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Kvíði
í námi
VELLÍÐAN Í NÁMI

Bæklingurinn fjallar almennt um kvíða og hvað við getum gert til að takast
á við hann. Þau dæmi sem tekin eru í bæklingnum snúast um námstengdar
aðstæður en eiga vissulega einnig um aðrar kvíðavekjandi aðstæður.
Í lok bæklingsins eru tekin saman nokkur hagnýt ráð, sem mörg hver
byggja á innihaldi bæklingsins, sem gott er að taka með sér inn í prófatíð.

Kvíðaviðbragðið
Þegar við teljum okkur vera í hættu bregst sjálfvirka taugakerfið okkar við og
streituhormón streyma út í blóðið. Það kemur líkamanum í viðbragðsstöðu og býr hann
undir átök. Vegna þessa upplifum við oft mikil og sterk líkamleg einkenni þegar við
verðum óttaslegin og kvíðin. Þessi einkenni geta verið óþægileg en mikilvægt er að
hafa í huga að þau hafa öll sinn tilgang og eru okkur ekki hættuleg. Hér að neðan má
sjá dæmi um hvað gerist í líkama okkar þegar viðbragðið fer af stað og af hverju það
gerist.
• Hröð öndun eykur súrefnisupptöku og veitir okkur þar með aukna orku til að takast
á við þá hættu sem við stöndum frammi fyrir.

Hvað er kvíði?

• Hraður hjartsláttur dælir auknu blóði til stóru vöðvanna sem eykur styrk.
• Breytt blóðflæði gerir það að verkum að meira blóð streymir til heila og stóru
vöðvanna og minna blóð fer til húðarinnar, fingra og táa.
• Vöðvar spennast og við verðum reiðubúin til atlögu.
• Meltingin hægir á sér til þess að spara orku.

Kvíði er tilfinning sem við þekkjum öll. Hann virkjast í aðstæðum þar sem við stöndum

• Sviti kælir líkamann.

frammi fyrir mögulegri ógn við líf okkar, velferð eða afkomu og hefur þann tilgang að

• Breytt einbeiting þar sem hugur okkar verður upptekinn af hættunni sem gerir

hjálpa okkur að takast á við slíkar aðstæður.
Sú ógn sem virkjar kvíðaviðbragðið þarf ekki endilega að vera raunveruleg heldur er nóg að við höfum
dregið þá ályktun að einhver ógn sé til staðar. Kvíðaviðbragðið er alltaf hið sama, óháð því hver ógnin er.
Með öðrum orðum þá getur kvíðaviðbragðið virkjast á sama hátt hvort sem við erum að ganga yfir götu
og sjáum bíl stefna að okkur á ógnarhraða eða við sitjum í sófanum heima og hugsum um að við gætum
fallið á prófi morgundagsins.
Kvíðaviðbragðið er í grunninn hjálplegt viðbragð og ekki er æskilegt að vera án þess. Það gerir okkur
meðal annars kleift að bregðast hratt við og getur því skipt sköpum þegar við erum í hættu stödd.
Kvíðaviðbragðið getur bætt frammistöðu okkar á hinum ýmsum sviðum, því hæfilegur kvíði skerpir athygli
okkar og snerpu. Það getur því verið gagnlegt að finna fyrir dálitlum kvíða þegar við viljum standa okkur
vel eða erum að undirbúa okkur fyrir krefjandi aðstæður eins og taka próf, halda kynningar og taka
þátt í keppni. Þegar kvíði er hins vegar óhóflegur og farinn að koma upp þegar aðstæður kalla ekki á

okkur tilbúin til að bregðast fljótt við.
• Skynfæri skerpast sem gerir okkur meira vakandi fyrir umhverfi okkar og þar með
líklegri til að greina hættu.
Ef við setjum þessi einkenni í samhengi við raunverulega og líkamlega ógn þá sjáum
við hversu hjálpleg þau geta verið. Ímyndaðu þér að bíll stefni að þér á ógnarhraða og
hvernig þú stekkur frá. Þessi einkenni hjálpa þar og þú myndir varla vilja vera án þeirra
í slíkum aðstæðum.
Það er þó annað uppi á teningnum þegar viðbragðið fer af stað í aðstæðum þar sem
þú þarft ekki á þessum líkamlegu breytingum að halda, eins og til dæmis þegar þú ert
að sjá fyrir þér að þú eigir eftir að falla á prófi. Sama viðbragð fer af stað en þú þarft
ekki að nýta þetta líkamlega viðbragð. Í slíkum aðstæðum er algengt að fólk taki frekar
eftir og verði meðvitaðri um líkamlegu einkennin sem og þær aukaverkanir sem þau

hann getur hann snúist upp í andhverfu sína og farið að trufla líf okkar. Þá viljum reyna að grípa inn í og

kalla fram.

takmarka áhrifin.

