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Útdráttur 

Núvitund er aðferð til þess að vera meðvitaður um það sem gerist innra og ytra með 

manni sem leggur skýra áherslu á það að hafa athyglina á líðandi stundu sem gerir 

manni kleift að vera fullkomlega til staðar í núinu. Með öðrum orðum þá er núvitund 

andstæða þess að keyra í gegnum lífið á sjáfsstýringu. Hugmyndir um núvitund má 

rekja að minnsta kosti 2500 ár aftur í tímann og dæmi um iðkun núvitundar má finna í 

öllum helstu trúarbrögðum heims. Sameindalíffræðingurinn Jon Kabat-Zinn er af 

flestum talinn eiga heiðurinn af því að núvitund hefur fengið svo mikla athygli á 

síðustu árum. Kabat-Zinn var mikill áhugamaður um hugleiðslu og heimspeki 

búddismans og árið 1979 kynnti hann meðferðir við streitu og krónískum sársauka 

sem eru byggðar á núvitund við læknadeild háskólans í Massachusetts. Kennarar, 

foreldrar og þeir sem vinna með ungum börnum hafa óvenju mikla tilhneigingu til 

streitu og kulnunar í starfi. Kennarastarfið hefur á síðustu árum verið flokkað sem 

starfsgrein með háan streitustuðul og margar rannsóknir hafa sýnt að margir 

kennarar yfirgefa starfið innan fyrstu fimm áranna. Rannsóknir hafa ennfremur sýnt 

að óviðráðanleg streita á vinnustað getur orðið til þess að einstaklingar sýni aukin 

einkenni þunglyndis eða þrói með sér þunglyndi. Kulnun í starfi meðal kennara er 

stórt vandamál um allan heim og ýmsar rannsóknir hafa sýnt það að kulnun í starfi 

hjá kennurnum hefur veruleg áhrif á lífsgæði þeirra og getur haft neikvæð áhrif á 

kennslu þeirra. Hugmyndir núvitundar hafa verið aðlagaðar til þess að hjálpa 

kennurum að takast á við streitu og til þess að hindra kulnun í starfi. Í þessum tilgangi 

hafa verið sett upp ýmis námskeið sem byggja á núvitund eins og SMART, CARE og 

MBSR fyrir kennara. Rannsóknir á ávinningi þessara námskeiða eru enn 

takmarkaðar en þær sem gerðar hafa verið lofa góðu 
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Abstract 

Mindfulness is a way to be aware of what happens within us and outside of us which 
has a clear focus on bringing our attention to the present moment which makes it 
possible for us to be perfectly in the now. In other words, mindfulness is the opposite 
of going through life on auto-pilot. The concepts of mindfulness can be traced at least 
2500 years back and examples of mindfulness can be found in all of the world‘s most 
common religions. Molecular biologist, Jon Kabat-Zinn is by many considered to be 
responsible for why mindfulness has gathered so much interest in recent years. 
Kabat-Zinn was very interested in meditation and the philosophy of Buddism and in 
1979 he introduced a mindfulness based stress reduction therapy to treat stress and 
chronic pain at the University of Massachusetts medical school. Teachers, parents 
and those working with small children have an unusually high tendency for stress and 
occupational burnout. The teaching job has in recent years been categorized as an 
occupation with a high stress factor and research has shown that many teachers 
leave the profession within the first five years of teaching. Research has also shown 
that uncontrollable stress in the workplace can cause individuals to show increased 
signs of depression or to develop depression. Teacher burnout is a major problem all 
over the world and research has shown that teacher burnout affects teacher‘s quality 
of life and can negatively affect their teaching. The concepts of mindfulness have 
been adapted to help teachers combat stress and to prevent burnout. In this purpose, 
many programs that are mindfulness based have been set up, like SMART, CARE 
and MBSR for teachers. Research on the benefits of these programs are still limited 
but the ones that have been made show promise.  
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1. Inngangur 

Á síðustu árum hefur áhuginn á núvitund aukist gríðarlega og ritrýndar greinar hafa 

verið birtar fyrir meðferðir sem byggja á núvitund fyrir nánast allar gerðir 

læknisfræðilegra kvilla. Fjöldi birtra greina hækkaði á árunum 1982 til 2012 frá einni 

grein árið 1982 í 477 greinar árið 2012. Auk þess hafa grundvallaratriði og hugmyndir 

núvitundar verið innleidd inn í hefðbundna læknisfræði, taugavísindi, 

heilbrigðisþjónustu, viðskipti og menntun (Charters, 2013, bls 342; Rechtschaffen, 

2014, bls 24).  

