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Hvað er kvíði?
! Tilfinning sem allir þekkja

Kvíði barna, unglinga
og foreldrahlutverkið

! Eðlilegt viðbragð við hættu/ógn
! Eðlilegur og heilbrigður upp að
vissu marki og getur bætt
frammistöðu okkar

! Viðvörðunarkerfi sem býr okkur

Anna Sigurðardóttir
Sálfræðingur í Heilsuborg

undir hættur og skerpir athygli

Hvenær verður kvíði vandamál?
! Þegar barn er farið að missa af

tækifærum til þroska, ánægju
eða getu til félagslegra samskipta
miðað við aldur, vegna kvíða.

!
!
!
!
!

Kvíðinn einstaklingur:

! Ofmetur hættur eða mistúlkar
aðstæður

! Vanmetur eigin getu til að takast á
við aðstæður

Hvað er það versta sem
gæti gerst?
X 1000

! Leitar allra leiða til að tryggja

öryggi sitt út frá neikvæðri túlkun
sinni á aðstæðunum.

Megin þættir mismunandi kvíðaraskanna
Tegund röskunar

Ógnandi áreiti/
aðstæður

Helstu hugsanir

Felmtur/
Ofsakvíðaköst

Ákveðnar aðstæður, t.d
lyftur, háa hæð.
Líkamleg einkenni

Hræðsla við að deyja,
missa stjórn, falla í
yfirlið og frekari
kvíðaköst

Fælni

t.d við hunda, kóngulær

Ofsafengin hræðsla
við þessa þætti

Almenn kvíðaröskun Streituvekjandi atburðir,
áhyggjur, óvissa (t.d
próf, frammistaða)

Hræðsla við að
eitthvað óviðráðanlegt
gerist og daglegt líf sé
ógnvænlegt

Aðskilnaðarkvíði

Mikill ótti um
aðskilnað eða að
umsjáraðilinn verði
fyrir skaða

Aðskilnaður við
umsjáraðla

Orsakir og afleiðingar!
! Erfðir og umhverfi
Tilfinningaleg næmni erfist
Líffræðilegir veikleikar til staðar hjá barni
Fyrirmyndir mikilvægar
Lærð hegðun af umönnunaraðilum
Mikilvægt að ýta undir sjálfstæði þeirra miðað við aldur

Þeir sem upplifa kvíða geta
þróað með sér lágt sjálfsmat,
erfiðleika í samskiptum og
frammistöðu í námi. Aukin
tilfinningaleg vanlíðan og
þunglyndi og seinna meir.

Megin þættir mismunandi kvíðaraskanna
Tegund röskunar

Ógnandi áreiti/aðstæður

Helstu hugsanir

Félagskvíði

Almennings- og
félagslegar aðstæður

Hræðsla við að verða
dæmdur á neikvæðan
hátt af öðrum (t.d. að
verða sér til skammar)

Árátta - þráhyggja

Íþyngjandi, þrálátar
hugsanir, myndir eða
hvatir. Áráttukennd
hegðun mótast til að róa
þær hugsanir (t.d sífellt
að þvo hendur, telja,
yfirfara endurtekið ofl)

Hræðsla við að missa
stjórn á hegðun eða
vera ábyrgur fyrir
einhverju slæmu sem
kemur fyrir aðra eða
sjálfan sig

Heilsukvíði

Næmni gagnvart
merkjum eigin líkama
sem oft eru rangtúlkuð
(t.d blettir, verkir, sár,
veikindi)

Áhyggjur af líkamlegri
heilsu
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Hvernig birtist kvíði?

Dæmi um kvíða hjá barni á leið í pössun...
HUGSUN

Kvíða einkenni barna geta komið fram á ýmsa vegu
og fara eftir aldri barns:

“Ég vil ekki að mamma fari frá mér
....ég er hræddur um
að hún komi ekki aftur, að hún
slasist eða deyi!”

! HUGSUN: Óttast að mistakast, að vera öðruvísi, að vera skilin
út undan, að vera ekki nógu góð í námi/íþróttum, að önnur
börn séu vond við þau, aðskilnaður frá fjölskyldu

! LÍÐAN: Áhyggjur, kvíði, eirðarleysi, ótti, hræðsla
reiði,....
! LÍKAMLEG EINKENNI: Höfuðverkur, magaverkur,
martraðir, pissa undir, breyting á matarlyst og stam.

LÍÐAN

HEGÐUN
Hangir í móður
Neitar að fara í
pössun
LÍKAMLEG
EINKENNI

! HEGÐUN: Grátköst, væl, árásagirni, þrjóska og tregða
til að taka þátt, sífelldar spurningar um hvað sé
framundan

Börnin

Viðhaldandi þættir

Hugsanaskekkjur: Barnið þarf að læra að hugsanir sem kalla
fram kvíða komi ósjálfrátt upp í hugann en séu ekki sannleikur.
Flótti barn kemur sér út úr aðstæðum sem valda því kviða

Áhyggjur 9
Ótti 8

Hnútur í maga
Ógleði

Hvað geta foreldrar gert?
! Spyrja – hlusta
! Sýna skilning og hlýju

Forðun: barn kemur sér undan því að fara í aðstæðurnar

! Spyrja þau um lausnina

Öryggishegðun: fer samferða vini og stendur við hlið hans allt
afmælið

! Gera plan með þeim

Foreldrar

! Hrósa fyrir hvert skref sem tekið er

! Brjóta verkefnið niður – skref fyrir skref

! Hughreysting: “þetta verður allt í lagi”, “þú þarft ekki að hafa
neinar áhyggjur”….

! Ofverndun: “þú þarft ekki að fara í afmælið”
! Stjórnsemi: “hættu þessari vitleisu, þú ferð víst í afmælið”

Hvað geta
foreldrar gert?

Leitið aðstoðar: í skólanum, á

heilsugæslunni eða hjá sálfræðingi
Hugræn atferlismeðferð (HAM) raunprófuð
og árangursrík meðferð við kvíða.

Hvað geta foreldrar gert?
og börnin líka…

! Vinna í því að:
! Vera í JAFNVÆGI - bjartsýn
! Huga að eigin líðan og áhyggjum
! Sýna sér þolinmæði og skilning

SAMVERA
• Öryggi
• Tengls
• Hugarró

! Hafa húmor fyrir sjálfri/um sér
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Hvað getur fjölskyldan gert?
! Tölum um líðan okkar við einhvern

Gangi ykkur vel!

sem við treystum

! Verum með vinum sem koma vel
fram við okkur og virða

! Stundum reglulega hreyfingu, útiveru
! Finnum okkur áhugamál sem okkur líður vel með og
finnst gaman að stunda

! Lærum að slaka á líkama og huga
! T.d með slökunar-, hugleiðslu-, eða öndunaræfingum

! Lærum að virða eigin tilfinningar og þarfir sem og
annarra
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