga auðveldara 

með að leysa úr ágreiningi og eru að alla jafnan glaðvær. Það að hafa getuna til að leysa úr 

ágreiningi styrkir stöðu þeirra gagnvart mótlæti og til að vinna úr þeim atburðum sem henda í 

lífi þeirra. Það er verndandi hæfni gegn sjálfskaða. Ekki er þar með sagt að öll ungmenni sem 



 

75 

alast upp við aðra uppeldishætti skaði sig en líkurnar eru meiri vegna persónueinkanna sem 

þróast út frá þeim uppeldisaðferðum.  

Líkt og bent hefur verið á þá á sjálfskaði sér helst upptök innra með einstaklingum eða í 

nærumhverfi hans. Út frá kenningu Bronfenbrenners (1994) sjáum við hvernig 

umhverfisþættir og einstaklingurinn koma saman og hvernig það mótar hann og þroskar. 

Þættirnir sem Bronfenbrenner telur standa einstaklingum næst fyrir utan einstaklinginn 

sjálfan eru fjölskylda, skóli og vinir. Í Kafla 5.1 hér að framan sjáum við hvernig innri og ytri 

kveikjur sjálfskaða samanstanda einnig af þessum þáttum. Þar sjáum við hvernig kvíði, depurð 

og léleg tilfinningastjórnun eru helstu innri kveikjur. Fjölskylda, vinir og skóli eru helstu ytri 

kveikjur á þessu tímabili í lífi ungmenna. Ef skoðaðar eru ytri kveikjur sést hvernig ákveðnir 

þættir geta skapað andlega líðan sem kemur fram í innri kveikjum. Sem dæmi má nefna 

minnkaða þátttöku foreldra eða áhugaleysi þeirra gagnvart ungmenni sínu, erfiðan skilnað eða 

dauði foreldris, en það getur allt skapað hugarangist hjá einstaklingnum þ.e kvíða og depurð. 

Hafi einstaklingur ekki andleg tæki til að takast á við þessa atburði þá eykur það líkurnar á að 

hann leiti til sjálfskaða. Á sama hátt má sjá hvernig innri kveikja, eins og léleg 

tilfinningastjórnun, getur haft áhrif á ytri kveikjur. Hafi ungmenni lélega tilfinningastjórnun á 

hann erfitt með að takast á við krefjandi aðstæður. Þetta getur valdið því að ungmenni fer að 

forðast aðstæður sem gætu leitt til erfiðra atburða. Með því er hætta á að einstaklingur 

einangri sig frá jafningjum eða verði hlédrægur og lendi undir í samfélaginu. Hlédrægni og 

félagsleg einangrun eykur líkurnar á því að ungmenni verði fyrir aðkasti og einelt, sem eins og 

áður var nefnt, kallar fram slæmar tilfinningar, kvíða og depurð sem eykur líkur á sjálfskaða.  

Ef við skoðum innri og ytri kveikjur einstaklinga í samræmi við ástæður sem þeir gefa fyrir 

því að skaða sig, sjáum við ákveðið munstur. Einstaklingar sem skaða sig gera svo í þeim 

tilgangi að losa sig unda slæmum eða ágerandi hugsunum og tilfinningum. Ungmennin vilja 

flýja núverandi hugarástand. Þau sækjast eftir því að breyta því ástandi sem er nú þegar 

ríkjandi annað hvort með því að deyfa hugsanir og tilfinningar niður eða koma í veg fyrir að 

ákveðnar tilfinningar eða minningar komist upp á yfirborðið. Ef horft er til kaflans „frá 

unglingum til foreldra“, þar sem greint er frá rannsóknum sem byggjast á frásögnum unglinga 

þá sjáum við hvernig þau vitna í það að breyta hugarástandinu, færa það sem er að innan út á 

við eða sanna fyrir sjálfum sér að þau séu enn á lífi. Þessi ungmenni tala ekki um að markmiðið 

með þessu sé að deyja heldur lýsa þessu sem bjargráði til að lifa af eigin hugarheim. Þetta 

stemmir við lýsingu Menninger (1985) um að sjálfskaði sé óbanvæn tjáning 
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sjálfseyðingarhvata. Ungmennin eru að reyna að deyfa eða fjarlægja þann part af sér sem 

veldur þeim vanlíðan.  