• Hraða öndunin getur valdið andþyngslum, verki fyrir brjósti eða svima.
• Margir verða mjög meðvitaðir um og finna vel fyrir aukna hjartslættinum.
• Breytt blóðflæði gerir það að verkum að við getum fundið fyrir doða, náladofa,
seyðingi og kulda á þeim stöðum sem blóðflæðið minnkar.
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• Spenntir vöðvar geta valdið verkjum, vöðvabólgu og skjálfta.
• Þegar melting hægir á sér finnum við gjarnan fyrir meltingartruflunum, ógleði, aukinni þörf til að
fara á salerni og munnþurrki.
• Breytt einbeiting gerir okkur erfitt fyrir að einbeita okkur að öðru en hættunni sjálfri. Hugur okkar
reikar um og við náum ekki festa hann við það sem við viljum. Við getum einnig átt erfitt með að
muna hluti og nota rökhugsun.
• Þegar skynfærin skerpast verða margir ljósfælnir, finna fyrir sjóntruflunum og verða
viðkvæmir fyrir hljóðum.
Það er ekki ósennilegt að þú kannist við margt af því sem talið er upp hér. Ef slíkt er raunin skaltu muna
að þessi einkenni eru fullkomlega hættulaus og þýða aðeins að viðbragðskerfi líkamans er í gangi.
Vissulega geta þau þó verið óþægileg, eins og til dæmis þegar við erum að læra og náum ekki að
einbeita okkur því hugur okkar leitar ítrekað annað eða við sitjum í prófstofunni og tökum eftir ýmiskonar
hljóðum í umhverfi okkar. Í slíkum aðstæðum getur verið gagnlegt að minna okkur á hvað er í gangi í
líkama okkar og nýta einhverjar af eftirfarandi aðferðum til að hafa áhrif á kvíðann.

Hugsanir þegar við erum kvíðin
Hugsanir okkar spila stórt hlutverk þegar kemur að kvíða og geta gert það að verkum að við upplifum
talsvert meiri kvíða en aðstæður kalla á. Líkt og komið hefur fram fer kvíðaviðbragðið af stað þegar
við metum að einhver ógn sé til staðar, hvort sem hún er raunveruleg eða ekki. Þegar við erum kvíðin
snúast hugsanir okkar um að eitthvað muni fara úrskeiðis. Á sama tíma miklum við hluti gjarnan fyrir okkur
og teljum að útkoman verði mun hræðilegri en í raun má búast við. Hugsanir okkar verða oft talsvert
skekktar og við eigum erfitt með að hugsa á rökréttan hátt. Þegar við erum kvíðin er því mikilvægt að
doka við og skoða hugsanir okkar. Þegar þú finnur næst fyrir kvíða skaltu prófa að spyrja þig eftirfarandi
spurninga:

Hvað er ég að sjá fyrir mér?
Er ég að sjá fyrir mér að einhver ógn sé til staðar þegar hún er það kannski ekki? Er ég að gera ráð
fyrir að allt hið versta sé að fara að gerast? Ef það versta gerist, er ég að sjá fyrir mér að það verði svo
hræðilegt og ég geti ekkert gert til að takast á við það? Getur verið að þetta muni fara á annan og betri
veg? Hvernig gæti þetta farið í rauninni?

