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Ágrip  

Ritgerðin er í formi fræðilegrar heimildarritgerðar og fjallar um áhrif áfalla á sjálfsmynd. 
Markmið verkefnisins var að vekja athygli á langtímaafleiðingum sem áföll eða erfið reynsla 

geta haft á sjálfsmynd og benda á mikilvægi félagslegs stuðnings í nærumhverfi unglinga sem 

verða fyrir áföllum. Leitað var svara við rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif geta áföll á 
unglingsárunum haft á sjálfsmynd einstaklings á fullorðinsárunum? Niðurstöður bentu til 

þess að áföll og erfið reynsla sem ungmenni verða fyrir getur meðal annars raskað heilbrigðri 

mótun sjálfsmyndar og getur neikvæð eða brotin sjálfsmynd varað fram á fullorðinsár. Áföll 
og erfið reynsla getur komið upp á mismunandi þroskaskeiðum, í mismunandi samhengi og 

átt sér margvísleg upptök. Þá geta þau verið af öllum stærðum og gerðum og eru sumir 

útsettari fyrir þeim og áhrifunum sem þau geta haft. Þess vegna er mikilvægt að skilja 
umhverfi sem ungmenni alast upp í og hvernig það getur ýtt undir eða hindrað heilbrigðan 
þroska þeirra. Unglingsárin eru sérlega viðkvæmur tími fyrir ungmenni sem hafa orðið fyrir 

eða eru að ganga í gegnum erfiða reynslu vegna sjálfsgagnrýninnar sem er í hámarki á þessu 
tímabili. Fyrri hluti fullorðinsáranna getur einnig verið krefjandi tími fyrir ungmenni sem eiga 
sögu um áföll eða erfiða reynslu þar sem þau hafa ekki fengið tækifæri til að þroskast á 

eðlilegan máta. Fyrir þá getur sjálfsmyndin verið sundruð og viðkvæm þar sem skortur er á 

samþættingu, reynslu og samhengi yfir langt tímabil. Sjálfsmynd þeirra gæti einnig falið í sér 

fyrri upplifun úr æskunni eins og sjálfsásökun, skömm, sektarkennd og vanmátt. Neikvæð 
sjálfsmynd í samspili við erfiða reynslu getur aukið líkur á þunglyndi og kvíða auk ýmissa 
annarra langvinnra heilsukvilla. Á hinn bóginn getur jákvæð sjálfsmynd verið verndandi 

þáttur fyrir ýmsa áhættuþætti svo sem sjálfsvígshegðun, vímuefnaneyslu og geðræna 

erfiðleika. Þess vegna er mikilvægt að grípa ungmenni með sögu um erfiða reynslu sem fyrst, 

en forvörnum sem beint er að sjálfsmyndinni og skynjaður félagslegur stuðningur eru 

mikilvægir þættir þegar kemur að því að ákvarða áhrif sem áföll og erfið reynslu í æsku getur 

haft á einstaklinga.  
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Formáli 

Þessi ritgerð var lengi í mótun og skrifum. Ég vissi að mig langaði til þess að kafa ofan í 

unglingsárin vegna þess að það þroskaskeið finnst mér sjálfri áhugaverðast. Með aðstoð 

fjölskyldu og leiðbeinanda gat ég þrengt viðfangsefnið og mótað rannsóknarspurninguna. Ég 

hef skrifað margar ritgerðir en þessi var sérstaklega krefjandi fyrir mig, bæði vegna þess að 

ritgerðarskrif eru tímafrek og flókin á köflum en einnig vegna þess að ég þurfti að kafa djúpt 

inn á við og gera unglingsárin mín upp gagnvart sjálfri mér en því ferli fylgdu erfiðar 

minningar. Með stuðningi og hvatningu frá mínum nánustu tókst mér að ljúka við ritgerðina 

á þessu sögulega ári en viðfangsefnið er mér afar hugleikið og vona ég að því séu gerð góð 

skil í ritgerðinni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

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

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

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 
staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 12. maí,  2021 

 

Dagný Sveinbjörnsdóttir 
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1 Inngangur 

Lífið getur verið uppfullt af fallegum stundum og skemmtilegum minningum en einnig getur 
það innihaldið erfiða reynslu og slæmar minningar. Engir tveir einstaklingar í heiminum lifa 

eins lífi en líklega geta allir verið sammála um að enginn kemst í gegnum lífið án þess að 

ganga í gegnum erfiða reynslu af einhverju tagi. Erfið reynsla getur átt við um ýmsa atburði, 
allt frá því að falla á prófi til þess að verða vitni að andláti nákomins aðila og allt þar á milli. 

Erfið reynsla þar sem einstaklingur upplifði aðstæður sem ógnandi gagnvart sjálfum sér 

og/eða öðrum og skilur eftir djúp sár getur kallast áfall (Miller-Karis, 2015). Áfall þarf ekki að 
vera einangrað atvik eða atburður heldur getur einnig verið tímabil á lífsskeiði eins og til 

dæmis kynferðisofbeldi, einelti eða vanræksla (National Center for Injury Prevention and 

Control, 2020). Upplifanir einstaklinga af erfiðri reynslu eða áfalli geta verið mjög 

mismunandi sem og áhrifin sem þær geta haft á þann sem verður fyrir því (Miller-Karis, 
2015). 

Áhrifin sem áföll á unglingsárum geta haft á sjálfsmynd á fullorðinsárum eru 

einstaklingsbundin og fara meðal annars eftir gerð, tíðni og samhengi áfallanna sem og 
skapgerð einstaklingsins og því þroskaskeiði sem hann er á. Einnig fara áhrifin eftir aðgengi 

að aðstoð og stuðningi á meðan á áfallinu stóð og/eða eftir það. Áföllum fylgir yfirleitt 

streituviðbragð og getur álagið sem streitunni fylgir ógnað heilbrigðum þroska ungmenna ef 
það stendur yfir í langan tíma (Blaustein og Kinniburgh, 2019; Margét Blöndal, 2009), þar 

með talið sjálfsmyndarmótuninni. 

Þetta viðfangsefni er mér hugleikið þar sem ég varð fyrir áfalli þegar ég var á 
unglingsaldri sem breytti sjálfsmynd minni á augabragði. Ég átti nógu erfitt með að vera 
unglingur og takast á við áskoranirnar sem því fylgdu en þurfti að aðlaga sjálfsmynd mína að 

nýjum veruleika þegar áfallið dundi yfir. Ég hafði lítið sem ekkert lært um sjálfsmynd í skóla 

og mín upplifun er sú að ekki var lögð sérstök áhersla í skóla á að styrkja sjálfsmynd 

nemenda. Sjálfsmynd mín bar þess merki fram á fullorðinsár að ég hefði orðið fyrir áfalli 

enda hafði ég ekki þau verkfæri til að móta og styrkja sjálfmynd mína sem hafði orðið fyrir 

hnjaski. 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli á langtímaafleiðingum sem áföll geta haft 
á sjálfsmynd unglinga og benda á mikilvægi þess að styðja við unglinga sem verða fyrir 
áföllum þannig að sjálfsmynd þeirra beri ekki varanlegan skaða af. Um er að ræða fræðilega 

umfjöllun þar sem stuðst verður við fyrirliggjandi gögn. Með ritgerðinni vonast ég til þess að 

foreldrar, kennarar og aðrir fullorðnir sem vinna með unglingum verði meðvitaðir um 

mikilvægi þess að styrkja sjálfsmynd allra unglinga markvisst en hlúa þarf sérstaklega að 

sjálfsmynd unglinga sem orðið hafa fyrir áföllum. Ég mun leitast við að svara 
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rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif geta áföll á unglingsárunum haft á sjálfsmynd 

einstaklings á fullorðinsárunum? 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í öðrum og þriðja kafla verða hugtökin 
unglingsár og fullorðinsár skilgreind. Í fjórða kafla verður sjálfsmyndarhugtakið skoðað, farið 

verður yfir hvernig sjálfsmyndin mótast í gegnum þroskaskeiðin og mikilvægi þess að búa yfir 

jákvæðri sjálfsmynd. Umfjöllunarefni fimmta kafla eru áföll og fjallað verður um hvernig áföll 
geta haft áhrif á sjálfsmyndarmótun. Í sjötta kafla verða niðurstöður reifaðar og í umræðu og 

lokaorðum verður rannsóknarspurningunni svarað. 
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2 Unglingsárin 

Unglingsárin (e. adolescence) er flókið tímabil í lífi hvers manns þar sem einstaklingur fer frá 
því að vera barn í áttina að því að fullorðnast (Santrock, 2019). Þetta ferli er spennandi en að 

sama skapi mjög krefjandi þar sem margar breytingar eiga sér stað hjá unglingum. Á þessum 

aldri er mikilvægur þroski sem unglingar þurfa að taka út svo sem líffræðilegur (e. biological), 
vitsmunalegur (e. cognitive) og félags- og tilfinningalegur (e. socioemotional) (Santrock, 

2019). 

Í þessari ritgerð verður farið eftir skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (e. WHO) á 

unglingsaldrinum þar sem gengið er út frá því að hægt sé að tala um unglinga frá aldrinum 
10-19 ára (World Health Organization, e.d.). Sumir segja að þetta sé aðlögunartímabil fyrir 

fullorðinsárin og fer framtíð einstaklinga eftir því hversu vel þeim gengur í undibúningnum á 

unglingsárunum. Skilgreining á unglingsárunum hefur þó ætíð verið mismunandi eftir 
menningu, tíðaranda og höfundum. Oft á tíðum hafa unglingar haft á sér slæmt orðspor og 

ákveðnar staðalímyndir af unglingum lifa enn góðu lífi í dag, til dæmis að þeir séu dramatískir 

eða þjófóttir. Allt frá tímum forngrikkja hefur verið skrifað um unglingsárin og gerðu 
heimspekingarnir Aristóteles og Plató til að mynda grein fyrir þessum aldri í sínum skrifum. 

Plató talaði um að upphaf rökhugsunar færi fram á unglingsárunum og Aristóteles skrifaði 

um sjálfhverfu og sjálfstæðisbaráttu unglinga. Á miðöldum vakti Rousseau athygli á mikilvægi 
þess að efla forvitni unglinga þvert á það sem tíðkaðist á þeim tímum, sem var strangur agi 

og litið var á unglinga sem lítið fullorðið fólk. Í byrjun 20. aldar byrjaði hugtakið um 

unglingsaldurinn þó að þróast betur í áttina að því sem við þekkjum í dag. Brautryðjandi í 
unglingafræðum 20. aldar var fræðimaðurinn Stanley Hall en hann gaf út bók árið 1904 um 
unglingsaldurinn sem setti svip sinn á verk fræðimanna síðari tíma um viðfangsefnið. Hann 

setti fram hugmyndir um storm og stress (e. storm-and-stress-view) sem gerir grein fyrir 
miklum skapsveiflum sem unglingar ganga í gegnum sem og átök og togstreitu sem er algeng 

meðal unglinga (Santrock, 2019). 

Þó að skilningur á unglingsaldrinum hafi aukist mikið á síðustu öld einblíndu fræðimenn, 
á borð við Stanley Hall, á neikvæðu hliðar unglingsáranna. Með tilkomu jákvæðrar sálfræði 

reyna fræðin í dag að beina sjónum að jákvæðum þroska ungmenna (e. positive Youth 
Development) (Santrock, 2019). Unglingsárin eru vissulega tími togstreitu, áskorana og 

þroska en þau geta einnig verið skemmtileg og litrík. Í ritgerðinni verður fjallað um 

unglingsárin í jákvæðu ljósi en hafa skal í huga að verið er að fjalla um erfiða þætti sem 
aðeins lítið hlutfall af unglingum upplifir. 
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2.1 Þroski á unglingsárunum 

Það hefur aldrei verið auðvelt að fullorðnast og í rauninni eru þroskaverkefni unglinga 
nútímans ekki ólík þroskaverkefnum unglinga fyrir 50 árum og snúast í rauninni um að finna 

sér stað í veröldinni (Santrock, 2019). 

Talað er um þroska í tímabilum sem eru oft miðuð við aldursskeið, til dæmis hefst fyrsta 
þroskatímabilið við getnað og stendur yfir fram að fæðingu (e. prenatal period) en þá tekur 

við ungbarnaaldur (e. infancy) sem er frá fæðingu til 18-24 mánaða. Þá tekur við 

leikskólaaldurinn (e. early childhood) og þar á eftir grunnskólaaldur (e. middle and late 
childhood) þegar börn hefja grunnskólagöngu og þar til þau ná 10-11 ára aldri. Þá er hægt að 

tala um að unglingsaldurinn (e. adolescense) taki við en eðlilegt er að skipta honum í fyrri 

hluta unglingsáranna (e. early adolescense) þegar kynþroskinn er mest áberandi 

þroskaverkefnið og síðari hluta unglingsáranna (e. late adolescense) þar sem 

sjálfsmyndarmótun er fyrirferðarmesta verkefnið (Santrock, 2019). 

Unglingsárin eru í raun fyrsta þroskaskeiðið þar sem framtíðin verður þýðingarmikið 

fyrirbæri og ólíkt ungum börnum geta unglingar horft á tengsl á milli fortíðar, nútíðar og 
framtíðar. Unglingar geta mátað sig inn í framtíðina sem þeir vilja skapa sér en eru þó ekki 

enn með hæfnina til að tengja núverandi athafnir við afleiðingar eða hvaða hlutverki þær 

gegna til að ná markmiðum sínum. Sú hæfni þroskast með tímanum eftir því sem 
vitsmunageta eykst (Blaustein og Kinniburgh, 2019). 

Þegar komið er á fyrri hluta unglingsáranna hefur töluverður þroski átt sér stað og er 

einstaklingur þegar mótaður af samsetningu erfða og reynslu í uppvexti sem stýrir að mörgu 
leyti hvernig einstaklingnum tekst að eiga við þroskaverkefni unglingsáranna. Mannlegum 
þroska er stýrt af líffræðilegum, vitsmunalegum og félagstilfinningalegum ferlum sem skarast 

og verka á víxl á flókinn hátt. Miklar breytingar eiga sér stað á þessum ferlum þegar farið er 

frá bernskuárum yfir á fyrri hluta unglingsáranna (Santrock, 2019).  