Bowlby (1969) greinir frá því hvernig tengslamyndun milli foreldra og ungmenna frá 

bernsku er getur haft langvarandi áhrif á líðan og getu einstaklinga til að tengjast öðrum seinna 

á lífsleiðinni. Nái ungmenni ekki að mynda tengsl við foreldri sitt í bernsku getur það skapað 

óöryggi og hræðslu. Þessi ungmenni eru í aukinni áhættu á að ná ekki að mynda tengsl við aðra 

seinna meir og það eykur kvíða þeirra og vanlíðan. Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um það 

að ná tenglum við ungmenni sitt og fylgjast með hvort að það nái tengingu við aðra. Ef ekki, 

getur það aukið líkur á einangrun eða sjálfskaða. Að sjálfsögðu spila persónueinkenni 

ungmenna og seigla þeirra líka inn í. Búi ungmenni yfir góðri seiglu er það líklegra til að komast 

í gegnum mótlæti á farsælan hátt. Skorti ungmenni hinsvegar seiglu til að takast á við mótlæti 

eykur það líkur á því að það finni fyrir hugarangist sem stigmagnast. Mikilvægt er að foreldrar 

séu meðvitaðir um hegðun ungmenna sinna og styrki þá þætti sem þá kann að skorta, hvort 

sem það er samskiptahæfni, tilfinningastjórnun eða seigla. Það er ekki hægt að koma hundrað 

prósent í veg fyrir sjálfskaða en með því að vera meðvituð um hegðun og tilfinningar 

ungmenna okkar má draga verulega úr líkum á honum. 

Hluti af því að vera meðvitaður er einnig að þekkja einkenni sjálfskaða ,s.s hvort að 

breyting verði á hegðun eða háttalagi. Í textanum hér að framan í kaflanum „Lærðu að þekkja 

einkennin“ má finna helstu einkenni og breytingar sem vert er að hafa í huga. Listinn yfir 

breytingar og einkenni er þó ekki samasemmerki við sjálfskaða, en líkurnar eru samt sem áður 

til staðar og því mikilvægt að geta gripið inn í sem fyrst (Levenkron, 1998).  

Virkari – með sjálfskaða  

Fyrir utan það að vera meðvituð um að sjálfskaði er til og hvernig megi draga úr líkum hans þá 

þurfa foreldrar einnig að vera virkari í baráttu ungmenna við sjálfskaða komi sú staða upp að 

ungmenni þess skaði sig. Eina leiðin fyrir foreldri til að geta aðstoðað ungmenni sitt er ef það 

kemst yfir eigin fordóma og viðhorf til sjálfskaða og leggur sig fram við að reyna að átta sig á 

hvað sjálfskaði er. Fyrir mörgum er sjálfskaði algjörlega óskiljanlegur. Af hverju einstaklingur 

myndi endurtekið kjósa að framkvæma slíkar misþyrmingar á eigin líkama er fyrir ofan skilning 

margra. Sjálfskaða er gjarna lýst sem ógeðfelldu athæfi sem fólk er alveg gáttað á. Þá 

sérstaklega ef manni þykir vænt um þann sem skaðar sig. Það er erfitt að komast að því að 

ungmenni þitt skaðar sig viljandi. Foreldrar geta orðið fyrir miklu áfalli og vita ekki hvernig þeir 



 

77 

eiga að snúa sér í þessum málum. Sjálfskaði er átakanlegur og flókinn að eiga við. Það merkir 

samt ekki að það sé ekki hægt að vinna með hann né að það afsaki það að gera ekkert í 

stöðunni. Til að verða virkt foreldri í baráttu ungmennis þíns við sjálfskaða er mikilvægt að 

reyna að skilja af hverju það skaðar sig, komast að því hvað það er sem það er að reyna að 

bæla með sjálfskaða sínum og þannig átta sig á því hvernig hægt sé að aðstoða það. Efni þessa 

rits sem varðar viðbrögð foreldra má taka saman í sex meginskref sem foreldrar geta nýtt sér 

til að vera virk í að hjálpa ungmenninu. 