Streita hefur margar birtingarmyndir og mörg mismunandi upptök. Við höfum 

öll okkar eigin útgáfu af streitu og vitum öll hvað streita þýðir fyrir okkur sjálf (Kabat-

Zinn, 2004, bls 235). Ýmsar rannsóknir hafa kannað vaxandi streitu meðal kennara 

og afleiðingar hennar á heilsu þeirra og starfsferil. Það eru til margs konar aðferðir til 

þess að viðhalda heilsu og draga úr steitu og hafa aðferðir sem byggja á núvitund 

verið viðurkenndar sem áhrifarík leið til þess að viðhalda heilsu og vellíðan (Gold o.fl., 

2010, bls 184). Nýlegar rannsóknir gefa það til kynna að iðkun núvitundar dregur úr 

kulnun í starfi meðal kennara, bætir getu þeirra til að meðhöndla streitu og eykur 

kennsluafköst (Comstock, 2015, bls 1).  

Markmiðið með þessari lokaritgerð er að kynnast betur fyrirbærinu núvitund og 

þeim aðferðum sem byggja á núvitund sem kennarar geta nýtt sér til að auka vellíðan 

og vinna á streitu, þunglyndi og kulnun. Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um núvitund, 

uppruna hennar, skilgreiningu og þær aðferðir sem notaðar eru til þess að efla 

núvitund. Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um kennara og hvernig þeir geta notað 

núvitund sér til hags í starfi sínu. Íslenskum rannsóknum á vellíðan kennara eru gerð 

skil og gerð er grein fyrir þremur þjálfunaraðferðum fyrir kennara sem byggja á 

núvitund og hafa það að markmiði að auka vellíðan og draga úr streitu og kulnun.  

Áhuga minn á efninu má rekja til persónulegrar reynslu af leikskólastarfi. Ég 

hef síðustu ár unnið á leikskóla bæði sem leiðbeinandi og sem deildarstjóri og hef því 

sjálf upplifað það hversu andlega krefjandi og streituvaldandi starf kennara og 

leikskólakennara getur verið. Á þeim leikskólum sem ég hef unnið á hef ég einnig 

tekið eftir mikilli starfsmannaveltu og hef þar af leiðandi velt því fyrir mér hvort það sé 

einhver tenging á milli streitu starfsfólks og starfsmannaveltu og hvort það sé ekki 

hægt að gera eitthvað til þess að bæta úr því.  
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2. Hvað er núvitund? 

Núvitund er aðferð sem sem einstaklingar geta nýtt til þess að vera meðvitaðir um 

eigin líðan, það sem gerist innra og ytra með viðkomandi. Áherslan er á það að hafa 

athyglina á líðandi stundu sem gerir hverjum og einum kleift að vera fullkomlega til 

staðar í eigin lífi (Siegel, 2015, bls xi). Með öðrum orðum þá er núvitund andstæða 

þess að keyra í gegnum lífið á sjálfsstýringu vegna þess að þegar núvitund er til 

staðar er viðkomandi meðvitaður um allt það sem er að gerast á núverandi augnabliki 

(Leoni, 2012, bls 20). Núvitund er ekki dulúðlegt hugarástand heldur eiginleiki sem er 

manninum eðlislægur (Saunders, 2015, bls 437). Allir hafa möguleikann til þess að 

vera fullkomlega meðvitaðir, en oftast varir þessi  fullkomna meðvitund aðeins í 

stuttan tíma í senn. Að halda meðvitundinni í núinu krefst sérstakrar færni (Siegel 

o.fl., 2009). Rannsóknir benda til þess að sumir einstaklingar eigi náttúrulega 

auðveldara með að iðka núvitund en það hefur verið sýnt fram á það að með tíma og 

æfingu geti allir lært að tileinka sér eiginleika núvitundar (Jennings, 2015, bls 1).  