Líffræðilegur ferill (e. biological processes) felst í líkamlegum breytingum einstaklings en 

þegar komið er á unglingsár á sér stað vaxtarkippur og hormónabreytingar sem fylgja 

kynþroskaskeiðinu. Það verða einnig miklar breytingar á hugsun en það er partur af 
vitsmunalegu þroskaferli (e. cognitive processes) og felst í aukinni vitsmunagetu einstaklings. 

Kenning Piaget um vitsmunaþroska er ein sú þekktasta á þessu sviði en samkvæmt henni ná 

unglingar stigi formlegra aðgerða (e. formal thought) um 11 ára aldur. Á því stigi geta 
unglingar hugsað á óhlutbundnari hátt og stuðst við rökhugsun í meira mæli. Unglingar eru 

einnig fljótari að vinna úr upplýsingum en börn og geta haldið athygli lengur. Þeir fara einnig 

að sækjast eftir auknu sjálfsstæði frá foreldrum og vilja heldur verja tíma með jafningjum 

sínum en það er hluti af félagstilfinningalegum ferli (e. socioemotional processes) sem felst í 
breytingum á tilfinningum, persónuleika, samskiptum við aðra og félagslegu samhengi. Ferlin 
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og breytingarnar sem eiga sér stað frá því að vera barn yfir í að verða unglingur eru samspili 

marga ólíkra þátta og krefjast góðrar aðlögunarhæfni sem og skilnings og stuðnings 

fullorðinna (Santrock, 2019). 

Í næsta kafla verður fjallað um fullorðinsárin og þann þroska sem tekur við af 

unglingsárunum en sérstök áhersla verður lögð á fyrri hluta fullorðinsáranna. 
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3 Fullorðinsárin 

Tímabilið sem tekur við af unglingsárunum eru fullorðinsárin sem oft eru miðuð við 18 ára 
aldurinn, þegar einstaklingur verður sjálfráða. En þó að einstaklingur teljist í fullorðinna 

manna tölu er ekki þar með sagt að hann sé fullmótaður. Í daglegu tali setjum við alla 18 ára 

og eldri undir sama hatt, það er að hann sé fullorðinn, en í fræðilegu samhengi er gott að 
skipta fullorðinsárunum í þrjú tímabil sem lýsa þroskaferlum hvers tímabils. Fræðimenn í dag 

telja að líffræðilegar, vitsmunalegar og félagstilfinningalegar breytingar stöðvist ekki við lok 

unglingsáranna enda er þroski lífsverkefni og á öllum þroskaskeiðum eða tímabilum á þroski 
sér stað þó hann sé mismikill og einstaklingsbundinn (Santrock, 2019). 

Vitsmunaþroski og félags- og tilfinningaþroski eykst töluvert með vaxandi aldri og 

reynslu en kenning Piaget um vitsmunaþroska sem talað var um í síðasta kafla endaði á stigi 

formlegra aðgerða á unglingsárunum. Í dag er þó vitað að vitsmunaþroski á sér stað áfram 
inn á fullorðinsár og því hafa fræðimenn bætt við fimmta stiginu sem kemur í kjölfar stigs 

formlegra aðgerða (e. postformal thought) og gerir ráð fyrir að vitsmunaþroski haldi áfram 

eftir unglingsárin. Hugsanaferli fullorðinna er öðruvísi en hugsun barna og unglinga en það 
getur verið hagkvæmt (e. practical), sveigjanlegt (e. flexible) og gagnvirkt (e. dialectical). 
Fullorðnir eru einnig betri í forgangsröðun en unglingar og talað er um að unglingur reyni að 

leysa vandamálin (e. problem solving) á meðan fullorðnir eigi auðveldara með að koma auga 
á vandamálin (e. problem finding) (Berger, 2017). Fullorðnir hafa meiri getu en unglingar til 

að halda mörgum boltum á lofti og geta einbeitt sér lengur í einu. Einnig eiga fullorðnir 

auðveldara með að nýta huglægar (e. subjective) og hlutlægar (e. objective) hugsanir á sama 
tíma á meðan unglingar nota aðeins eina í einu (Berger, 2017; Blaustein og Kinniburgh, 
2019). 

3.1 Fyrri hluti fullorðinsáranna 

Fyrri hluti fullorðinsáranna (e. emerging adulthood) tekur við af síðari hluta unglingsáranna 

og flokkar Arnett (2007) ungt fólk á aldrinum 18-25 ára í þetta þroskaskeið. Santrock (2019) 

kallar tímabilið svipuðu nafni (e. early adulthood) en á þá við fólk frá 18 ára aldri og allt að 
35-40 ára aldri. Hér verður notast við fyrri skilgreininguna enda er þetta tímabil einstakt þar 

sem mikilvægur þroski á sér stað sem leggur línurnar fyrir þroska seinna á lífsleiðinni. Fimm 

einkenni fyrri hluta fullorðinsáranna sem aðgreina þroskaskeiðið frá öðrum skeiðum og 
Arnett (2007) greinir frá í sínum skrifum eru: 

 

1. Sjálfsmyndarskoðun (e. identity exploration) 

2. Óstöðugleiki (e. instability)  

3. Sjálflægni (e. self-focused) 
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4. Ekki alveg orðin fullorðin en ekki lengur unglingur (e. feeling in-between) 

5. Tími möguleikanna (e. the age of possibilities) 

 
Fyrsta einkennið snýr að sjálfsmyndinni sem enn er í mótun. Á þessu tímabili er 

einstaklingurinn að máta sjálfsmyndina sína í verkefni fullorðinsáranna meðal annars á sviði 

starfsmöguleika og í rómantískum samböndum. Annað einkenni fyrri hluta fullorðinsáranna 
er óstöðugleiki í samböndum, námi og atvinnu. Á þessu tímabili er líklegast að einstaklingur 

sé barnlaus og beri einungis ábyrgð á sér sjálfum, geti einbeitt sér að eigin lífi og upplifi þar af 

leiðandi ákveðið frelsi. Margt ungt fólk á þessu skeiði upplifir sig þó ekki alveg fullorðið þar 

sem sumir búa enn í foreldrahúsum og þurfa að reiða sig á foreldra sína. Flest ungt fólk er þó 
bjartsýnt á framtíðina og þeir sem áttu erfitt uppdráttar í æsku hafa tækifæri til að stýra sínu 

lífi í jákvæða átt (Arnett, 2007; Santrock, 2019).  

Arnett (2007) benti réttilega á að þetta tímabil getur fært einstaklingum með erfiða 
reynslu á bakinu meiri vellíðan en unglingsárin gerðu þar sem þeir eru sjálfir við stjórnvölinn. 

Þó þarf að hafa í huga að fyrir marga getur þetta tímabil aukið kvíða, þunglyndi og áhyggjur 
um framtíðina. Þetta er nefnilega tímabil þar sem ungt fólk er að feta sín fyrstu spor sem 
sjálfstæðir einstaklingar og þurfa að bera ábyrgð á eigin framtíð en það getur reynst sumum 

krefjandi kafli í lífinu ef ekki náðist nægilega góður grunnur á unglingsárunum (Santrock, 

2019). Sem betur fer gengur ungu fólki yfirleitt vel að fóta sig á þessum tíma lífsins en þó er 
tíðni geðraskana hærri í aldurshópnum 18-25 ára en öðrum aldurshópum. Flestir sem glíma 

við geðsjúkdóma eru á þessum aldri en geðraskanir sem byrja á unglingsárunum, á borð við 
þunglyndi og kvíða, geta haldið áfram að þróast og orðið verri á þessu aldursskeiði. Á þessum 

aldri er fólk einnig ólíklegra til að sækja sér aðstoð vegna andlegra erfiðleika og eru líklegri til 
að falla fyrir eigin hendi, þá sérstaklega ungir karlmenn (Berger, 2017). 

Heilinn heldur áfram að þroskast þó svo að maður teljist fullorðinn og hefur framheilinn 
til að mynda ekki náð fullum þroska fyrr en um 25 ára aldur en þar fer fram rökhugsun og 

ákvarðanataka (Santrock, 2019). Það skiptir því miklu máli að undirbúa ungt fólk undir lífið og 

það sem koma skal og því þarf að gefa því góðan grunn.  

3.2 Miðfullorðinsárin og efri árin 

Margir tengja fjárhagslegt sjálfstæði við það að verða að fullorðnum einstaklingi og að eiga 

samband við foreldra sína á jafningjagrundvelli (Santrock, 2019). Talað er um að fólk sé 
komið á miðjan fullorðinsaldur (e. middle adulthood) um 35-45 ára aldurinn en það er þó háð 

samhengi og menningu hvaða flokki fólk telur sig tilheyra. Þetta er tímabil í lífi fólks sem 

einkennist af aukinni vitsmunagetu og breyttri hugsun. Aukinn áhugi er á að miðla gildum 

áfram til yngri kynslóðarinnar og tilgangur lífsins er metinn frá öðru sjónarhorni en áður. Þó 
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það geti verið nokkuð huglægt hvort einstaklingur staðsetur sig á fyrri hluta fullorðinsáranna 

eða á miðfullorðinsárunum, tengjast líffræðilegar breytingar sem eiga sér stað í líkamanum 

yfirleitt lífaldri. Líkamlegar breytingar eru töluverðar á þessu tímabili svo sem breytingar á 
heila- og miðtaugakerfi ásamt því að útlit breytist (Berger, 2017; Santrock, 2019). 

Efri árin (e. late adulthood) taka við um 60-70 ára aldur en það er tími aðlögunar á því að 

búa yfir minni styrk en áður og jafnvel versnandi heilsu, en skynfæri dofna og kynhormón 
minnka á þessu þroskatímabili. Einnig fara efri árin oft í að aðlaga sig að breyttu félagslegu 

hlutverki sínu en því fylgir oft minni ábyrgð og meira frelsi (Berger, 2017; Santrock, 2019).  

Í næsta kafla verður fjallað um sjálfsmyndina og önnur sjálfshugtök sem beintengjast 

sjálfsmyndarhugtakinu. Einnig verður farið yfir hvernig sjálfsmyndin þróast og þroskast á 
unglings- og fullorðinsárunum í samspili við ýmsa áhrifaþætti. 



14 

4 Sjálfsmynd 

Allar manneskjur eiga það sameiginlegt að sækjast eftir vellíðan og hamingju og nú á tímum 
tíðkast að fólk segist vilja verða besta útgáfan af sjálfu sér. Margir telja að þetta sé þó engin 

tískubóla og hafi í raun verið markmið einstaklinga lengi vel eins og sjá má í þarfapýramída 

Maslows. Abraham Maslow (1908-1970) var einn af upphafsmönnum mannúðarsálfræðinnar 
og setti fram fimm þrepa þarfapýramída (e. hierarchy of needs) þar sem toppurinn eða 

fimmta þrepið er takmarkið sem er að verða besta útgáfan af sjálfum sér (e. self-

actualization). Til þess að ná takmarkinu þarf grunnurinn eða hin þrepin fjögur að vera til 
staðar. Fyrsta þrepið snýr að því að uppfylla grunnþarfirnar eða líkamlegar þarfir sem eru 

nauðsynlegar til að komast af eins og að fá vatn, næringu og húsaskjól. Annað þrepið snýr að 

öryggiskenndinni sem er okkur einnig lífsnauðsynleg og þriðja þrepið inniheldur ást og 

þörfina til að tilheyra hópum. Fjórða þrepið beintengist sjálfsmyndinni en Maslow vildi meina 
að við hefðum öll þörf til að njóta virðingar frá okkur sjálfum og öðrum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2006; Berger, 2017). Þarfapýramídinn sýnir glöggt að að sterk og jákvæð 
sjálfsmynd er talin til grunnþarfa mannsins. 

Sjálfsmynd er eitt af þessum hugtökum sem er mikið notað en á ólíkar skilgreiningar á 

hinum ýmsu tungumálum. Í þessari ritgerð verður talað um sjálfsmynd sem eins konar 

yfirhugtak fyrir öll sjálfsmyndarhugtökin og hún skilgreind sem sú heildarhugmynd sem við 
höfum um okkur sjálf og byggist hún á mörgum þáttum (Heilsuvera, 2017; Guðrún 

Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). 

4.1 Sjálfsmyndin og önnur skyld hugtök 

Skilgreining á sjálfsmynd er ekki einföld og hefur sjálfið og hugtök tengd því verið skilgreind á 
marga mismunandi vegu sem getur verið ruglandi (Santrock, 2019). Hér á eftir verður reynt 

að gera góð skil á sjálfsmyndarhugtakinu sem og hugtökunum sjálfsálit og sjálfstraust en 
bæði hugtökin falla undir sjálfsmynd, eru nátengd og skarast (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019). 

Sjálfsmyndin er órjúfanlegur partur af hverri manneskju frá unga aldri og er í stöðrugri 
mótun alla ævi þar sem hún breytist óhjákvæmilega með þeirri þekkingu og reynslu sem við 

öðlumst (Guðrún Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). Sjálfsmyndin er vitund 

hvers manns um hver hann er og er byggð á reynsluheimi okkar og skynjun ásamt mörgum 
öðrum þáttum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010). Hún birtist í hugsun, 

hegðun og líðan hvers manns og gegnir veigamiklu hlutverki í lífsgöngu sem og þeirri stefnu 

sem maður vill taka í lífinu (Sjálfsmynd, e.d.; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Sjálfsmynd 
einstaklings felur einnig í sér grunn að þeirri mynd sem aðrir hafa af honum en mat manns 

sjálfs og annarra getur verið tvennt ólíkt eða svipað að mörgu leyti (Álfheiður Steinþórsdóttir 



15 

og Guðfinna Eydal, 2010). Hafa þarf þó í huga að sjálfsmynd er ekki staðreynd og þó að 

einstaklingur hafi neikvæða sjálfsmynd er ekki þar með sagt að skoðun annarra endurspegli 

það mat (Sjálfsmynd, e.d.). Sjálfsmynd hvers einstaklings getur verið breytileg eftir tíma og 
rúmi en vegna þess hvað hún getur verið fjölbreytt og aðstæðubundin er hægt að tala um að 

hver einstaklingur hafi nokkrar eða margar sjálfsmyndir í einu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Myndin sem maður dregur upp af sjálfum sér og 
upplifunin af sjálfsmyndinni helst þó stöðugri eftir því sem ákveðnum þroska er náð 

(Adamsson og Lyxell, 1996). 