Fyrsta skrefið er að þróa eigið viðhorf. Viðhorf okkar til sjálfskaða og það hvernig við tölum 

um hann spilar stóran þátt í því hvort að ungmennið þori að koma og ræða við foreldrið. 

Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um eigin skoðanir á sjálfskaða, leggja þær til hliðar ef þær 

eru neikvæðar og reyna að átta sig á því að þetta er stærra en þeir. Clark og Henslin (2007) 

benda á að sjálfskaði er hindrun sem margir hræðast og kemur gjarnan í veg fyrir að við getum 

séð framhjá sárum þess sem skaðar sig. Við sjáum ekki einstaklinginn sem er týndur og kvalin 

og í sárri þörf fyrir aðstoð. Ef foreldrar eru meðvitaðir um eigin viðhorf geta þeir unnið í því að 

móta þau og reyna að mæta vanda ungmennisins með opnum huga. Ef þeir sjá ekki fram á að 

geta komist yfir sín eigin viðhorf þurfa þeir að leita hjálpar fyrir ungmenni sitt annarstaðar frá 

(Withlock og Lloyed-Richardson, 2019) 

Skref tvö er að reyna að skilja sjálfskaða. Það er ekki sjálfsagt að foreldrar samþykki þessa 

hegðun eða muni nokkurn tíman skilja til fulls hvers vegna ungmennið valdi þessa leið. 

Foreldrar verða þrátt fyrir það að leggja sig fram til að reyna að skilja sjálfskaða, hvað hann 

gerir og hvers vegna hann virkar fyrir þá sem skaða sig. Í þessu riti í kafla 7 má finna samantekt 

af ástæðum fyrir því af hverju ungmenni skaða sig. Með því að kynna sér þær eru foreldrar 

komnir skrefinu nær því að skiljaungmenni sitt. Þetta gefur foreldrum einnig aukinn skilning 

þegar kemur að því að ræða við ungmennið þeirra um vanda þess. Edmondson og fleiri (2016) 

og Klonsky (2007) greina frá því að ein helsta ástæða og tilgangur sjálfskaða sé að losna undan 

núverandi hugarástandi, deyfa þær tilfinningar og minningar sem valda óþægindum og ná 

stjórn á einhverju í því stjórnleysi sem ungmenni upplifa innra með sér.  

Skref þrjú er að ákveða hvernig nálgast á vandann. Að vissu leiti má áætla að þetta sé eitt 

mikilvægasta skrefið. Hvernig við nálgumst ungmenni með sjálfskaða og það umræðuefni 

getur verið mjög erfitt bæði fyrir ungmennið og foreldrið sjálft. Levenkron (1998) bendir á að 

einna helst skuli forðast viðbrögð líkt og ; reiði, ótta, gagnrýni, hundsun, og hótanir. Þetta eru 

þó, því miður, algengustu fyrstu viðbrögð foreldra við sjálfskaða ungmenna sinna. Foreldrar 
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verða að gæta að því hvernig þeir bregðast við og muna að það þarf hugrekki af hálfu 

ungmennisins til þess að segja frá og það finnur nú þegar fyrir nægilegri skömm. Foreldrar 

þurfa að vera opnir fyrir því að ræða vanda ungmennisins, ekki hundsa eða útiloka það fyrir 

þetta athæfi. Þeir verða að sýna umhyggju og fullvissa ungmennið um að það sé ekkert minna 

elskað. Í Kafla 6.3 hér að framan er farið ýtarlega yfir það sem ber að varast og hafa í huga 

þegar nálgast á vandann.  