Er ég að hugsa um neikvæða fyrri reynslu?
Er ég að hugsa aftur og aftur um atvik þar sem hlutirnir fóru ekki nógu vel? Er ég að gera ráð fyrir að þar
sem þetta hefur gengið illa í fortíðinni þá muni það gerast aftur nú? Er það í raun og veru þannig að ef
hlutur gengur illa einu sinni þá muni það gerast aftur? Hefur mér einhvern tíman gengið illa í einhverju og
svo gengið betur í næsta skipti? Hvað með öll atvikin þar sem mér gekk vel? Er ég að gleyma þeim?
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Er ég að tala niður til mín?
Er ég að segja neikvæða hluti við sjálfan mig og rífa mig niður? Er ég að ákveða fyrirfram að ég geti ekki

Önnur algeng kvíðahegðun er að beita svokölluðum öryggisráðstöfunum sem í okkar
huga hafa þann tilgang að koma í veg fyrir að það sem við óttumst gerist. Við forðumst

tekist á við aðstæðurnar? Hvað myndi ég segja við vin ef hann væri að tala svona til sín?

þá ekki aðstæðurnar heldur förum í þær „vopnuð“ einhverri hegðun. Hefur þú

Er ég að setja ósanngjarnar kröfur?

fyrir þér að ef þú myndir ekki gera það myndi þér ganga verr? Tekur þú lukkugrip með

Er ég að segja við sjálfan mig að ég verði að gera hluti á ákveðinn hátt? Er það raunhæft? Er ég að segja
að ef ég næ ekki ákveðnum árangri þá sé þetta til einskis? Myndi ég setja þessar kröfur á aðra?
Reyndu að nota þessar spurningar og svara kvíðahugsuninni með rökhugsun. Hér má sjá dæmi:
Kvíðahugsun: „Ég á eftir að falla á prófinu“

einhvern tímann farið óþarflega oft yfir verkefni áður en þú skilaðir því inn því þú sást
þér í próf í þeim tilgangi að ganga betur? Lítur þú endurtekið á klukkuna í prófi því þú
óttast að renna út á tíma og þar með falla? Ef þú þekkir slíka eða sambærilega hegðun
ertu sennilega að beita kvíðatengdum öryggisráðstöfunum.
Líkt og komið hefur fram hefur kvíðaviðbragðið þann tilgang að koma okkur undan
hættu. Það er því ekki skrítið að við höfum þá tilhneigingu að reyna að forðast það

Rökhugsun: „Ég hef náð að fara yfir helling af efninu og veit meira en ég held. Mér hefur gengið

sem vekur upp kvíða eða stjórna því á einhvern hátt. Slík hegðun getur vissulega verið

ágætlega í verkefnum á önninni. Ég hef oft haldið að ég sé að falla en svo gerist það ekki.“

gagnleg þegar hættan sem við stöndum frammi fyrir er raunveruleg. En þegar kvíðinn

Gagnlegar setningar
Oft er það þannig að við sjáum fyrir okkur að sömu hlutirnir séu að fara úrskeiðis, aftur og aftur. Kannski
höldum við að við séum að fara að falla á hverju einasta prófi eða við erum alltaf viss um að við séum
að fara að gera okkur að fífli þegar við tölum fyrir framan bekkinn. Mörgum þykir því gott að vera með
hjálplega setningu tilbúna áður en farið er í slíkar aðstæður. Þá getur maður nýtt sér spurningarnar hér
á undan og búið sér til gagnlega setningu til að minna sig á þegar kvíðinn lætur á sér kræla. Við eigum
nefnilega auðveldara með að hugsa rökrétt þegar við erum í tilfinningalegu jafnvægi. Það er mikilvægt
að hver og einn búi til setningu sem hentar sér því hugsanir okkar eru jafn ólíkar og við erum mörg.
Setningin þarf að minna okkur á það sem skiptir máli í okkar tilfelli og tekur mið af okkar ótta. Hér má sjá

kemur upp því við erum að ofmeta líkur á að eitthvað slæmt sé að fara að gerast er
það ekki gagnlegt. Okkur líður þá oft eins og við séum með meiri stjórn á aðstæðum
en erum í raun farin að forðast hluti að óþörfu eða nota óþarfar öryggisráðstafanir.