Sjálfsálit (e. self-esteem) er partur af sjálfsmynd okkar og segir til um það álit sem við 
höfum á okkur sjálfum og sú hugmynd sem við höfum um virði okkar sem manneskju. 

Sjálfsmatið gefur einnig til kynna hvernig við metum eigin sjálfsmynd og felur í sér 

heildarmat á sjálfum sér og verðleikum sínum (Heilsuvera.is, 2017; Santrock, 2019; Berger, 

2017). Sjálfsálit er þrengra hugtak en hugtakið um sjálfsmynd en samkvæmt Susan Harter, 
frumkvöðli í sjálfsmyndarransóknum unglinga, er sjálfsálit og sjálfsvirðing (e. self-worth eða 

self-respect) sama hugtakið (Santrock, 2019). Sjálfsvirðing okkar birtist í daglegum athöfnum 
okkar og þeim gildum og lífsreglum sem við lifum eftir. Sá sem ber virðingu fyrir sér og því 
sem hann stendur fyrir býr yfir góðu sjálfsáliti og telur sig jafnframt eiga rétt á að njóta 

virðingar annarra. Þeir sem hafa slakt sjálfsálit upplifa að þeir þurfi sífellt að sanna sig fyrir 

öðrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungmenni sem koma úr fjölskyldum með hærri félags- og 

efnahagslega stöðu (e. socioeconomic status) eru með hærra sjálfsálit en þeir sem koma úr 

umhverfi þar sem félags- og efnahagsleg staða er lág (Falci, 2011; Santrock, 2019). Einnig er 
margt sem bendir til þess að sjálfsálit barna minnki þegar þau skipta um skólastig, færast til 
dæmis frá miðstigi yfir á unglingastig. Það er líklega vegna þess að breytingarnar á milli 

skólastiga geta valdið streitu samhliða tollinum sem þroskinn tekur af þeim (Santrock, 2019). 
Gott sjálfsálit hefur oft verið tengt við betri aðlögunarhæfni en langtímarannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2019) á áhættuhegðun ungmenna sýndi fram á að unglingar sem hafa 

gott sjálfsálit virðast betur í stakk búnir til að takast á við ýmis viðfangsefni unglingsáranna 
og eru síðri til að sýna áhættuhegðun á borð við sjálfsvígshegðun og vímuefnaneyslu. 

Fyrir flest ungt fólk er vanlíðan vegna lágs sjálfsálits tímabundin en hjá sumum getur það 

þróast í frekari vandamál. Lítið sjálfsálit hefur verið tengt við ofþyngd og offitu, kvíða, 

þunglyndi og sjálfsvíg. Ein rannsókn sýndi fram á að ungmenni með lítið sjálfsálit mátu sig 

með minni lífsánægju við 30 ára aldur (Birkeland o.fl., 2012). Önnur rannsókn leiddi í ljós 
tengsl á milli lágs sjálfsálits á unglingsárunum og þunglyndis 20 árum síðar (Steiger o.fl, 

2014). Langtímarannsókn Trzesniewski og félaga (2006) benti einnig til þess að lágt sjálfsálit 



16 

við upphaf unglingsáranna tengdist verri andlegri og líkamlegri heilsu, verri efnahagshorfum 

og tíðari glæpahneigð við 26 ára aldur. 

Sjálfsálit helst ekki stöðugt út alla ævi heldur flöktir nokkuð milli lífsskeiða. Í stórri 
þversniðsrannsókn Robins og félaga (2002) sem kannaði hvernig einstaklingar á aldrinum 9-

90 ára mátu sjálfsálit sitt kom í ljós að sjálfsálit minnkaði á unglingsaldri, jókst þegar komið 

var á tvítugsaldurinn, jafnaðist út þegar komið var á þrítugsaldurinn, jókst aftur þegar komið 
var á fertugsaldurinn og fram á miðjan sextugsaldurinn en lækkaði svo aftur frá sjötugsaldri. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að á flest öllum aldursbilum meta karlar sig með betra sjálfsálit 

en konur. Þó að margt bendi til þess að sjálfsálit minnki þegar komið er á fyrri hluta 
fullorðinsáranna þá er talið að félagslegur stuðningur og hjónaband sé líklegra til að hækka 

sjálfsálit á meðan atvinnuleysi er frekar tengt við lægra sjálfsálit. Sumir fræðimenn færa rök 

fyrir því að of mikið sé gert úr minnkandi sjálfsáliti á unglingsárunum og að þetta sé ekki jafn 

slæmt og fjölmiðlar draga mynd af. Það er þó líklegt að ef lágt sjálfsálit einstaklings fer saman 
við erfiðar aðstæður í umhverfi hans, til dæmis erfiðar fjölskylduaðstæður eða aðrar 

streituvaldandi aðstæður geta vandamál einstaklingsins magnast (Santrock, 2019). 

Sjálfstraust (e. self-confidence) eða sjálfsöryggi vísar til trúar á okkur sjálfum og getu 
okkar til að takast á við allt það sem lífið hefur upp á að bjóða (Heilsuvera.is, 2017). Því 

sterkari sem trú okkar er á eigin getu og hæfni því meiri sjálfstrausti búum við yfir en skortur 

á trúnni getur orsakað lítið sjálfstraust (Sjálfsmynd, e.d.). Einstaklingur með gott sjálfstraust 
setur sér raunhæf markmið sem hann er sannfærður um að hann geti náð (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Santrock, 2019). Sjálfstraust getur verið aðstæðubundið, til dæmis 

getur einstaklingur haft mikla trú á sér sem góðum námsmanni en lítið sjálfstraust þegar 
kemur að líkamsrækt. Það tekur tíma að öðlast trú á eigin getu en þeir einstaklingar sem 
alast upp í umhverfi þar sem stuðlað er að þessum þætti hafa verulegt forskot (Morris, 

2009). 

Sjálfsstjórn (e. self-control/self-regulation) er mikilvægur þáttur í góðu sjálfstrausti en 

það felst í að geta stjórnað eigin hegðun, tilfinningum og hugsunum í tilteknum aðstæðum 

án þess að þurfa aðstoð annarra við það (Santrock, 2019; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

Stór þáttur í sjálfsstjórn er trú á eigin getu til sjálfsstjórnar (e. perceived control) sem vísar til 

þess hvort einstaklingur hafi trú og telji sig geta haft áhrif á framgang eigin lífs eða hvort 

honum finnist líf hans að mestu undir öðrum komið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Hinn 

venjulegi unglingur hefur meiri hæfni til að stjórna tilfinningum sínum, hugsun og hegðun en 

þegar hann var barn. Í rannsóknum hefur komið fram að ungmenni sem búa við erfiðar 
aðstæður líkt og fátækt eru líklegri til að sýna góða aðlögunarhæfni ef þau búa yfir góðri 

sjálfsstjórn og ólíklegri til að eiga við kvíða og þunglyndi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 
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4.2 Þróun og þroski sjálfsmyndar 

Þegar barn fæðist reiðir það sig á foreldra sína sem þurfa að leggja grunn að góðri sjálfsmynd 
þess. Talið er að sjálfsmyndin byrji að þróast á fyrstu árum barnsins, þegar það byrjar að 

þekkja sig í speglinum, fer að geta aðgreint sig frá öðrum manneskjum og fer í gegnum 

mótþróaskeiðið við 2-4 ára aldur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010; Berger, 

2017). Þetta er mikilvægur þroskaáfangi og liður í því að öðlast sjálfsvitund (e. self-
awareness) (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Með meiri þroska fær barnið betri skilning 

á persónueinkennum sínum og hvert það er en það er ekki fyrr en á fyrstu árum grunnskóla 

sem barn fer að átta sig á því að það er ekki miðpunktur alls (Berger, 2017). Það kemur með 
getunni að geta sett sig í spor annarra (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Mörg öfl eru að 

verki við mótun sjálfsmyndar en sterkustu áhrifaþættirnir á bernskuskeiðinu eru líklegast: 1) 

afstaða foreldra og samband við þá, 2) líkamlegur þroski, 3) vitsmunaþroski, 4) félagslegur 
bakgrunnur og 5) kennarar og leikfélagar. Þegar nær dregur unglingsárunum bætast við fleiri 

þættir sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar (Aldís Guðmundsdóttir, 1992) og greint verður 

frá þeim síðar í þessum kafla. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2019) heldur því fram að ungt fólk í dag sé lengur að átta sig á 
því hver þau eru og fyrir hvað þau standa en hér áður fyrr. Vitað er að sjálfsmynd manns er í 

stöðugri mótun alla ævi en það tekur langan tíma að safna saman öllum púslunum í átt að 
heildstæðari sjálfsmynd og mun jafnvel ekki takast fyrr en komið er á fullorðinsár (Aldís 
Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). 

4.2.1 Sjálfsmyndin á unglings- og fullorðinsárunum 

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og þroska sem unglingar þurfa að taka út á skömmum 

tíma. Samhliða því þurfa unglingarnir að byggja upp sjálfsmynd sína en því er haldið á lofti að 
sjálfsmyndarmótun sé eitt flóknasta þroskaverkefni unglingsáranna (Blaustein og Kinniburgh, 

2019). Með auknum þroska hefur unglingur meiri forsendur til að líta inn á við en áður og 

sjálfsmyndin verður flóknari en þegar hann var yngri. Sjálfsmyndarmótun unglingsáranna 
getur því getur stundum skapað vandræði (Santrock, 2019) en hjá flestum gengur þetta 

stóráfallalaust fyrir sig. 

Þróun sjálfsmyndar á unglingsárunum er flókin en um miðbik unglingsáranna getur birst 
ósamræmi á milli raunsjálfs (e. real self) og fyrirmyndarsjálfs (e. ideal self) sem getur valdið 

vanlíðan ef unglingurinn upplifir sífellt að honum sé að mistakast og finnst hann ekki 

standast eigin væntingar. Sumir fræðimenn hafa sagt að þetta sé ákveðin vanstilling sem 
þurfi að laga en aðrir fræðimenn halda því fram að ósamræmið þurfi ekki að vera neikvætt. 

Þeir færa rök fyrir því að fyrirmyndarsjálf á unglingsárunum geti hvatt unglinga til jákvæðrar 

virkni og segja jafnframt að heilbrigt sé að hafa bæði vonir og ótta um framtíðina sína til að 
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skapa ákveðið jafnvægi (Santrock, 2019). Vegna hraðrar tækniþróunar og aukinnar 

samfélagsmiðlanotkunar gæti maður þó spurt sig hvort að fyrirmyndarsjálf unglinga í dag sé 

byggt á heilbrigðum og raunhæfum viðmiðum eða hvort það sé byggt á tálsýn 
samfélagsmiðlastjarna um hinn fullkomna veruleika. 

Félagslegur samanburður byrjar snemma á grunnskólaaldrinum en er sérstaklega 

algengur á unglingsaldrinum og er það eðlilegur hluti unglingsáranna. Unglingar spegla sig 
nefnilega í jafnöldrum sínum í þeim tilgangi að fá betri mynd af sjálfum sér. Það getur þó 

reynst þeim erfitt að meta hverja  þeir eigi að miða sig við,  hvort þeir eigi að bera sig saman 

við vinsælu krakkana, kennara eða vini af sama kyni svo að dæmi séu nefnd (Santrock, 2019). 
Þegar ungmenni fara að bera sig saman við aðra fara þau oft að fá raunsærri mynd af sjálfum 

sér en þá getur sjálfsgagnrýni einnig aukist. Algengt er að sjálfsgagnrýni hefjist við 9-11 ára 

aldurinn þegar ytri þættir fara að hafa veigameiri áhrif á sjálfsmyndina (Berger, 2017). Á 

unglingsárunum fá skoðanir vina einnig aukið vægi en tengsl milli viðurkenningar jafningja og 
sjálfsvirðingu virðist aukast á unglingsárunum (Santrock, 2019). Einnig fer útlitslegi þátturinn 

að skipta meira máli og geta unglingar verið nokkuð uppteknir af líkamsmynd sinni. 
Líkamsmynd er einn þáttur í sjálfsmynd okkar og byggist á því hvernig við skynjum eigin 
líkama (Guðrún Ragnarsdóttir og Margét Guðmundsdóttir, 2006). Þó virðist kynjamunur 

einkenna líkamsmynd unglinga, en rannsóknir hafa sýnt að unglingsstúlkur hafa neikvæðari 

líkamsmynd en unglingsdrengir, sér í lagi snemma á unglingsárunum (Santrock, 2019). 
Sjálfsmynd getur því verið háð kyngervi (e. gender) okkar en strax í upphafi ævinnar er 

börnum úthlutað mismunandi hlutverkum eftir kyni. Um þriggja ára aldur fer barn að fá ríkari 
tilfinningu fyrir kyni sínu en á aldrinum 7-12 ára er aðgreining milli kynja skýrust (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010). 

Á unglingsaldrinum er einnig algengt að vera mjög var um sjálfan sig og líða eins og allir 

séu að horfa á sig og dæma sig. Unglingar eru mikið í sjálfsspeglun og myndu sumir kannski 
segja að þeir séu uppteknir af sjálfum sér. Á þessu þroskaskeiði er sjálfhverfa unglinga hins 

vegar komin til vegna þess hvernig þeir upplifa að heimurinn sé að horfa á þá og meta 

(Blaustein og Kinniburgh, 2019; Santrock, 2019). Unglingar eiga það til að grípa í falskt sjálf 
(e. false self) í félagslegum aðstæðum þar sem þeir eru óöruggir en eru líklegri til að sýna sitt 

sanna sjálf með nánum vinum og ef þeir skynja stuðning foreldra sinna (Santrock, 2019). 

Mótun sjálfsmyndarinnar á unglingsárunum á sér stað bæði með samanburði og 
mótsögnum, til dæmis: „Ég líkist vinum mínum á þennan hátt en ég er öðruvísi en foreldrar 

mínir á þennan hátt“ (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Mótsagnir í lýsingu unglinga á sjálfum 
sér geta einnig birst í að þeir lýsa sér til dæmis bæði sem feimnum og opnum einstaklingi. 

