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Hvað er kvíði?

Kvíði einkennist af:
Líkamlegri spennu

Ótta við að eitthvað hræðilegt gerist

Ótti og kvíðaviðbrögð eru nauðsynleg til að lifa af

Vægur kvíði er gagnlegur í mörgum aðstæðum. 

Baráttu-flótta viðbragðið
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Skynjun á hættu: Baráttu-flótta viðbragðið

Aukinn hjartsláttur = Meira blóð til vöðva

Hraðari öndun = Meira súrefni til vöðva.
Veldur mæði, brjóstverkjum, 
köfnunartilfinningu og svima

Aukin vöðvaspenna 
Veldur skjálfta og verkjum

Blóð fer hratt frá innyflum til stoðkerfisins 
Veldur ógleði, munnþurrki, 
„fiðringur í maganum“

Aukinn sviti = kælir líkamann 
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Kvíðaraskanir
▪ Óttinn er ekki í samræmi 

við aldur og þroska

▪ Óttinn beinist að aðstæðum

sem jafnaldrar ráða vel við

▪ Óttinn er hamlandi og

truflar daglegt líf barnsins
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Birtingarmynd kvíða hjá börnum
▪ Klassísk kvíðaeinkenni:

Flótti, forðun, frestun, hanga í foreldrum, erfitt að taka ákvarðanir

▪ Önnur merki um kvíða:
Líkamlegar kvartanir
Skapsveiflur
Kröftug skapofsaköst
Árásargirni
Mótþrói við verkefni, ferðalög og ýmsar aðstæður
Stjórnsemi; allt verður að vera “rétt” gert
Svefntruflanir
Einbeitingarleysi
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Helstu kvíðaraskanir í barnæsku

▪ Sértæk fælni 10-15%

▪ Aðskilnaðarkvíði 4-7%

▪ Félagsfælni 7%

▪ Almenn kvíðaröskun 1-2%
(Mash & Barkley, 2014)
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Helstu kvíðaraskanir meðal barna með einhverfu

▪ Sértæk fælni 29%

▪ Félagsfælni 16%

▪ Aðskilnaðarkvíði 9%
(van Steensel, Bögels & Perrin, 2011)
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Kvíði eða hluti af einhverfurófi?

▪Mörg einkenni félagsfælni eru hluti af 
röskunum á einhverfurófi 
▪ Draga sig í hlé í félagslegum aðstæðum

▪ Vilja frekar vera ein(n)

▪ Tala ekki í félagslegum aðstæðum

▪ Forðast augnsamband

▪Áhugi á félagslegum samskiptum 
gæti einnig verið minni í einhverfu
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Samsláttur kvíða við einhverfuróf
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▪Aukin áhætta – hærri tíðni
▪Talsvert af sameiginlegum einkennum
▪Mikilvægt að nota sértæk mælitæki



Hvað er til ráða?
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Hvernig einkenni kvíða viðhaldast

▪ Barnið sleppur við aðstæðurnar 
sem kölluðu óttann fram

▪ Hröð niðursveifla á allri 
spennunni og óttanum 

▪ Kvíðinn minnkar mjög hratt

▪ Vellíðan 

▪ Hegðunin sem leiddi til þess að 
barnið slapp við eitthvað er 
þannig styrkt og líkleg til að 
vera endurtekin 
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Einföld ráð

▪ Hvetja barnið áfram

▪ Ekki leyfa flótta og forðun

▪ Ekki veita óttanum mikla athygli

▪ Brjóta verkefni niður í einingar og skref
▪ Gefur yfirsýn

▪ Gefur tilfinningu fyrir framvindu

▪ Gefur tilfinningu fyrir árangri
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Lækka örvunarstigið

▪ Þindaröndun

▪ Sápukúluöndun

▪ Telja upp á 10

▪ Fara út í frískt loft
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Meðferð fyrir börn á einhverfurófi
▪ Aðlaga þarf meðferðarefni fyrir börn með einhverfu

▪ Sérstakar útgáfur kvíðameðferða:
• Klókir krakkar (Cool kids) (Chalfant, Rapee, Carroll, 2007)

• BIACA (Wood et al., 2009)

• TAASD (Kerns et al, 2016)
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Takk fyrir

urdurn@hi.is
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