Nálgumst í stað þess að forðast
Hefur þú einhvern tímann gert hluti hluti þrátt fyrir að hafa séð fyrir þér að þeir gætu
farið illa? Hefur þú til dæmis farið í próf sem þú hélst að þú myndir falla í og náð því?
Ímyndaðu þér ef þú hefðir ekki farið. Þú hefðir þá sleppt prófinu til einskis, en líklega
verið fullviss um að þú hefðir fallið ef þú hefðir farið. Það er nefnilega málið með
óhjálplega kvíðahegðun. Þegar við sleppum að gera það sem við óttumst fáum við

dæmi um slíkar setningar:

ekki tækifæri til að sjá að það sem við óttumst mun sennilega ekki eiga sér stað. Og ef

• „Ég þarf ekki að gera þetta fullkomlega, ég geri mitt besta.“

sama á við um óþarfar öryggisráðstafanir. Þegar við notum þær fáum við ekki tækifæri

• „Ég á stundum erfitt með muna hluti þegar ég er kvíðin, það þýðir ekki að ég viti ekki svörin.
Þetta mun koma, ég þarf bara að gefa mér smá tíma.“
• „Kvíði er ekki hættulegur og hann varir ekki að eilífu. Ég ætla ekki að spá of mikið í einkennunum
heldur halda áfram að gera það sem ég er að gera.“
• „Mér líður oft eins og ég muni falla en það er oftast ekki rétt.“

Hegðun þegar við erum kvíðin

það gerist verður það sjaldan jafn hræðilegt og við vorum búin að sjá fyrir okkur. Hið
til að sjá að við þurftum mögulega ekki á þeim að halda. Þetta er dálítið eins og að
ganga um með belti og axlabönd á sömu buxunum. Við erum nokkuð örugg um að
buxurnar muni haldast uppi og höldum jafnvel að þær hafi haldist uppi af því að við
notuðum bæði. Raunveruleikinn er þó sá að þær hefðu einnig haldist uppi þótt við
slepptum beltinu. Þær myndu jafnvel haldast uppi án beggja.
Við getum yfirfært þetta á nám. Við hefðum sennilega fengið sambærilega einkunn hvort
sem við skiluðum verkefninu eftir einn yfirlestur eða fjóra. Og við hefðum sennilega náð

Hefur þú einhvern tímann sleppt að fara í próf því þú hélst að þú myndir falla? Hefur þú komið þér undan

prófinu án lukkupennans. Við förum þó að þakka ráðstöfunum fyrir að ekki fór illa og

því að halda kynningu því þú sást fyrir þér að þú gætir klúðrað henni og gert þig að fífli?

erfitt verður að fara í aðstæður án þeirra. Öryggisráðstafanir geta einnig ýtt undir kvíða.

Ef þú kannast við að hafa gert slíkt þá varst þú sennilega að sýna algenga kvíðahegðun, það er að

Ímyndaðu þér hvernig okkur líður þegar við gleymum lukkugripnum heima eða hvaða

forðast eða flýja það sem vekur upp kvíða.
Bls. 4

áhrif það hefur að líta á klukkuna á tíu mínútna fresti.

Þegar við tökumst á við kvíða viljum við því nálgast aðstæður frekar en að forðast þær. Við þurfum að

í líðan. Við þurfum því að leggja okkur fram við að halda góðu og reglulegu mataræði,

gefa okkur tækifæri til að kanna hvort það sem við óttumst sé í raun og veru að fara að gerast í stað þess

líka þegar við erum lystarlítil. Ef þú missir matarlystina þegar krefjandi aðstæður eru

að ákveða það fyrirfram. Þegar við breytum hegðun okkar eigum við nefnilega möguleika á að læra að

framundan, eins og t.d. próf, skalt þú passa að eiga matvæli sem þú átt auðveldast

hugsanir okkar eru ekki alltaf staðreyndir. Við þurfum því að sleppa að forðast og við þurfum að sleppa

með að koma niður. Dæmi um slíkt gæti verið ávöxtur, drykkjarjógúrt, hnetur eða

að nota óþarfar öryggisráðstafanir. Prófaðu bara!

orkustykki. Ekki sleppa því að borða, reyndu að koma einhverju niður.

Önnur hagnýt ráð við kvíða

Núvitund

Fáðu nægan svefn
Svefn er nauðsynlegur til að viðhalda góðri heilsu og jafnvægi í líðan. Svefnskortur getur aukið
einbeitingarerfiðleika og gleymsku.