Eðlilegt er að sjálfsmyndin sé flöktandi og óstöðug fram að seinni hluta unglingsáranna og 
jafnvel fram eftir fullorðinsárum enda þurfa unglingar að prófa sig áfram og máta ýmis konar 
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hlutverk til þess að uppgötva eigin sjálfsmynd. Unglingsárin eru tími öfga og stundum þróa 

unglingar með sér sterkar skoðanir og dóma sem dempast svo með aldrinum (Blaustein og 

Kinniburgh, 2019). Sjálfsmyndin verður þó stöðugri eftir því sem einstaklingur fær fleiri púsl í 
spilið með auknum þroska, skilningi á lífinu og heilsteyptari sýn (Santrock, 2019). 

Unglingar hafa náð nægum vitsmunaþroska til að átta sig á því að sjálfsmyndin er 

aðstæðubundin og inniheldur marga parta eða mörg sjálf sem geta komið fram á ólíkan hátt 
og í mismunandi kringumstæðum. Til dæmis gætu sumir unglingar lýst sjálfum sér öðruvísi 

þegar þeir eru með fjölskyldu en þegar þeir eru með vinum. Það getur stundum reynst 

ruglandi og vakið upp spurningar innra með unglingnum hver hann raunverulega er en með 
tímanum á hann auðveldara með að gera greinarmun eftir samhengi og aðstæðum. Í takt við 

rökréttari hugsun unglinganna verður sjálfsmyndin einnig rökréttari og flóknari með vaxandi 

vitsmunaþroska og félagsvitund. Þegar nær dregur fullorðinsárunum fer sjálfsmyndin að fá 

heildstæðari mynd (Santrock, 2019). 

Lífsreynsla og minningar um reynslu og skynjun hafa mikil, ef ekki mest áhrif á 

sjálfsmyndarmótun hvers einstaklings. Sjálfsmynd á fullorðinsárum er mikilvægur liður í 

andlegri heilsu og skiptir þá miklu máli hversu heil, skýr og fastmótuð hún er (Álfheiður 
Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010). Því eldri sem einstaklingur verður því betur gengur 

honum að setja sig í spor annarra, skilja aðra og sjálfan sig (Santrock, 2019). Sjálfsskilningur 

verður samþættari á fyrri hluta fullorðinsáranna þar sem hinir ólíku hlutar sjálfsins koma 
saman á skipulagðan hátt. Fullorðnir hafa því fleiri púsl til að raða saman í heildarmyndina 

(Blaustein og Kinniburgh, 2019) en oft er það ekki fyrr en eftir þrítugt að sjálfsmyndin tekur á 

sig skýrari mynd (Santrock, 2019). Niðurstöður úr rannsókn Labouvie-Vief (2006) styðja það 
en niðurstöður hennar sýndu að það er ekki fyrr en um 30-39 ára aldur sem einstaklingar fá 
heildstæða og samþætta mynd af sjálfum sér og heiminum. 

4.2.2 Kenning Erik Eriksson  

Erik Erikson er talin vera brautryðjandi í sjálfsmyndarkenningum og er hans kenning um 
þróun mannsins oft skoðuð þegar rýnt er í sjálfsmyndarþróun. Hans kenning er 

umfangsmikil, um þroska mannsins allt frá fæðingu til æviloka og rekur þær breytingar eða 

þróun sem verður á sjálfsmyndinni með reynslu og aldri fólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 
2019). Hann setti fram þá hugmynd að lífið ætli manni að leysa ákveðnar þrautir og kemst 

enginn hjá því. Hann skipti ævi mannsins í átta skeið eða þroskakreppur en hvert skeið 

einkennist af ákveðnum átökum eða þroskaverkefnum sem hver maður þarf að leysa 
farsællega til að komast á næsta skeið. Sjálfsmynd einstaklings styrkist þegar hann leysir 

hverja lífsþrautina af annarri en ef ekki tekst að leysa þroskaverkefnið á hann á hættu á að 
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staðna á þroskaskeiðinu og getur því ekki tekist á við næsta kafla lífsins (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; Santrock, 2019). 

Traust eða vantraust (e. trust vs. mistrust) er fyrsta skeiðið og hefst við fæðingu barn. 
Erikson taldi það mikilvægasta þroskaverkefnið þar sem það leggur línurnar fyrir allt lífið. Á 

þessu fyrsta ári barna skiptir máli að það myndi tengsl við umönnunaraðila sína og treysti 

þeim algerlega (Berger, 2017) en það er forsenda þess að barn geti síðar lært að treysta á 
sjálft sig (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Ef börn fá ekki þá umönnun sem þau þarfnast í 

bernsku eiga þau á hættu að vantreysta öðrum og getur það fylgt þeim ævilangt (Berger, 

2017). Ef börn ná tökum á trausti fara þau á næsta skeið sem snýr að sjálfstæði eða 
ósjálfstæði (e. autonomy vs. shame and doubt). Á þessu skeiði sem er miðað við 1-3 ára 

aldurinn er helsta verkefni barnanna að öðlast trú á eigin getu eða eiga á hættu að efast um 

eigið ágæti. Þriðja skeiðið, frumkvæði eða sektarkennd (e. initiative vs. guilt), nær frá 3-6 ára 

aldurs. Það einkennist af því að börn prófa sig áfram á sama tíma og boð og bönn þeirra 
fullorðnu aukast. Börn verða annað hvort ævintýragjörn eða sakbitin. Ef börn fá að vera börn 

í gegnum leik og starf er líklegt að þau komist á fjórða stigið, iðjusemi eða minnimáttarkennd 
(e. industry vs. Inferiority). Það nær frá aldrinum 6-11 ára og snýr að því að þau læri að 
þekkja styrkleika sína og læra nýja færni. Ef þau ná ekki tökum á því eiga þau í hættu að líða 

eins og þau geti ekki náð tökum á neinu og fá minnimáttarkennd. Fimmta skeiðið, sjálfsmynd 

eða sjálfsmyndarruglingur (e. identity vs. role confusion) nær frá 11-20 ára en þá er 
aðalþroskaverkefnið að finna sjálfan sig eða eiga í hættu á sjálfsmyndarruglingi. Þrjú síðustu 

þroskaskeiðin eru tileinkuð fullorðinsárunum. Nálægð eða einangrun (e. intimacy vs. 
isolation) tekur við þegar tekist hefur að mynda heildstæða sjálfsmynd. Á þessu skeiði á fyrri 

hluta fullorðinsáranna leitar fólk eftir ástarsamböndum og félagsskap eða óttast höfnun og 
einangrar sig frá öðrum. Umhyggja eða eigingirni (e. generativity vs. stagnation) tekur við um 

miðbik fullorðinsáranna og einkennist af því að fólk vilji gefa af sér til næstu kynslóða í 

gegnum vinnu eða fjölskyldu, ef það tekst ekki geta þeir staðnað og orðið eigingjarnir. Sátt 

eða örvænting (e. integrity vs. despair) er síðasta þroskaskeiðið sem Erikson setti fram og 

tekur við á efri árunum, eftir 65 ára aldur. Verkefni þessa þroskaskeiðs er að öðlast sátt við 

þroskaskeiðið eða verða örvæntingarfull vegna markmiða sem ekki hafa verið uppfyllt 

(Berger, 2017). 

Sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur er fimmta þroskaskeið í kenningu Eriksson, líkt og 
kom fram hér að ofan, og hefst á fyrri hluta unglingsáranna og nær fram á fyrri hluta 

fullorðinsáranna. Á unglingsárunum byrja ungmenni að leita svara við spurningunni „hver er 

ég?“ en samkvæmt kenningu Erikson er leitin að sjálfum sér eitt brýnasta verkefni 

unglingsáranna (Santrock, 2019; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019). Á þessu þroskaskeiði þurfa unglingar að ákveða hverjir þeir eru, 
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fyrir hvað þeir standa og hvert þeir ætla að stefna í lífinu (Santrock, 2019). Unglingar kanna 

hvernig þeir geta aðgreint sig frá öðrum og hvað það er sem gerir þá sérstaka. Þeir eru í 

stöðugri vinnu við að mynda heildstæða sjálfsmynd og taka ákvarðanir sem eiga þátt í að 
móta lífsstefnu þeirra. Kjarni þessa þroskaskeiðs eru hlutverkatilraunir en unglingar þurfa að 

takast á við fjöldann allan af ákvörðunum og á einhverjum tímapunkti fara þeir inn á tímabil 

sálfélagslegrar stöðnunar (e. psychosocial moratorium). Það er hugtak sem Erikson notaði 
yfir tímabil þar sem unglingur skuldbindur sig ekki við eina sjálfsmynd heldur mátar sig í 

hinum ýmsu hlutverkum og sjálfsmyndum. Á þessu tímabili prófa ungmenni sig áfram í 

ýmsum hlutverkum og hegðun en er það mikilvægur þáttur í sjálfsmyndarleit unglinganna. Í 

þessum hlutverkatilraunum getur hegðun og tjáning unglinganna jafnvel farið vel út fyrir gildi 
og skoðanir fjölskyldunnar, til dæmis að klæða sig á ákveðinn hátt eða tjá sig á einhvern 

máta sem ekki er vaninn innan fjölskyldunnar. Þetta getur skapað ótta og óöryggi foreldra en 

þessar hlutverkatilraunir eru yfirleitt ekki hættulegar heldur nauðsynlegar í sjálfsmyndarleit 
unglinganna. Það er mikilvægt fyrir fullorðna að gefa unglingum tækifæri til að kanna 

mismunandi hlutverk og persónuleika en á endanum losa þau sig við óæskileg hlutverk og 

finna sinn stað í heiminum (Santrock, 2019; Berger, 2017). Ef unglingi tekst ekki að eiga við 
þetta þroskaverkefni er hætta á að hann verði óöruggur um stöðu sína í lífinu og fari að efast 

um eigið ágæti, það er þjást af sjálfsmyndarruglingi (e. identity confusion). Annað hvort 

draga þeir sig í hlé og einangra sig frá samferðarfólki sínu eða þeir sökkva sér ofan í félagslíf 
og týna sjálfsmynd sinni í leiðinni. Samkvæmt kenningu Erikson geta afleiðingar 

sjálfsmyndarruglings sett mark sitt á unglinginn til frambúðar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2019; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Santrock, 2019). 

James E. Marcia er fræðimaður sem hélt áfram að þróa og víkka út kenningu Eriksson en 
hann tók ekki jafn djúpt í árinni og sagði afleiðingar sjálfsmyndarruglings ekki þurfa að vera 

svona alvarlegar. Í hans útfærslu á kenningunni skipti hann sjálfsmyndarþróun unglinga í 

fjóra ferla eða verkefni sem sjálfsmyndin fer í gegnum í átt að heildstæðri sjálfsmynd. Þegar 

talað er um heildstæða sjálfsmynd (e. identity achieved) er átt við að einstaklingurinn hafi 

fundið sig, þekki sjálfan sig, viti hver hann er og hvað hann getur. Einstaklingur með 

heildstæða sjálfsmynd hefur ákveðið fyrir hvað hann vill standa og hvað hann ætlar sér í ljósi 

sinna gilda og viðhorfa. Fólk getur verið árum saman í leitinni að sjálfum sér og maður getur 

þróað með sér margs konar sjálfsmyndir sem geta verið aðstæðubundnar. Til dæmis er hægt 

að hafa jákvæða sjálfsmynd af sér með góðum vinum en neikvæða sjálfsmynd með 

fjölskyldumeðlimum. Á lífsgöngunni getur fólk orðið fyrir áföllum og þau sett mark sitt á 
sjálfsmyndina þó að heildstæðri sjálfsmynd sé náð en heildstæð sjálfsmynd getur sveiflast 

þegar erfiðleikar steðja að að (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019; Santrock, 2019). 
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4.2.3 Áhrif umhverfis á sjálfsmynd 

Það er margt sem kemur að sjálfsmyndarmótun unglinga. Fólk þroskast í samneyti við aðra 

en fræðimenn eru áhugasamir um áhrif félagslegs samhengis á þroska unglinga. Samhengið 
getur átt við sögulega, fjárhagslega, félagslega og menningarlega þætti sem eru í umhverfi 

unglinga og snerta líf þeirra á einn eða annan hátt (Santrock, 2019). Ýmsir fræðimenn telja 

að umræðan um hvort erfðir eða umhverfi skipti meira máli sé úr sögunni. Mestu máli skiptir 
hvernig samspil áskapaðra eiginleika, áunninnar hæfni og umhverfisþátta er háttað (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Í samspili við umhverfi sitt byggir einstaklingur upp og endurbyggir 

stöðugt þekkingu sína, skilning og reynslu. Þroski felur í sér breytingar í hugsun og hegðun 
yfir tíma og fer fram í stöðugum gagnvirkum tengslum einstaklings og félagsleg umhverfis 

hans (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Fræðimaðurinn og þróunarsálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner setti fram 

vistfræðikenningu sem útskýrir samspil þroska og vistkerfa í bók sinni The Ecology of Human 
Development (1979) og hélt hann áfram að þróa kenningu sína alla ævi (Berger, 2017). 

Kenning Bronfenbrenner beinist að mikilvægi þess að skilja umhverfið sem börn og 

ungmenni alast upp í og hvernig það ýtir undir eða getur hindrað heilbrigðan þroska þeirra. 
Bronfenbrenner setti fram hringlaga líkan sem samanstendur af fimm kerfum sem innihalda 

innri og ytri þætti sem hafa áhrif á þroska. Þessi kerfi vísa til flókins samspils margra þátta 

sem koma að þroska einstaklings (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016: Bronfenbrenner, 1979). 