Skref fjögur er að búa til rými fyrir samskipti. Þegar öllu er á botninn hvolft, þá vilja allir 

hafa rödd. Sigrún Aðalbjarnadóttir (2007) hefur gert viðamiklar rannsóknir um mikilvægi 

samskipta milli foreldra og barna. Ef þau samskipti eru ekki í lagi er mjög erfitt að komast að 

rót vandans. Foreldrar þurfa að vera opnir fyrir því að ræða opinskátt við ungmenni sín, jafnvel 

þó samtalið leiði ekki neitt. Ungmenni geta prófað foreldra sína í samskiptum áður en þeir 

leysa frá skjóðunni. Ungmenni eiga gjarnan erfitt með að tjá sig um sjálfskaðann sinn, 

einfaldlega vegna þess að þeim skortir hæfileikann til þess. Ef erfitt er að byrja samtal þá er 

gott að hafa einföld hjálparskref til hliðsjónar og taka hlutina rólega með ungmenninu. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir (2009) settu upp einföld og gagnleg hjálparskref til að 

aðstoða foreldra og ungmenni í samskiptum. Þau má finna í Kafla 6.3. 

Skref fimm er að hjálpa til við að finna bataleiðir. Eftir að rætt hefur verið um vandann, og 

bæði ungmenni og foreldrar eru komnir á betra stig í að tjá sig og líðan sína, er mikilvægur 

virkur þáttur að hjálpa ungmenninu að komast frá sínum eigin sjálfskaða. Það er ekki auðvelt 

fyrir ungmennið að gefa frá sér strax það sem hefur verið þeirra bjargráð til lengri tíma. Fyrir 

það fyrsta þá þarf ungmennið að vilja hætta. Foreldri þarf að skilja að það tekur tíma að komast 

frá skaða til bata. Hugsa þarf um bataferlið sem ferli en ekki atburð, en með tímanum mun 

batinn nást (sjá bataferilslíkan, Mynd 6.1). Eftir að ungmenni hefur sýnt fram á viljann til að 

hætta er hlutverk foreldra að hvetja og styðja ungmennið í gegnum næstu skref sem verða því 

þung. Withlock og Lloyed-Richardson (2019) lýsa bataferlinu sem 6 skrefa líkani sem getur 

gengið upp og niður. Þær benda á mikilvægi þess að foreldrar séu meðvitaðir um það hvar 

ungmenni þeirra séu í þessu ferli svo þau geti aðstoðað þau á réttan hátt. Einnig er bent á að 

ungmennin munu misstíga sig. Þegar það gerist er mjög mikilvægt að foreldrar fari ekki í 

skammir heldur hughreysti ungmennið og hvetji það til þess að halda áfram ferlinu. Hlutverk 

foreldra hér er einnig að aðstoða ungmenni við að finna aðrar leiðir til að takast á við andlega 

líðan sína. Ungmennið þarf að finna nýtt bjargráð í stað sjálfskaðans. Hvatning, þolimæði og 

hughreysting eru algjör lykilatriði.  
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Skref sex er að gæta að eigin heilsu og gefast ekki upp. Eins mikilvægt og það er að aðstoða 

ungmenni sitt til betri velferðar, þá verða foreldrar einnig að gæta að eigin heilsu. Smith (2012) 

og Withlock og Lloyed-Richardson (2019) benda á mikilvægi þess að foreldrar leiti sér einnig 

aðstoðar fyrir sig sjálf til þess að takast á við þau áhrif sem sjálfskaði ungmennis þess hefur á 

það. Það er jafn mikilvægt fyrir foreldra að hafa einhvern til að tjá sig við eins og það er fyrir 

ungmennið að tjá sig við þau. Foreldrar mega ekki gleyma sjálfum sér og sínum áhugamálum í 

asanum við að aðstoða ungmennið. Smith leggur áherslu á það hversu mikilvægt það er fyrir 

foreldra að stunda áfram sín áhugamál og halda sér andlega heilsuhraustum. Ef andleg heilsa 

foreldris er í ójafnvægi er mjög ólíklegt að það geti aðstoðað ungmenni sitt. Það verður dæmi 

um ‚,blindur leiðir blindan‘‘. Foreldrar þurfa að vera opnir fyrir því að leita sér faglegrar hjálpar 

fyrir sig og jafnvel aðra innan fjölskyldunnar. Annað sem foreldrar þurfa að muna, er að þeir 

eru ekki einir í þessu. Mun fleiri foreldrar ganga í gegnum sjálfskaða með ungmennum sínum 

heldur en þeir sem hafa komið fram. Það eru allir að reyna að gera sitt besta, svo ekki gefast 

upp. 