Núvitund (Mindfulness) snýst um að leyfa neikvæðum hugsunum og áhyggjum að
líða hjá án þess að veita þeim sérstaka eftirtekt. Þjálfun í núvitund felst í því að beina
athygli okkar að augnablikinu, einbeita okkur að einu í einu og ná þannig að jarðtengja
okkur við líðandi stundu. Þannig getum við komið í veg fyrir að við séum of mikið í

Þegar við sofum lítið eða illa verðum við verr upplögð til að takast á við aðstæður og tilfinningar okkar

eigin hugarheimi og að ofhugsa hluti. Það eru til ýmsar bækur, netsíður og smáforrit

verða oft sveiflukenndari. Að sleppa því að sofa fyrir kvíðavekjandi aðstæður (t.d. þegar við lærum alla

sem við getum notað til að æfa núvitund.

nóttina fyrir próf) getur valdið því að við verðum kvíðnari en við eigum að okkur að vera og eigum erfiðara
með að takast á við aðstæður. Svefn leikur einnig mikilvægt hlutverk í að festa það sem við höfum lært yfir
daginn í minni og er því mikilvægur til að við getum kallað upplýsingarnar aftur fram síðar.
Ef þú átt til að vaka nóttina fyrir próf og taka svokallaðan „all nighter“ skalt þú hugsa þig tvisvar um þar
sem neikvæðar afleiðingar þess eru gjarnan mun meiri en ávinningurinn.

Neyttu koffíns í hófi
Hefur þú einhvern tímann upplifað aukinn hjartslátt eftir að hafa neytt koffíns eða jafnvel fundið fyrir
handskjálfta? Koffín er örvandi og hefur þann eiginleika að kalla fram sambærileg líkamleg einkenni og
kvíðaviðbragðið gerir. Þegar við erum kvíðin þurfum við varla á aukinni örvun að halda. Prófaðu að skipta
kaffinu eða orkudrykknum út fyrir koffínlausan svaladrykk.

Stundaðu reglulega hreyfingu
Hreyfing er frábær leið til að fá útrás og takast á við streitu. Hreyfing gerir okkur kleift að nýta þau
líkamlegu einkenni sem kvíðaviðbragðið kallar á sem getur hjálpað okkur að losa um spennu. Hreyfing
getur einnig hjálpað okkur að dreifa huganum sem getur verið mjög gagnlegt þegar við festumst í
óhjálplegum hugsunum eða erum farin að ofhugsa hluti.

Borðaðu holla fæðu og gerðu það reglulega
Líkt og kemur fram hér að framan hægir meltingakerfið á sér þegar kvíðaviðbragðið fer af stað því ekki
væri skynsamlegt að eyða orku í meltingu þegar við erum í hættu stödd. Í takt við það missa margir
matarlystina þegar þeir verða kvíðnir og fara í kjölfar þess að borða lítið og óreglulega. Holl og fjölbreytt
fæða er hins vegar nauðsynleg fyrir heilsu og vellíðan. Ef við borðum reglulega erum við líklegri til að
halda jafnri orku yfir daginn, við eigum auðveldara með að halda einbeitingu og upplifum betra jafnvægi
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Ef þú glímir við prófkvíða
Mundu að það er eðlilegt að finna fyrir kvíða þegar maður er að fara í próf og það að
vera algjörlega kvíðalaus ætti því aldrei að vera markmiðið. Hér að neðan eru nokkur
hagnýt ráð sem gott er að taka með sér inn í prófatíð.

Kvöldið fyrir prófið
• Passaðu að fá nægan svefn fyrir prófið. Mundu að svefn leikur hlutverk í að festa

einfaldar slökunar- og eða öndunaræfingar. Þú hefur tíma!
• Taktu örstuttar pásur á milli spurninga. Leggðu pennann frá þér, slakaðu öxlunum niður og andaðu.
• Ekki fylgjast endalaust með klukkunni og því sem aðrir eru að gera. Þó einhver sé búinn þýðir það
ekki að honum hafi gengið betur en þér.
• Mundu að það er eðlilegt að verða tómur um stund og eiga erfitt með að svara spurningum. Þegar við
lendum í slíku verðum við þó oft enn kvíðnari, förum að „panikka“ og finnum fyrir sterkum líkamlegum
einkennum. Ef þú lendir í slíku stoppaðu um stund, leggðu pennann frá þér og