Í innsta hring líkansins er einstaklingurinn sjálfur sem hefur sína líffræðilega eiginleika 
svo sem aldur, kyn, skapgerð og uppruna. Einnig fellur einstaklingsbundin reynsla í innsta 
hringinn sem og tilfinningalíf einstaklingsins (Bronfenbrenner, 1979). Nærkerfi (e. 

microsystem) er næsta umhverfi einstaklingsins og umlykur hann. Þetta getur átt við 
foreldra, fjölskyldu, vini og kennara en tengslin sem einstaklingur á við fólkið í kringum sig og 

samskiptin sem fara fram mynda millikerfi (e. mesosystem). Stofnanakerfi (e. exosystem) 

samtvinnast millikerfinu en hefur ekki bein áhrif á barnið en snertir þó líf þeirra. Þetta getur 
til dæmis verið vinnustaður foreldra eða fjölmiðar. Heildarkerfi (e. macrosystem) felur í sér 

menningu líðandi stundar og þau viðhorf og gildi sem ríkja í samfélaginu, dæmi um 

heildarkerfi er menntamála- og heilbrigðiskerfið. Tíminn skiptir gríðarlega miklu máli í 
þroskaferli hvers einstaklings en tíminn liggur þvert í gegnum öll kerfin og nefnist það lífkerfi 

(e. chronosystem). Þessi kerfi sýna umhverfi sem einstaklingur elst upp í en samspil allra 

kerfanna hafa áhrif á unglinginn, sjálfsmynd hans og margvíslegan þroska (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2016; Bronfenbrenner, 1979). Þessi kenning er talin sú yfirgripsmesta sem 

fram hefur komið þar sem áhrif aðstæðna á þroska barna eru teknar með í reikninginn og um 

leið lögð áhersla á áhrifamátt samspils einstaklins og umhverfis (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 
2016). 
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Þrátt fyrir að tengsl við vini verði mikilvægari á unglingsárunum og þeir sækja í aukið 

sjálfstæði gegna foreldrar enn mikilvægu hlutverki í lífi unglingsins. Foreldrar þurfa að veita 

stuðning og vera öryggisnet unglinganna svo þeir geti skoðað heiminn og mátað ný hlutverk 
(Blaustein og Kinniburgh, 2019). Á unglingsárunum getur myndast togstreita í lífi unglinga 

sem getur skapað samskiptaárekstra og ágreining milli unglinga og foreldra þeirra (Berger, 

2017). Það er eðlilegt að unglingar heyi sjálfstæðisbaráttu gegn foreldrum en það er hlutverk 
foreldra að finna jafnvægi á milli eftirlits og verndunar á sama tíma og þeir veita unglingum 

aukið frelsi og sjálfstæði (Steinberg, 2004). Rannsóknir hafa leitt í ljós að samheldni innan 

fjölskyldu hefur mikið forvarnargildi fyrir unglinga og geta foreldrar jafnframt stutt við 

jákvæða sjálfsmyndarmótun unglinga (Santrock, 2019). Niðurstöður úr rannsókn Baldwin og 
Hoffmann (2002) gáfu til kynna að eftir því sem samheldni fjölskyldu eykst, því meira eykst 

sjálfsálit unglinga með tímanum. Í þessari rannsókn var samheldni fjölskyldu mæld út frá 

fjölda tíma sem fjölskylda ver saman, gæði samskiptanna þeirra á milli og hversu mikið 
unglingurinn fékk að taka þátt í ákvarðanatöku sem snerti fjölskylduna alla. Niðurstöður 

langtímarannsóknar Orth (2018) leiddu einnig í ljós tengsl á milli gæða uppeldisaðstæðna 

barna og hærra sjálfsálits þegar komið var á fyrri hluta fullorðinsáranna. Góð og örugg tengsl 
unglinga við fjölskyldu þar sem ríkir gagnkvæmt traust, væntumþykja og skilningur getur 

nært jákvæða sjálfsmynd (Guðrún Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). Hins 

vegar getur óregla og ósamkomulag á heimili og systkini í vanda sett unglinga í áhættuhóp 
fyrir áhættuhegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Fjölskylduaðstæður unglinga hafa mikið að segja um líðan og tilfinningar þeirra. Léleg 
uppeldisskilyrði og lítill stuðningur heima fyrir er nánast ávísun á verra sjálfsálit (Santrock, 

2019). Heimilið er staðurinn þar sem fyrstu samskipti barns fara fram og tengslamyndun á 
sér stað. Á heimili þar sem fjölskylduvandamál eru til staðar er hæfni og viðhorf til 

barnauppeldis oft ábótavant og umhverfið óviðunandi. Þessir þættir eru taldir hafa mikil 

áhrif á sálrænan vöxt barna og geta tengst litlu sjálfsáliti (Hosogi o.fl., 2007). Hegðun foreldra 

í uppeldi hefur áhrif á sjálfsálit barna en sá sem elst upp við neikvæðni og mikla gagnrýni 

getur alið með sér lélegt sjálfstraust (Guðrún Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 

2006). 

Í kínverskri rannsókn á ungmennum á aldrinum 16-20 ára voru könnuð áhrif 
fjölskyldugerða og fjölskyldutengdra þátta, svo sem fjölskyldutengsl og innkomu heimilisins, 
á sjálfsálit háskólanema. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að sterk tengsl eru á milli 

góðs sjálfsálits ungmenna og frammistöðu fjölskyldna þeirra. Til dæmis voru ungmenni sem 

voru einkabörn foreldra sinna og/eða komu úr samheldinni fjölskyldu líklegri til að vera með 

hærra sjálfsálit (Shi o.fl., 2017). 
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4.3 Mikilvægi jákvæðrar sjálfsmyndar 

Sá sem hefur jákvæða sjálfsmynd efast ekki um gildi sitt sem manneskju og er jákvæður í 
eigin garð og annarra. Hann er í tengslum við tilfinningar sínar og hvorki vanmetur né 

ofmetur sjálfan sig. Hann er raunsær en bjartsýnn, þekkir styrkleika sína og hefur trú á eigin 

getu. Hann þekkir einnig takmarkanir sínar og getur lært af mistökunum. Sá sem hefur 

jákvæða og heilsteypta sjálfsmynd hefur ríka ábyrgðarkennd og ber virðingu fyrir sjálfum sér 
og öðrum. Hann sýnir hæfni í mannlegum samskiptum, tekur tillit til annarra og framkoma 

hans er yfirleitt örugg (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010; Guðrún 

Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). 

Sá sem hefur neikvæða sjálfsmynd efast um sjálfan sig, vanmetur sig og á oft erfitt með 

að gangast við tilfinningum sínum. Honum getur reynst erfitt að aðgreina sig frá öðrum og 

ber sig gjarnan saman við aðra. Hlutverk hans er ekki nægilega skýrt og því er hann of háður 

áliti annarra og er óöruggur með sig. Hann hefur ekki næga sjálfsvirðingu, einblínir á galla 
sína og það hefur áhrif á samskipti hans við aðra. Einstaklingurinn leitar stöðugt í 

viðurkenningu annarra og álit annarra á honum vegur þyngra en eigið álit. Allir hafa efnivið í 
jákvæða sjálfsmynd. Einstaklingur með neikvæða sjálfsmynd getur haft áhrif á hvort hún 
haldi áfram á neikvæðu brautinni eða geti snúist til betri vegar með því að breyta afstöðu 

sinni til sjálfs síns. Það gerir hann með því að breyta hugsun sinni og hegðun og öðlast betri 
líðan í kjölfarið. Hægt er að ná góðum árangri svo að verulega jákvæð breyting verði á 
sjálfsmyndinni með tímanum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010; Guðrún 

Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). 

Neikvæð sjálfsmynd getur aukið neikvæða hegðun og aukið líkur á þunglyndi, kvíða og 

haft í för með sér ýmsar aðrar alvarlegar afleiðingar. Sterk og jákvæð sjálfsmynd getur verið 
verndandi þáttur fyrir ýmsa áhættuþætti svo sem sjálfsvígshegðun, vímuefnaneyslu og 

geðræna erfiðleika (Santrock, 2019). Niðurstöður úr rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur og 

Hjördísar R. Jónsdóttur (2016) á tengslum sjálfsvígshegðunar og sjálfsmyndar unglinga sýndu 

fram á að sterk sjálfsmynd dregur úr líkum á sjálfsvígshegðun. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

mikilvægi þess að unglingar og ungmenni fái stuðning sem miðar að því að fyrirbyggja 
sjálfsvígshegðun og að einn liður í því sé að styrkja sjálfsmynd þeirra. Því er mikilvægt að 

beina forvörnum að sjálfsmyndinni. 

Í næsta kafla verður rýnt í áfallafræði, farið yfir gerðir áfalla og áhrifin sem þau geta haft 
á þroska og sjálfsmynd einstaklinga til skemmri eða lengri tíma. Þá verður farið yfir mikilvægi 

forvarna og stuðnings þegar kemur að erfiðri reynslu og áföllum. 
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5 Áföll 

Líkt og áður hefur komið fram samanstendur tilveran af mörgum þáttum, þar með talið 
skapgerð okkar, reynslu og samböndum sem við eigum við aðrar manneskjur. Flestir vaxa 

upp í umhverfi sem er nógu öruggt til að læra á eigin styrkleika og takmarkanir og jafnvægi er 

á streitu og mótlæti. Umhverfið býður þá upp á ákveðið skjól sem gætir þess að mótlæti sé í 
hófi og veitir okkur tækifæri til að halda áfram að vaxa og dafna þrátt fyrir erfiðleika. Fæstir 

búa við fullkomnar aðstæður og sjaldgæft er að þurfa aldrei að mæta erfiðleikum eða 

áskorunum lífsleiðinni (Blaustein og Kinniburgh, 2019). 

Erfiðleikar og mótlæti getur átt við um ýmsa atburði og hafa fræðimenn ekki alltaf verið 
sammála um hvernig eigi að skilgreina erfiða reynslu og áföll. Einfaldasta skilgreiningin er 

þríþætt og gerir ráð fyrir að áfall sé: 1) atburður þar sem einstaklingur upplifir að lífi sínu eða 

annarra sé ógnað, 2) atburður þar sem einstaklingur verður fyrir eða verður vitni að 
alvarlegum meiðslum eða 3) atburður þar sem einstaklingur verður fyrir eða verður vitni að 

kynferðisofbeldi (American Psychiatric Association, 2013). Þessi skilgreining er takmörkuð og 

á ekki við um aðra streituvaldandi atburði eins og til dæmis hjónaskilnað sem er oft talað um 
sem áfall. Því hafa margir sérfræðingar kallað eftir því að nýrri greiningu verði bætt við í 

DSM-5 sem nær yfir aðra streituvaldandi atburði í lífi ungmenna og eiga sér oft stað þegar 

geðtengsl barna og foreldra eru skert, svo sem vanræksla, slæm meðferð og/eða tengslarof 
(e. developmental trauma disorder) (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Í þessum kafla verður 

talað um áfall sem erfiða reynslu eða atburði þar sem einstaklingur upplifði aðstæður 

ógnandi gagnvart sjálfum sér og/eða öðrum og skilur eftir djúp sár (Miller-Karis, 2015). 

5.1 Gerðir áfalla 

Áföll sem unglingar verða fyrir koma í öllum stærðum og gerðum og eru sumir útsettari fyrir 

þeim en aðrir. Til dæmis eru unglingar í stríðshrjáðum löndum líklegri til að eiga við áföll sem 
snúa að stríði og ofbeldi heldur en unglingar á Íslandi. Áföll gerast einnig á mismunandi 

þroskaskeiðum, innan mismunandi samhengis og eiga sér mismunandi upptök (Blaustein og 

Kinniburg, 2019). 

Hægt er að skipta áföllum í tvo flokka, annars vegar skammvinn áföll (e. acute trauma) 

sem gerast á skömmum tíma svo sem náttúruhamfarir, slys og árásir (Margrét Blöndal, 

2009). Hins vegar geta áföll verið langvinn (e. chronic trauma) sem einstaklingur getur þurft 
að þola í langan tíma, til dæmis ofbeldi (þar með talið einelti og heimilisofbeldi), stríð og 

sjúkdómar (National Center for Injury Prevention and Control, 2020; Miller-Karis, 2015). 

Hægt er að bæta við þriðja flokknum sem lýsir því hversu flókin áföll geta verið (e. complex 
trauma). Áföll í þriðja flokknum geta verið samsett af mörgum flóknum, langvinnum og 

skammvinnum áföllum (Allarakha, 2021). Einnig vilja sumir fræðimenn aðgreina áföll í stór 
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áföll (e. large-T) og minni áföll (e. small-T). Stóru áföllin eru alvarleg áföll og eiga bæði við 

skammvinn og langvinn áföll sem nefnd voru að ofan svo sem náttúruhamfarir (yfirleitt 

skammvinnt áfall) og heimilisofbeldi (yfirleitt langvinnt áfall). Minni áföllin er erfið reynsla 
sem einstaklingur upplifir sjálfur að sé léttvægt áfall, til dæmis að vera bitinn af hundi. Hins 

vegar gæti það verið stórt áfall fyrir suma að vera bitinn af hundi en upplifun tveggja 

einstaklinga á sama hlutnum getur verið gerólík. Því þarf að hafa í huga að reynsla, upplifun 
og skynjun hvers og eins ræður til um hversu mikil áhrif áfallið hafði á viðkomandi (Miller-

Karis, 2015). Þegar talað verður um erfiða reynslu og yfirþyrmandi mótlæti hér á eftir er 

yfirleitt átt við stór, langvinn og flókin áföll. 

5.2 Erfið reynsla í uppvextinum 

Við lærum að aðlaga okkur að heiminum og hvernig við eigum að bregðast við umhverfinu á 

þann hátt að það hjálpi okkur að komast af (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Rannsóknir hafa 
sýnt að einn af hverjum fjórum mun þurfa að takast á við töluvert mótlæti í uppvexti sínum, 

en það eru erfiðleikar sem eru svo yfirþyrmandi að þeir reyna eins mikið á bolmagn okkar og 

mögulegt er (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Um fimm milljónir barna í Bandaríkjunum verða 
fyrir erfiðri reynslu ár hvert en um 1 milljón þeirra verður fyrir síendurteknum og flóknum 

áföllum svo sem líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Mörg þeirra fara í barnaverndarkerfið 

vegna þess að ofbeldið var af höndum umönnunaraðila (Fratto, 2016; Greeson o.fl., 2011; 
Jaffe, 2017). Ungmenni sem búa ekki hjá blóðforeldrum sínum og eru í fóstri eru um 90% 

líklegri til að hafa orðið fyrir erfiðri lífsreynslu en um helmingur þeirra hefur upplifað fjórar 

eða fleiri gerðir af áföllum (Fratto, 2016). Í rannsókn Greeson og félaga (2011) sem skoðaði 
áfallasögu ungmenna í fósturkerfi Bandaríkjanna, sem var vísað í meðferð vegna þeirra, kom 

í ljós að 70,4% úrtaksins höfðu greint frá að minnsta kosti tveimur flóknum áföllum. Um 

11,7% þeirra greindu frá því að hafa orðið fyrir fimm gerðum áfalla. Í samanburði við önnur 

áföll höfðu þeir sem áttu sögu um flókin áföll töluvert hærri tíðni af langvarandi afleiðingum 

á borð við áfallastreitu og annan geðrænan vanda. 