Nái foreldrar að tileinka sér þessa sex þætti að einhverju leiti eru þeir strax orðnir virkari í 

að berjast með ungmenni sínu og auka batalíkurnar til muna. Ungmenni sem kljást við 

sjálfskaða þurfa á miklum stuðningi og skilningi að halda. Þess vegna verða foreldrar að vera 

virkir. Einhver inngrip eru betri en engin inngrip til að gæta að og bæta heilbrigði og andlega 

velferð ungmenna.  

Vitrari - Eftir sjálfskaða. 

Fjölskyldan er lykilþáttur í stuðningskerfi ungmennis til betri heilsu og til að komast í gegnum 

sjálfskaða á farasælan hátt. Með því að vera meðvitaðri frá upphafi um sjálfskaða og hvað það 

getur valdið honum, er hægt að grípa fyrr inní og vera virkari í baráttunni með ungmenninu í 

gegnum sjálfskaðann. Í kjölfarið eru foreldrar vitrari fyrir vikið að hafa kynnt sér sjálfskaða og 

vita því ögn meira hvernig er hægt að takast á við hann, skilja hann ögn betur og eru 

undirbúnari að geta leitað réttrar aðstoðar.  

Ungmenni gæti sýnt öll þau einkenni sem talin eru upp hér að framan og samt ekki skaðað 

sig. Líkurnar á sjálfskaða eru samt miklar og því vert að vera viðbúin/n. Þrátt fyrir að alast upp 

á heimili þar sem dauðsfall eða skilnaður á sér stað eða uppbygging fjölskyldunnar er skekkt, 

er ekki þar með sagt að öll þau ungmenni muni þróa með sér sjálfskaða. Slíkir atburðir auka 

þó líkur á tilfinningalegri flækju sem ungmenni geta myndað innra með sér og að þau taki upp 
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á að skaða sig til þess að takast á við slíkar neikvæðar tilfinningar (Levenkorn, 1998). Það að 

við séum meðvituð um þessa þróun sýnir merki um vitsmuni sem geta bjargað andlegri heilsu 

ungmennis. Samband milli foreldra og ungmenna þeirra er talið einn stærsti áhættuþáttur fyrir 

sjálfsvígs- og sjálfskaðandi hegðun meðal ungmenna (Ystgaard, 2009). Fjölskyldan er á sama 

tíma einn stærsti verndandi þátturinn gegn sjálfskaða og einn mikilvægasta einingin til að 

aðstoða ungmenni í gegnum sjálfskaða.  

Líkja má bata sjálfskaða sem kyrðinni á eftir storminum, storminum sem ungmennin lýsa 

sjálf að sé innra með þeim. Með virkri hjálp foreldra er hægt að komast í gegnum sjálfskaða á 

farsælan hátt og halda honum fjarri. Hvort sem baráttan er á enda eða enn í gangi þá er 

mikilvægt fyrir foreldra að halda áfram að fræða sig og aðra um alvarleika sjálfskaða. Eftir að 

hafa náð að vera meðvitaðri og virkari má sjá að margar staðhæfingar um sjálfskaða eru mýtur. 