það sem við lærum í minni, hjálpar okkur að takast á við tilfinningar okkar og hjálpar

andaðu rólega. Reyndu að slaka á líkamanum. Minntu þig á að líkamleg einkenni

til með einbeitingu. „All-nighter“ getur haft slæm áhrif, sérstaklega á þá sem upplifa

kvíða eru hættulaus og líða hjá. Þú ert ekki að fara yfir um og þú ert ekki að missa

mikinn kvíða.

stjórn. Minntu þig á gagnlegu setninguna þína ef þú hefur búið slíka

• Ef þú átt erfitt með að sofna eða vaknar oft, reyndu að hafa ekki áhyggjur af því.
Þrátt fyrir að svefn gegni mikilvægu hlutverki verður það ekki svo að þú munir ekki
geta gert neitt ef þú sefur illa.
• Ekki læra fram að svefntíma. Notaðu a.m.k. klukkustund fyrir svefn til að slaka á og
gera eitthvað annað. Þá fær hugur þinn tækifæri til að aftengja sig frá lærdómnum
og verða hugsanir þínar síður litaðar af honum þegar þú ert að reyna að sofna.

Prófdagurinn
• Góð næring gefur líkama okkar og heila orku og er því ansi mikilvæg. Þegar okkur
vantar næringu verðum við orkulaus, eigum erfiðara með einbeitingu og upplifum
sveiflukenndari tilfinningar. Mundu því að borða fyrir prófið, janfvel þó þú hafir ekki
matarlyst.
• Takmarkaðu neyslu koffíns. Mundu að koffín er örvandi og getur ýtt undir kvíða.

til. Reyndu að færa athygli þína af hugsunum þínum og á eitthvað
annað. Þú getur hugsað um eitthvað sem hefur áður hjálpað
þér að líða betur eða þú getur notað umhverfi þitt og reynt
að taka eftir hlutum og hljóðum sem þú myndir venjulega
ekki veita athygli. Færðu athygli þína svo aftur á prófið og haltu
áfram. Reyndu eftir bestu getu að fara ekki úr aðstæðunum. Kvíði er
sveiflukenndur og styrkur einkennanna mun falla. Mundu að það er betra að
skrifa eitthvað en ekkert!

Eftir prófið
Skildu prófið eftir þar sem það á heima, í prófstofunni. Reyndu að velta þér ekki upp
úr prófinu með því hugsa endalaust um það. Ef þú talar við aðra um prófið, takmarkaðu
tímann sem fer í það og talið svo um eitthvað annað.

Prófaðu að drekka eitthvað annað eins og koffínlaust te, safa eða vatn.
• Reyndu að takmarka streitu fyrir prófið. Getur þú gert eitthvað sem hjálpar þér að
slaka á? Sumum finnst gott að hlusta á róandi tónlist, fara í bað, göngutúr eða gera
slökunaræfingar. Öðrum finnst gagnlegt að fara út að hlaupa eða í ræktina. Reyndu
að halda þig frá fólki sem ýtir streitunni þinni upp.
• Í stað þess að fara yfir nýtt efni rétt fyrir próf gæti verið betra að líta yfir nokkur
lykilatriði og láta það duga.
• Mættu tímanlega í prófið en alls ekki of snemma. Það getur ýtt undir kvíða að
standa fyrir framan prófstofuna og bíða.

Frekari stuðningur
Þessi bæklingur er hugsaður sem leiðarvísir fyrir nemendur til að
takast á við kvíða.
Mögulega er þessi bæklingur og þau ráð sem talin eru hér upp
nægjanleg til að takast á við þann kvíða sem þú finnur fyrir en
ef þú telur þig þurfa á meiri stuðningi að halda getur þú leitað til
námsráðgjafar eða sálfræðiþjónustu HR.

Í prófinu

Allar frekari upplýsingar um þjónustu og hvernig eigi að bóka viðtal

• Gefðu þér smá tíma í upphafi prófs til að jarðtengja þig. Minntu þig á gagnlegu

má finna á https://www.ru.is/radgjof/

setninguna þína (t.d. „ég geri mitt besta, get ekki gert meira en það“). Gerðu
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