Adverse Childhood Experiences (e. ACE) var umfangsmikil bandarísk rannsókn sem 

kannaði afleiðingar erfiðrar áfallatengdrar reynslu í æsku og tengsl þess við heilsufarsvanda á 
fullorðinsárunum. Felitti og félagar (1998) lögðu fram spurningalista þar sem þeir skilgreindu 

tíu gerðir af erfiðri reynslu. Þátttakendur voru rúmlega 17.000 og greindu þeir frá því hvort 

þeir hefðu orðið erfiðri reynslu í æsku og af hvaða gerð hún var. Út frá því var einstaklingum 
gefið svokölluð ACE stig, frá núll upp í tíu. Ef einstaklingur hafði orðið fyrir erfiðri reynslu í 

öllum tíu flokkunum fékk sá hinn sami tíu stig en sá sem átti ekki sögu um erfiða reynslu í 

æsku fékk núll stig, en einstaklingar gátu skorað allt þar á milli (Felitti o.fl., 1998; Miller-Karis, 
2015; Centers for Disease Control and Prevention, 2021). Erfið reynsla í uppvextinum á við 
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um áfallatengda reynslu eða atburði sem geta átt stað frá 0-17 ára: 

 

1. Geðrænn vandi á heimilnu 

2. Fíknivandi til staðar á heimilinu 

3. Fangelsisvistun umönnunaraðila 

4. Skilnaður eða sambúðaslit foreldra 

5. Verða vitni af heimilisofbeldi eða ofbeldi í samfélaginu 

6. Verða fyrir líkamlegu ofbeldi á heimili 

7. Verða fyrir tilfinningalegu ofbeldi á heimili 

8. Verða fyrir líkamlegri vanrækslu á heimili 

9. Verða fyrir tilfinningalegri vanrækslu  

10. Verða fyrir kynferðislegri misnotkun 

 
Um 64% þátttakenda í rannsókninni höfðu orðið fyrir einni eða fleiri gerð af erfiðri reynslu í 

æsku, þar af voru einn af hverjum fjórtán sem höfðu lent í fjórum eða fleiri áföllum (Felitti 
o.fl., 1998). Rannsóknir sem komu í kjölfar þessarar rannsóknar hafa stutt þessar niðurstöður 
en um 61% fullorðinna í 25 löndum hafa greint frá að minnsta kosti einni erfiðri reynslu í 

æsku. Næstum einn af hverjum sex hafa sagst hafa orðið fyrir fjórum eða fleiri gerðum af 

erfiðri reynslu í æsku og eru sumir í meiri hættu en aðrir á að verða fyrir mörgum gerðum af 
erfiðri reynslu, til dæmis jaðarsettir hópar og konur (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2021). Niðurstöður Felitti og félaga (1998) sýndu fram á að því hærra sem ACE 

stig einstaklings er, því líklegri er hann til að glíma við heilsufarstengdan vanda. Niðurstöður 

bentu því til sterkra tengsla á milli neikvæðrar reynslu í æsku og langvarandi veikinda hjá 

fullorðnum. 

5.3 Áhrif áfalla 

Streituvaldandi atburðir og áföll geta haft neikvæð áhrif á þá sem verða fyrir þeim. Áföll og 

eftirköst þeirra geta haft töluverð áhrif á það hvernig unglingum gengur að fóta sig í lífinu en 

þungi, gerð og tíðni áfalla hefur mikið að segja um hvort þau hafi langvinn eftirköst. Þeir sem 
glíma við margar gerðir áfalla samtímis eru í frekari hættu en aðrir á að eiga við sálræna eða 

líkamlega kvilla á lífsleiðini (Miller-Karis, 2015). Áhrif stórra, langvinnra og flókinna áfalla sem 

eru af mannavöldum hafa einnig öðruvísi áhrif á ungmenni en áhrif skammvinnra áfalla sem 
ekki eru af mannavöldum og geta þau því haft langvinn eftirköst (Blaustein og Kinniburgh, 

2019; Margrét Blöndal, 2009). Það gefur auga leið að ekki er hægt að setja alla sem hafa lent 

í áföllum undir sama hatt þar sem upplifun hvers og eins er einstaklingsbundin og áhrif fara 
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eftir ýmsu (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Aðeins lítill hluti þeirra sem verða fyrir áföllum 

glíma við langvarandi eftirköst og veikjast af sálrænum kvillum. En ef einstaklingur er undir 

streituálagi í langan tíma af völdum áfalla og finnur fyrir sterkum áfallastreituviðbrögðum 
gæti hann þurft á faglegri aðstoð að halda (Margét Blöndal, 2009). 

5.3.1 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) er skilgreind sem kvíðaröskun og er 
sjúkdómur sem getur þróast í kjölfar áfalla (Margrét Blöndal, 2009). Aðeins 5-13% þeirra sem 

verða fyrir áföllum þróa með sér áfallastreituröskun en niðurstöður alþjóðlegrar rannsóknar 

WHO (2013) leiddu í ljós að það eru um 3,6% af heiminum. Um 80% þeirra glíma einnig við 
aðra sálræna kvilla samhliða áfallastreituröskun (Blaustein og Kinniburgh, 2019) og þar af eru 

um tveir þriðju hópsins sem eiga við þunglyndi að stríða (Miller-Karis, 2015). Aldur, reynsla 

og genasamsetning eru meðal þeirra þátta sem ákvarða einkenni kvíðaraskana á borð við 
áfallastreituröskun sem og skynjaður stuðningur vina og fjölskyldu (Berger, 2017). 

Áfallastreituröskun og aðrar kvíðaraskanir eru algengastar meðal fólks undir 25 ára aldri en 

konur eru jafnframt tvisvar sinnum líklegri til að glíma við kvíða (Berger, 2017). 

Eðlilegt er að finna fyrir streitueinkennum í kjölfar áfalla eða meðan á þeim stendur 
(Tómas Zoega, 2001). Áfallastreituviðbrögð eru líkamleg, hugræn og tilfinningaleg viðbrögð 

fólks við áföllum en styrkur þeirra fer eftir eðli og upplifun atburðarins. Dæmi um algeng 

áfallastreitueinkenni eru (Margrét Blöndal, 2009): 

 

- Síendurtekin endurupplifun atburðarins  

- Að forðast áreiti sem getur minnt á atburðinn  

- Tilhneiging til að einangra sig  

- Svefntruflanir og/eða martraðir  

- Sektarkennd, skömm og/eða sjálfsásökun 

- Reiði og/eða pirringur 

- Kvíði og/eða ofsakvíði 

 

Streitueinkenni í kjölfar áfalla geta birst samstundis hjá sumum en í öðrum tilfellum getur 
liðið allt frá mánuði og upp í ár þar til einkenni áfallastreitu brjótast fram. Þá geta þau einnig 

vaxið og hrjáð fólk allt þeirra líf eða einkennin geta horfið alveg, enda þarf alltaf að muna að 

áhrifin eru persónu- og aðstæðubundin (Miller-Karis, 2015). 

Streitueinkennin eða áfallastreituviðbrögð í kjölfar áfalls eru ekki sjúkdómurinn eða 

röskunin sjálf en til þess að uppfylla greiningarviðmið áfallastreituröskunar þarf einstaklingur 
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að hafa þjáðst af einkennum áfallastreitu í kjölfar áfalls í að minnsta kosti einn mánuð. Áfallið 

þarf einnig bæði að uppfylla skilyrði um að einstaklingurinn upplifði, varð vitni að eða stóð 

frammi fyrir atburði þar sem lífi eða velferð hans og/eða annarra var ógnað og viðbrögð hans 
fólu í sér skelfingu, hjálparleysi og/eða hrylling (American Psyhiatric Association, 2013; 

Margét Blöndal, 2009; Tómas Zoega, 2001). 

5.3.2 Áhrif áfalla á þroska og sjálfsmynd 

Erfið reynsla og áföll geta haft mótandi áhrif á þroska barna og unglinga á mörgum sviðum. 

Áföllum fylgir yfirleitt streituviðbragð og getur álagið sem streitunni fylgir haft slæm áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu þeirra sem og ógnað heilbrigðum þroska (Blaustein og 
Kinniburgh, 2019; Forkey og Szilagyi, 2014). Reynsla hefur einnig áhrif á heilann og mótun 

taugatenginga (Santrock, 2019) og getur sjúklegt streituviðbragð við erfiðri reynslu breytt 

heilaþroska og haft áhrif á einbeitingu, ákvarðanatöku, nám og streituviðbragð (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2021). Steituviðbrögð geta valdið því að ungmennið upplifi 

að það þurfi sífellt að berjast fyrir lífi sínu og eru í flótta- eða árásarham (e. fight or flight 
mode) (Bernstein o.fl., 2013). Streituvaldar hafa áhrif á taugabrautir heilans en alvarleiki 
afleiðinganna virðist byggja á gerð áfalla og tímasetning virðist einnig spila stórt hlutverk 

(Herzog og Shmahl, 2018). Því hefur verið haldið fram að á tilteknum þroskaskeiðum séu 
einstaklingar í meiri hættu á að verða fyrir alvarlegum langtímaáhrifum. Ennfremur benda ný 

gögn á að þegar einstaklingar verða fyrir erfiðri reynslu á viðkvæmum þroskatímabilum 

breytist þróun taugalíffræði þeirra, þar á meðal í möndlu (e. amygdala) og dreka (e. 
hippocampus) (Herzog og Shmahl, 2018). Mandla og dreki eru hluti af randkerfi (e. limbic 
system) heilans sem kemur við sögu í margskonar hugarstarfsemi til dæmis tilfinningum, 

atferli og minni. Randkerfið er mjög virkt á unglingsárunum en þar fer fram mikilvægur 
þroski. Á unglingsárunum er framheilasvæðið, þar sem fram fer ákvörðunataka og 

röksemdarfærsla, ekki nógu þroskað en talið er að framheilinn sé ekki fullþroskaður fyrr en 

um 25 ára aldur líkt og kom fram í upphafi ritgerðarinnar (Santrock, 2019). Lykilþáttur í 
þroska heilans er mótanleiki hans (e. neural brain plasticity) sem er geta hans til að aðlagast 

og breytast í takt við nýja reynslu og endurtekningar og mynstur. Við erum ekki fædd með 

fullþroskaðar heilatengingar.Uppbygging heilans verður til og breytist í samspili við reynslu 
og þroska, en gen spila einnig inn í. Hæfni til samspils og tenginga milli svæða heilans eykst á 

unglingsárunum en það eru milljónir af mögulegum heilatengingum sem eru í boði við 

fæðingu. Þær tengingar sem við notum verða sterkari og áhrifaríkari eftir því sem á líður en 
þær tengingar sem eru ekki nýttar við unglingsaldurinn hverfa (e. pruning) (Santrock, 2019; 

Blaustein og Kinniburgh, 2019). 

Börn sem hafa upplifað alvarleg áföll á þroskaskeiðum bernskunnar hafa þurft að nota 
orkuna til að lifa og því ekki getað nýtt hana til að þróa með sér aukna hæfni og getu og 
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áföllin þannig haft gríðarleg áhrif á tilfinningaþroska, mótun sjálfsmyndar, félagshæfni og 

vitsmunaþroska. Mörg ungmenni sem hafa orðið fyrir erfiðri reynslu reka sig á innan 

skólakerfisins þar sem þeir fullorðnu taka einungis eftir neikvæðri hegðun þeirra sem birtist í 
skapsveiflum, námserfiðleikum, einbeitingarskorti og/eða lélegri tilfinningastjórn. Eða þau 

reyna að verða ósýnileg og neikvæðar afleiðingar brjótast fram síðar á lífsleiðinni (Blaustein 

og Kinniburgh, 2019). Börn sem hafa orðið fyrir síendurteknum áföllum hafa slaka innsýn í 
eigin líðan og geta átt í erfiðleikum með að skilja hvernig þau eiga að bregðast við vanlíðan. 

Sjálfsvitund þeirra getur beðið skaða af og börn gætu þróað með sér neikvæða sjálfsmynd og 

vantrú á eigin getu. Börn geta einnig upplifað að þau hafi ekki vald yfir eða stjórn á lífinu og 

gerðum sínum og því eru meiri líkur á að þau skynji sig sem misheppnaða einstaklinga og 
kenni sjálfum sér um, frekar en utanaðkomandi þáttum. Börnin geta líka átt erfitt með að 

lesa í aðstæður, verið ósveigjanleg, markalaus í samskiptum og skort traust til annarra eða 

verið óeðlilega háð öðrum. Þegar heilbrigðar fyrirmyndir eru ekki til staðar eru börn 
viðkvæmari fyrir að verða fórnarlömb eða hafa neikvæð áhrif á tengslmyndun við aðra 

(Blaustein og Kinniburgh, 2019). 

Unglingsárin eru sérstaklega viðkvæmur tími fyrir ungt fólk sem orðið hefur fyrir áföllum 
vegna þess að þetta er tími þar sem sjálfsgagnrýni er í hámarki og tilfinningasveiflur miklar. Á 

þessu þroskaskeiði þar sem örar breytingar, sjálfsskoðun, sjálfsgagnrýni og öfgafullar 

upplifanir er í hámarki geta unglingar sem hafa enn ekki þróað færni til sjálfsstjórnar orðið 
sífellt aftengdari og hjálparvana. Þessi tími getur verið sérstaklega sársaukafullur fyrir 

unglinga sem hafa orðið fyrir áföllum því þeir eiga það til að upplifa að allir séu að horfa á þá 
og dæma þá á sama hátt og þeir gera sjálfir. Það getur svo kristallast í mótun neikvæðrar 

sjálfsmyndar (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Einnig eru unglingar sem hafa orðið fyrir 
áföllum líklegri til að styðjast við frumstæð viðbrögð þar sem þeir hafa ekki þroskað eðlileg 

viðbrögð við streitu. Frumstæð viðbrögð geta beinst inn á við þar sem einstaklingur ber harm 

sinn í hljóði eða hann reynir að hafa ofurstjórn á umhverfi sínu, oft kennt við 

fullkomnunaráráttu. Viðbrögð annarra ungmenna gætu verið sýnilegri út á við og falist í 

sjálfsskaða og/eða annarri áhættuhegðun. Hvort sem viðbrögðin eru sýnileg öðrum eða 

beinast meira inn á við eru þau ekki hjálpleg og gera unglingana jafnvel útsettari fyrir frekara 

mótlæti. Krakkar sem eru undir miklu andlegu álagi bregðast oft við krefjandi aðstæðum á 

hátt sem fullorðnir geta túlkað sem slæma hegðun sem erfitt er að umbera. Neikvæð 

skilaboð sem unglingurinn fær ítrekað úr umhverfi sínu getur þá átt þátt í mótun á neikvæðri 

sjálfsmynd hans (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Þeir sem fara inn í unglingsárin með brotna 
sjálfsmynd og eiga að baki langvarandi og flókin áföll úr barnæsku gætu haldið áfram að 

styðjast við aðferðir sem aftengja þá raunveruleikanum. Þessir unglingar gætu verið í meiri 
hættu á að verða fyrir neikvæðum áhrifum frá félögum eða farið alveg í hina áttina og hætt 
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alveg að sækjast eftir tengslum við annað fólk til að koma í veg fyrir að verða særður af 

öðrum. Sjálfsmynd þessara unglinga gæti falið í sér sundurliðaða þætti sjálfsins sem ekki eru 

samþættir í eina heild. Vitsmunaleg geta getur verið verulega skert í þeim tilvikum sem 
ungur fullorðinn sem hefur upplifað áföll, bæði úrvinnslugeta þeirra og minni bera skaða af. 