Sjálfskaði hrjáir ekki bara stúlkur, hann er ekki athyglisýki, hann er alavarlegur og getur kallað 

á þörf fyrir læknisaðstoð og það er hægt að sigrast á honum. Það er algengur misskilningur að 

sjálfskaði sé form af athyglisýki. Hann er það þó ekki, hann er í raun bjargráð ráðþrota 

einstaklinga sem ráða ekki við innra áreiti og eigin tilfinningarþrunga á annan og heilbrigðari 

hátt. Sjálfskaði er neyðarkall um hjálp og aðstoð vegna yfirvofandi innri spennu (Menninger, 

1985, BUGL, e.d). Það er ekki til neinn ákveðinn atburður sem hægt er að benda á og segja „ef 

þetta gerist mun einstaklingurinn seinna meir skaða sig“. Þróun sjálfskaða er samspil margra 

þátta og atburða sem einstaklingur upplifir. Sjálfskaði getur verið vegna undirliggjandi kvíða 

eða depurðar, hann getur komið sem bjargráð til að takast á við erfiða atburði í umhverfi sínu 

t.d ofbeldi eða fjölskylduerjur, eða einfaldlega vegna erðafræðilegra þátta, skort á serótóníni 

eða endorfíni. Læri einstaklingur ekki strax að takast á við andlegt ástand sitt er hann líklegri 

til að finna sér bjargráð til að takast á við þau átök sem eiga sér stað innra með honum.  

Foreldrar þurfa einnig að vera meðvitaðir um hvar er hægt að leita sér aðstoðar bæði fyrir 

sig og ungmennin sín. Með því að afla okkur upplýsinga um sjálfskaða erum við tilbúnari til að 

aðstoða ungmenni til bata og aðra sem þeir kunna að þekkja í sömu stöðu. Mikilvægi þess að 

foreldrar séu meðvitaðir er ekki hægt að ítreka of oft. Smith og Levenkron benda hvor fyrir sig 

á þá hættu sem fylgir því að ekkert sé gert í andlega ástandi ungmennisins. Auknar líkur eru á 

að ungmenni leiðist út í alvarlega vímuefnaneyslu eða áfengi fái það ekki aðstoð. Með því að 

foreldrar séu vitrari um sjálfskaða og hvað honum fylgir geta þau spornað við langavarandi 

heilsufarsvandamálum og jafnvel dauða ungmenna Sjálfskaði er flókinn og erfiður en hann 

skilur samt eftir sig sterkari tengingu milli ungmennis og foreldris, betri samskipti og traust. 
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Með þeim aðferðum sem foreldrar fara í gegnum með ungmenni sínu til að styrkja þeirra 

sjálfstraust og líðan, senda þau ungmenni sitt enn sterkara út í lífið. Andleg heilsa er ekki 

eitthvað sem má láta sitja á hakanum og hennar þarf að gæta, í dag, á morgun og alla daga, 

hjá öllum innan fjölskyldunnar.  

 

Lokaorð 

Það er bæði krefjandi og gefandi að vera foreldri. Mikil krafa er gerð til foreldra og það virðist 

vera að sama hvað þeir gera er alltaf einhver sem dæmir gjörðir þeirra. Flestir foreldrar eru að 

reyna að gera sitt besta, aðstæður geta breyst fljótt og atburðir átt sér stað sem enginn ræður 

við. Það er mikilvægt að byggja góðan grunn að samskiptum og trausti. Þegar erfiðleikar bjáta 

á verða allir að standa saman. Ekki má gleyma því að andleg heilsa, bæði foreldra og 

ungmenna, er mikilvæg. Við megum því ekki vera hrædd við að leita okkur aðstoðar, það að 

geta viðurkennt fyrir sjálfum sér að ráða ekki við aðstæður er ekki veikleiki heldur styrkur sem 

leiðir til bata. Þegar kemur að sjálfskaða þá er mikilvægt að hafa opinn huga, stíga aftur og 

rækta eigin þolimæði. Þetta er átakanlegur vandi sem hefur áhrif á alla sem eru nærri, ekki 

bara ungmennið sem skaðar sig. Það má ekki viðgangast að horfa fram hjá sjálfskaða sem t.d 

einhvers tískurfyrirbæris. Hann er neyðarkall ungmenna í brýnni þörf þeirra fyrir aðstoð. Ef við 

horfum framhjá sjálfskaða ungmenna erum við sjáfkrafa að neita þeim um rétt þeirra til 

velferðar. 
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