Einnig gætu erfiðleikar við tilfinningastjórn og sjálfstjórn haldið áfram inn á fyrri hluta 

fullorðinsáranna og orðið öfgafyllri eða fest sig í sessi (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Flókin 
áföll geta haft afleiðingar á borð við sjálfsásakanir, lélegt sjálfsálit og tilfinningu um að maður 

sé einskis virði. Ef ungmenni fá ekki viðeigandi hjálp til að takast á við þessar hugsanir og 

tilfinningar eykst hættan á alvarlegum líkamlegum og andlegum afleiðingum (McCormack og 

Thomson, 2017). 

5.3.3 Langtímaáhrif 

Áföll geta verkað eins og eitur fyrir heilann og taugafræðilegur þroski þeirra sem hafa orðið 
fyrir langvarandi áföllum eða erfiðri reynslu í æsku geta beðið skaða af á margvíslegan hátt 

sem getur varað langt fram á fullorðinsár ef ekkert er að gert. Erfið reynsla í æsku getur 

einnig haft neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu á fullorðinsárunum en langvarandi 
heilsuvandi kemur síðan óhjákvæmilega niður á menntunar- og starfsmöguleikum (Herzog og 

Shmahl, 2018; Centers for Disease Control and Prevention, 2021). Á fullorðinsárunum getur 
saga um erfiða reynslu í æsku valdið flóknum geðrænum og heilsufarslegum kvillum svo sem 

áfallastreituröskun, þunglyndi, jaðarpersónuleikaröskun, offitu og sykursýki (Herzog og 

Shmahl, 2018). Upplifun flókinna áfalla í æsku hefur verið tengd við fjölda neikvæðra 
afleiðinga og áhættu. Margar þessara afleiðinga koma í kjölfar þess að sjálfsvitund, hæfni til 
mannlegra samskipta, hæfnin til sjálfsstjórnunar og taugalíffræði einstaklingsins hafa ekki 

fengið tækifæri til að þroskast á eðlilegan máta (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Þegar 
þroskaverkefni bernskunnar færast yfir á fyrri hluta fullorðinsáranna gæti virkni þeirra sem 

hafa upplifað langvinn áföll í bernskuu verið verulega skert á ýmsum sviðum. Hugmyndin um 

sjálfið og sjálfsmyndin gæti verið sundruð og viðkvæm þar sem skortur er á samþættingu, 
reynslu og samhengi yfir langt tímabil. Sjálfsmyndin gæti falið í sér fyrri upplifun úr 

bernskunni, eins og sjálfsásökun, skömm, sektarkennd og bjargarleysi (Blaustein og 

Kinniburgh, 2019). Þetta rímar einnig við niðurstöður úr rannsókn Felitti og félaga (1998) 
sem gáfu til kynna að einstaklingar sem fengu eitt eða fleiri ACE stig áttu frekar í hættu á að 

hafa brotna sjálfsmynd á fullorðinsárunum. 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að tengsl eru á milli fjölda áfalla í æsku og ýmissa 
líkamlegra og andlegra heilsutengdra áhættuþátta á fullorðinsárum (Bucci o.fl., 2016; 

Hornor, 2015; Corso o.fl., 2008; Felitti o.fl., 1998). Þar sem flókin áföll breyta meðal annars 

ónæmissvörun og taugaþroska einstaklings (Forkey og Szilagyi, 2014) eru þessi ungmenni 

líklegri til að þróa með sér ýmsa langvinna sjúkdóma á fullorðinsárunum, til dæmis 
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hjartasjúkdóma, krabbamein, sykursýki, fíknisjúkdóma, geðsjúkdóma og getur það leitt til 

andláts fyrir aldur fram (Bucci o.fl., 2016; Dube o.fl. 2001; Brown o.fl., 2009; Centers for 

Disease Control and Prevention, 2021; Jaffe, 2017). Niðurstöður rannsóknar Felitti og félaga 
(1998) sýndu að þátttakendur sem höfðu orðið fyrir sex eða fleiri gerðum af erfiðri reynslu 

voru líklegri til að vera í daglegri fíkniefnaneyslu og deyja um 20 árum fyrr en þeir sem 

skoruðu núll ACE stig. Því fleiri ACE stig, því líklegri eru einstaklingar til þess að þróa með sér 
andlegar og líkamlegar raskanir (Shonkoff og Garner, 2011). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að andleg heilsa þeirra sem verða fyrir erfiðri reynslu 

virðist verri en þeirra sem ekki verða fyrir áföllum. Í rannsókn Vahl og félaga (2016) sem 
skoðuðu tengsl áfalla og geðrænna vandamála 12-18 ára ungmenna í fangelsum 

Bandaríkjanna sýndu niðurstöður fram á að stúlkur eða konur sem höfðu orðið fyrir áföllum 

voru með verri geðheilsu en drengir eða menn. Nýleg rannsókn þar sem þátttakendur voru 

ungmenni í fósturkerfinu sýndi fram á að ungmenni sem höfðu orðið fyrir miklu ofbeldi áttu 
fleiri vistanir á geðsjúkrahús að baki sér. Aðrir þættir svo sem endurtekning áfallanna og 

viðbrögð við þeim geta útskýrt hvers vegna sumir, en ekki allir, sem lenda í áföllum þróa með 
sér alvarleg geðræn vandamál (Huffhines o.fl., 2020). 

Áföll sem fela í sér tengslarof eða óörugg tengsl við foreldra hafa áhrif inn á 

fullorðinsárin og birtast í skorti á hæfni til heilbrigðra samskipta, það er að mynda og 

viðhalda tengslum við aðra. Sambönd sem einstaklingur myndar geta verið mörkuð af miklu 
ósjálfstæði eða verið í hina áttina og einstaklingur einangrar sig eða passar sig að hleypa 

engum inn (Blaustein og Kinniburgh, 2019). Ungmenni sem alast upp við sjúklega streitu 

gætu átt erfitt með að mynda og viðhalda heilbrigðum samböndum. Þau gætu líka átt í 
erfiðleikum með að halda vinnu og glíma við fjárhagsörðugleika og þunglyndi út ævina. Þessi 
áhrif geta svo erfst til barna og þar með getur skapast hringrás afkomenda sem eiga að etja 

við erfiða reynslu í æsku (Centers for Disease Control and Prevention, 2021; Folger o.fl., 
2018). 

5.4 Mikilvægi stuðnings og forvarna 

Öll börn hafa hæfni til að þroskast á jákvæðan hátt fái þau stuðning og tækifæri til þess 
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Félagslegur stuðningur á þátt í að ákvarða áhrif og 

afleiðingar áfalla og erfiðrar reynslu á einstakling og getur til að mynda verið verndandi 

þáttur gegn þunglyndi (Ouyang o.fl., 2021). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 
þess að einstaklingar sem verða fyrir erfiðri reynslu af einhverju tagi finni fyrir stuðningi 

fjölskyldu eða vina (Franke, 2014). Rannsókn Bal og félaga (2003) sýndi að aðgengi að 

félagslegum stuðningi í kjölfar streituvaldandi atburða er tengt við færri áfallaeinkenni. Það á 

þó ekki endilega við um ungmenni sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi en áfallahjálp virðist 
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vera árangursríkari fyrir þennan hóp (Bal o.fl., 2009). Gott er að hafa í huga að fagleg aðstoð 

skömmu eftir streituvaldandi atburði getur minnkað líkur á að fólk þrói með sér 

áfallastreituröskun (Bryant o.fl., 2015). Í íslenskri rannsókn á reynslu og viðhorfum ungs fólks 
til fjölskyldumála kom fram að 65% ungmenna sögðust hafa fundið fyrir tilfinningalegri 

vanlíðan en aðeins þriðjungur þeirra hafði fengið aðstoð. Allt að 30% ungmenna vildu hafa 

fengið einhverskonar aðstoð við erfiðri reynslu sem þau fengu ekki. Í niðurstöðunum kom 
einnig fram að um helmingur ungmenna hefur leitað persónulegrar aðstoðar hjá fagaðila og 

var aðstoð námsráðgjafa algengust, eða um 77% (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Forvarnir og snemmtæk íhlutun skipa stóran sess í að koma í veg fyrir erfiða reynslu í 
æsku. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að koma í veg fyrir það enda kostar það 

bæði minna fyrir samfélagið og fleiri ná hærri lífaldri þar sem forvarnir geta komið í veg fyrir 

ýmsa heilsukvilla síðar á lífsleiðinni (Corso o.fl., 2008; Centers for Disease Control and 

Prevention, 2021). Mikilvægt er að mennta- og heilbrigðiskerfið viti hvernig eigi að koma í 
veg fyrir og mæta þeim ungmennum sem verða fyrir erfiðri reynslu, til að mynda með 

stuðningi til foreldra (Pitillas, 2020). Einnig er mikilvægt er að heilbrigðiskerfið hafi skilning á 
áhrifum sem streituvaldandi atburðir og erfið reynsla getur haft á heila og líkama sem ekki er 
fullþroskaður (Forkey og Szilagyi, 2014). 



34 

6 Niðurstöður 

Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða áhrif og langtímaafleiðingar sem áföll geta haft á 
sjálfsmynd ungmenna sem verða fyrir erfiðri reynslu. Markmiðið var einnig að benda á 

mikilvægi þess að hlúa að og styrkja jákvæða sjálfsmynd unglinga, bæði í forvarnarskyni en 

einnig í kjölfar þess að einstaklingur verður fyrir áfalli. Um var að ræða fræðilega umfjöllun 
og stuðst var við fyrirliggjandi gögn. 

Í ritgerðinni var meðal annars farið yfir unglingsárin og þroska sem hefur átt sér stað í 

fortíð þeirra, er að eiga sér stað í nútíð unglinganna og þroskann sem mun eiga sér stað á 

fullorðinsárunum. Þá var gerð grein fyrir sjálfsmyndarhugtakinu og hvernig sjálfsmynd 
einstaklinga þróast frá fæðingu og fram eftir fullorðinsárunum í samspili við umhverfi sitt. 

Hugmyndir Erikson um sjálfsmyndarleit á unglingsárunum voru skoðaðar og farið yfir 

mikilvægi þess að búa yfir jákvæðri sjálfsmynd. Að því loknu var kafað í áfallafræðin og 
rannsóknir tengdar erfiðri reynslu í uppvexti skoðaðar. Einnig var farið yfir hvernig erfið 

reynsla og áföll geta haft áhrif á einstakling sem verður fyrir þeim. Í lok síðasta kafla var bent 

á mikilvægi forvarna og stuðnings þegar kemur að erfiðri reynslu í uppvextinum. 

Þegar einstaklingur kemst á unglingsaldurinn kemur hann með farangur úr barnæsku 
sinni þar sem töluverður þroski hefur átt sér stað. Þau börn sem fengu nægilegan grunn eru 

líklegri til að leysa þroskaverkefni unglingsáranna farsællega, svo lengi sem þau verða ekki 

fyrir erfiðri reynslu á unglingsárunum. Óháð bakgrunni unglinga taka þeir allir út mikinn 
þroska á þessum árum, líffræðilegan, vitsmunalegan og félags- og tilfinningalegan. Togstreita 
og átök eru algeng á þessum árum en eðlilegt er að unglingar berjist fyrir meira sjálfstæði en 

foreldrar þeirra eru tilbúnir að láta eftir. Sjálfsmyndarleit þeirra er eitt flóknasta og brýnasta 
verkefni unglingsáranna en á þessu tímabili máta unglingar sig í ýmis hlutverk til að uppgötva 

eigin sjálfsmynd. Samkvæmt kenningu Erikson er hætta á að unglingur þjáist af 

sjálfsmyndarruglingi og efist um eigið ágæti ef honum tekst ekki að eiga við þetta 

þroskaverkefni (Berger, 2017; Santrock, 2019). Í seinni tíð eru fræðimenn ekki endilega 

sammála um að afleiðingar þess að mynda ekki heilsteypta sjálfsmynd í lok unglingsáranna 

séu svona alvarlegar. Það er eðlilegt að sjálfsmyndin sé flöktandi og óstöðug fram á seinni 

hluta unglingsáranna og fram eftir fyrri hluta fullorðinsáranna, líkt og Arnett (2007) benti á. 

Þroski á sér stað langt fram eftir aldri, þar með talinn sjálfsmyndarþroski. Leitin að sjálfum 

sér er líklegast lífstíðarverkefni, að minnsta kosti höldum við alltaf áfram að þroskast og 

breytast í takt við reynslu okkar og þekkingu. Sjálfsmynd er byggð á reynsluheimi okkar en 
lífsreynsla og minningar um reynslu og skynjun hafa gríðarleg áhrif á mótun hennar. 

Sjálfsmyndin verður þó stöðugri eftir því sem einstaklingur eldist og þroskast og öðlast betri 
skilning á sjálfum sér og öðrum. 
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Áföll og erfið reynsla getur komið upp á mismunandi þroskaskeiðum, í mismunandi 

samhengi og átt sér margvísleg upptök. Áföll sem ungmenni verða fyrir eru af öllum stærðum 

og gerðum og eru sumir útsettari fyrir þeim og áhrifunum sem þau geta haft. Sjálfsvitund 
ungmenna sem verða fyrir flóknum áföllum getur beðið skaða af og börn gætu þróað með 

sér neikvæða sjálfsmynd og vantrú á eigin getu. Þau geta einnig upplifað að þau hafi ekki 

vald yfir eða stjórn á lífinu og gerðum sínum, átt erfitt með að lesa í aðstæður, verið 
ósveigjanleg, markalaus í samskiptum og skort traust til annarra eða verið óeðlilega háð 

öðrum. Ungmenni sem hafa upplifað alvarleg áföll hafa þurft að nýta orkuna til að lifa af og 

því ekki getað nýtt hana til að þróa með sér aukna hæfni og getu, þannig að áföllin geta haft 

gríðarleg áhrif á tilfinningaþroska, mótun sjálfsmyndar, félagshæfni og vitsmunaþroska. 
Mörg ungmenni reka sig á innan skólakerfisins þar sem þeir fullorðnu taka einungis eftir 

neikvæðri hegðun þeirra. Við getum nýtt okkur vistfræðilíkan Bronfenbrenner til þess að 

skilja hvernig áhrif áföll og erfið reynsla getur haft á þroska ungmenna og 
sjálfsmyndarmótun. Þessi ungmenni, sem eru undir miklu andlegu álagi, bregðast oft við 

aðstæðum á hátt sem fullorðnir geta túlkað sem slæma hegðun sem erfitt er að umbera. 

Þannig getur samspil einstaklingsins við nær- og millikerfi og neikvæð skilaboð sem 
ungmenni fær sífellt úr umhverfi sínu átt þátt í mótun á neikvæðri sjálfsmynd hans. Þess 

vegna er mikilvægt að skilja umhverfið sem börn og ungmenni alast upp í og hvernig það ýtir 

undir eða getur hindrað heilbrigðan þroska þeirra. 

Á unglingsárunum er félagslegur samanburður í meiri mæli en áður og þá getur 
sjálfsgagnrýni unglinga aukist. Sjálfhverfa unglinga er hluti af sjálfsmyndarleit þeirra og 
sjálfsspeglun. Unglingsárin eru sérlega viðkvæmur tími fyrir ungmenni sem hafa orðið fyrir 

áföllum eða eru að ganga í gegnum erfiða reynslu vegna sjálfsgagnrýninnar sem er í hámarki 
og tilfinningasveiflna sem koma meðal annars til vegna líffræðilegs þroska á unglingsárunum. 

Á þessu þroskaskeiði, sem getur einkennst af öfgafullum upplifunum, hafa unglingar ekki enn 

þróað nægilega sjálfsstjórn og sterka sjálfsmynd og þeir sem verða fyrir erfiðri reynslu á 

þessu tímabili geta orðið sífellt aftengdari og hjálparvana. Þessi tími getur verið afar 

sársaukafullur fyrir unglinga sem hafa orðið fyrir áföllum því þeir eiga það til að upplifa að 

allir séu að horfa á þá og dæma þá jafn mikið og þeir sjálfir gera. Það getur svo kristallast í 

mótun neikvæðrar sjálfsmyndar. Einnig eru unglingar sem hafa orðið fyrir áföllum líklegri til 

að styðjast við frumstæð viðbrögð þar sem þeir hafa ekki þroskað eðlileg streituviðbrögð. 

Viðbrögðin geta beinst inn á við þar sem einstaklingur ber harm sinn í hljóði eða hann reynir 

að hafa ofurstjórn á umhverfi sínu. Viðbrögð annarra ungmenna gætu verið sýnilegri út á við 
og falist í sjálfsskaða og/eða annarri áhættuhegðun. Hvort sem viðbrögðin eru sýnileg öðrum 

eða beinast meira inn á við geta þau gert unglingana útsettari fyrir frekara mótlæti. 
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Fyrri hluti fullorðinsáranna getur verið krefjandi fyrir ungmenni sem hafa orðið fyrir 

erfiðri reynslu eða flóknum áföllum. Reynsla af flóknum áföllum í æsku hefur verið tengd við 

fjölda neikvæðra afleiðinga og áhættu en margar þessara afleiðinga koma í kjölfar þess að 
sjálfsvitund, hæfni til mannlegra samskipta, hæfnin til sjálfsstjórnunar og taugalíffræði 

einstaklingsins hafa ekki fengið tækifæri til að þroskast á eðlilegan máta. Vitsmunaleg geta 

getur einnig verið verulega skert í þessum tilvikum og bæði úrvinnslugeta þeirra og minni 
geta borið skaða af auk þess sem tilfinningastjórn og sjálfstjórn gæti verið ábótavant. Fyrri 

hluti fullorðinsáranna er einnig þroskaskeið sem einkennist af miklum breytingum og þroska, 

þó að hann sé öðruvísi en sá þroski sem á sér stað á unglingsárunum og tengist frekar 

umhverfislegum og ytri breytingum. Fyrir ungt fullorðið fólk sem hefur orðið fyrir áföllum 
getur sjálfsmyndin verið sundruð og viðkvæm þar sem skortur er á samþættingu, reynslu og 

samhengi yfir langt tímabil. Sjálfsmyndin gæti falið í sér fyrri upplifun úr æskunni, eins og 

sjálfsásökun, skömm, sektarkennd og bjargarleysi. Á þessu þroskaskeiði hafa ungmenni þó 
betri forsendur til að móta heilbrigða sjálfsmynd og hafa til að mynda meira frelsi til að 

athafna sig eftir sínu höfði. Þó að heili ungmenna hafi ekki þroskast eins og best væri á kosið 

er möguleiki á að mynda nýjar taugatengingar á fullorðinsárum vegna sveigjanleika heilans. 
Því getur fyrri hluti fullorðinsáranna verið tími möguleikanna og ungmenni fengið ný tækifæri 

til að stýra lífi sínu í jákvæðan farveg. Þrátt fyrir það getur þetta þroskaskeið aukið sálrænan 

óstöðugleika þeirra sem ekki fengu nógu góðan grunn á unglingsárunum. Tíðni geðraskana 
og líkur á að deyja fyrir aldur fram er hæst í þessum aldursflokki, en getur það einnig stafað 

af því að ungmennin eru ólíklegri til að leita sér fagaðstoðar. Það er því hægt að segja að fyrri 

hluti fullorðinsáranna séu ákveðinn áhættutími fyrir þá sem orðið hafa fyrir erfiðri reynslu 
eða flóknum áföllum. Neikvæð sjálfsmynd í samspili við erfiða reynslu getur aukið neikvæða 
hegðun og aukið líkur á þunglyndi og kvíða og haft í för með sér ýmsa aðra langvinna 

heilsukvilla. En sterk og jákvæð sjálfsmynd getur verið verndandi þáttur fyrir ýmsa 
áhættuþætti svo sem sjálfsvígshegðun, vímuefnaneyslu og geðræna erfiðleika. Þess vegna er 

mikilvægt að grípa ungmenni með erfiða reynslu fyrr, áður en þau komast á fyrri hluta 

fullorðinsáranna. 

Forvarnir og stuðningur eru mikilvægir þættir þegar kemur að erfiðri reynslu og áföllum 

en mikilvægt er að mennta-, félagsmála-, og heilbrigðiskerfi stuðli að því að veita 

ungmennum jöfn tækifæri sama hver bakgrunnur þeirra er. Niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar virtist benda til þess að algengt er að ungmenni leiti til námsráðgjafa, það sýnir 

glöggt að ungmenni þurfa að hafa greiðan aðgang að fullorðnum innan skólanna sem getur 
aðstoðað þau persónulega. Mikilvægt er að beina forvörnum að sjálfsmynd ungmenna en 

það getur haft verndandi áhrif fyrir ýmislegt. Það á einnig við um félagslegan stuðning en 
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hann á þátt í að ákvarða áhrif og afleiðingar áfalla og erfiðrar reynslu á einstakling og getur til 

að mynda dregið úr neikvæðum áhrifum streituvaldandi atburða. 
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7 Umræður og lokaorð 

Lífið er eins og ferðalag, getur byrjað vel eða illa og getur innihaldið allskyns hóla og hæðir. 
Það getur verið allskonar og reynsla fólks af því getur verið mismunandi en þó er 

óhjákvæmilegt fyrir mannverur að verða fyrir erfiðri reynslu af einhverju tagi á sínu ferðalagi. 

Ljóst er að jákvæð sjálfsmynd er afar mikilvæg og getur jafnvel talist til grunnþarfa mannsins 
því hún getur bæði verndað okkur og fyrirbyggt langvarandi afleiðingar erfiðrar reynslu eða 

áfalla. Þá gætu sumir spurt hvers vegna allir fái þá ekki þessa jákvæðu sjálfsmynd fyrst hún sé 

lykillinn að góðu lífi. Svarið við því er að jákvæð sjálfsmynd er eitthvað sem þarf að byggja 
upp frá fæðingu og hlúa að til æviloka. Það gæti hljómað einfalt en lífið getur verið allt annað 

en einfalt og sumir fengið betri spil á hendi en aðrir. 

Í þessari ritgerð var farið yfir víðan völl og leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvaða áhrif geta áföll á unglingsárunum haft á sjálfsmynd einstaklings á fullorðinsárunum? 
Svarið við rannsóknarspurningunni er ekki einfalt, skýrt eða stutt, heldur eins og lífið sjálft. 

Niðurstöður hafa þó leitt í ljós að áhrif sem áföll og erfið reynsla sem viðkomandi verður fyrir 

á unglingsárunum á sjálfsmynd hans á fullorðinsárum fer eftir upplifun hans sjálfs á 
reynslunni eða atburðinum. Það er því mjög einstaklingsbundið og fara áhrifin meðal annars 

eftir gerð, þunga, tíðni og samhengi áfallanna sem og skapgerð einstaklingsins. Einnig fara 

áhrifin eftir „farangrinum“ sem unglingurinn hafði í farteskinu áður en áfallið dundi yfir og 
þroska hans. Þá fara áhrifin eftir aðgengi að aðstoð og skynjuðum stuðningi viðkomandi 

meðan á áfallinu stóð og/eða eftir það. Einnig hefur áhrif hvort ungmenni hafi upplifað 

tengslarof og/eða öryggisleysi í kjölfar áfallsins, hvort það hafi verið af mannavöldum og 
hvort að álagið hafi verið langvarandi eða skammvinnt. Áföll og erfið reynsla getur myndað 
sár á sjálfsmyndina sem erfitt er að græða en það er þó ekki þar með sagt að allir sem lendi í 

einhverskonar áfalli eigi eftir að glíma við neikvæða sjálfsmynd og heilsufarsvanda ævilangt. 

Eitt af því sem komið hefur í ljós í þessu verkefni er að samþættingu skóla-, félagsmála- 

og heilbrigðiskerfa, þegar kemur að málefnum barna og ungmenna sem þurfa á aðstoða að 

halda, virðist vera ábótavant að því leiti að hún er ekki heildstæð; þ.e. kerfin vinna ekki 

saman að málefnum ungmenna sem þurfa á aðstoð að halda heldur sitt í hvoru lagi. Það er 

óásættanlegt að slíkt skuli vera sá raunveruleiki sem blasir við þeim ungmennum sem þurfa 

og vilja leita sér aðstoðar. Skólarnir og sértaklega námsráðgjafar eru oft fyrsti viðkomustaður 

þegar ungmenni leita sér aðstoðar og þaðan ætti að vera greið leið inn á þá braut sem 

málefni viðkomandi á best heima. Mótun heildstæðrar og samþættrar þjónustu er þó í 
burðarliðnum en félags- og barnamálaráðherra hefur lagt fram frumvarp til laga um 

samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og vonandi verður það að veruleika innan 
skamms (Félagsmálaráðuneytið, 2021). 
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Hægt er að fyrirbyggja skaðleg áhrif áfalla á sjálfsmynd með því að grípa börn og 

unglinga strax sem lenda í áföllum og veita þeim einstaklingsbundna áfallahjálp og örugga 

höfn. Það geta verið foreldrar, kennarar eða aðrir fullorðnir sem þekkja ungmennið. 
Mikilvægt er að nærumhverfið tali saman og vinni að sama markmiðinu, það er að styrkja 

barnið eða unglinginn og veita verkfæri til þess að vinna úr áfallinu og styrkja sjálfsmyndina. 

Þeir sem eru í nánum samskiptum við unglinginn þurfa að vera meðvitaðir um að streitustig 
hans er hátt stuttu eftir atburðinn eða á meðan honum stendur og hann gæti brugðist við á 

óæskilegan hátt eða reynt að hverfa í fjöldann. Þá er mikilvægt er að vera til staðar fyrir 

viðkomandi og veita hlýju og skilning. Þegar ungmennið er komið í jafnvægi aftur eftir 

atburðinn er ráðlegt að ræða áfallið, aðstoða það við úrvinnslu og sjálfsstyrkingu ásamt því 
að vera áfram til staðar fyrir það. Áfallavinna og sjálfsstyrking geta farið fram heima við, í 

skóla og frístundum og/eða undir handleiðslu fagaðila. Mikilvægt er að foreldrar viti hvert 

þeir eigi að leita og að grunn- og framhaldsskólar hafi verkferla þegar kemur að áfalli barns. 
Einnig þarf nærumhverfið að huga að forvörnum, það er að styrkja seiglu og sjálfsmynd 

ungmenna svo þau séu betur í stakk búin að takast á við erfiðleika. Mín upplifun er að 

skólakerfið einblíni ekki nógu mikið á að styrkja sjálfsmynd nemenda en þar er fjölbreyttur 
hópur barna og mörg þeirra eru að glíma við eða munu þurfa að glíma við áföll af einhvers 

konar tagi einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Það skiptir miklu máli að undirbúa ungt fólk undir lífið og það sem koma skal og því þarf 
að gefa því góðan grunn. Með ritgerðinni vonast ég til þess að foreldrar, kennarar og aðrir 

fullorðnir sem vinna með unglingum verði meðvitaðir um mikilvægi þess að vinna saman að 
því styrkja sjálfsmynd allra unglinga markvisst en hlúa þarf sérstaklega að sjálfsmynd 

unglinga sem orðið hafa fyrir áföllum. 
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