Núvitund kennir aðra leið til þess að lifa lífinu en flestir hafa valið. Þegar fólk 

iðkar núvitund lærir það að veita hugsunum og uppákomum athygli með opnum hug 

og opnu hjarta, á þeirri stundu þegar viðkomandi atburður er að gerast. Núvitund 

snýst um það að veita hugsununum athygli og viðbrögðum manns sjálfs við þeim. 

Með því að nota aðferðir sem byggja á núvitund eins og til dæmis skimun líkamans 

fær maðurinn tækifæri til þess að skoða viðbrögð sín á einfaldan hátt og án þess að 

dæma. Hann lærir að líta á þau sem staðreyndir sem þarf að samþykkja og bregðast 

við (Rempel, 2012, bls 203). Rannsóknir benda til þess að iðkun núvitundar geti 

dregið úr streitu og bætt sjálfstraust, sambönd við aðra, athygli, jákvæðni og sjálfsálit 

(Rempel, 2012, bls 203).  

Að iðka núvitund virkar á þennan hátt: Þegar hugurinn reikar að sundrandi 

hugsunum um fortíðina eða framtíðina tekur maður eftir því að maður er ekki staddur 

í núinu og á meðvitaðan hátt færir athyglina aftur í núið. Þessi röð atburða þar sem 

maður (1) er í núinu, (2) verður annars hugar, (3) verður var um að maður er annars 

hugar og (4) færir athyglina aftur í núið, er núvitund í eðli sínu (Jennings, 2015, bls 3). 

Á það hefur verið bent að það sé illmögulegt að að skilja núvitund sem hugmynd eða 

hugræna æfingu heldur verða þeir sem vilja skilja hana að upplifa hana til að skilja 
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um hvað hún snýst. Algengasta leiðin til þess að upplifa núvitund er í gegnum 

reglulega iðkun hugleiðslu (Charters, 2013, bls 345).  
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3. Uppruni núvitundar 

Hugmyndir um núvitund má rekja að minnsta kosti 2500 ár aftur í tímann (Vernooij, F 

og Vernooij, J, 2014, bls 127). Dæmi um núvitund má finna í helstu trúarbrögðum 

heimsins sem og í hefðum margra frumbyggja (Bernay, 2014, bls 59). Þau trúarbrögð 

sem líklega eru þekktust fyrir tengsl sín við núvitund er Búddismi. Búddismi varð til í 

kringum kennslu Siddhartha Gautama, Búdda (e. The Buddha), sem fæddur var á 

Indlandi i kringum árið 560 fyrir Krist (Vernooij, F og Vernooij, J, 2014, bls 127). 

Kennsla Búdda einblíndi á eðli þjáningarinnar, leiðir til þess að frelsast undan 

þjáningunni og höfnun á varanleika sjálfsins og sálarinnar. Hann helgaði líf sitt því að 

hjálpa mannkyninu að frelsast frá þjáningu. Búdda kenndi hugleiðslu sem megin leið 

til þess að öðlast skilning á raunveruleikanum eins og hann er. Þannig gæti maðurinn 

frelsast frá blekkingum, sem væru uppspretta þjáningar, og öðlast frið (Vernooij, F og 

Vernooij, J, 2014, bls 128). Í elstu helgiritum Búddismans er núvitund kölluð sati og er 

hún þar skilgreind sem virkt hugarástand þar sem einstaklingur beinir athygli sinni að 

ákveðnu viðfangsefni og stýrir athyglinni í gegnum hugsun og ígrundun og öðlast 

þannig dýpri meðvitund (Bernay, 2014, bls 59; Stahl og Goldstein, 2010, bls 15). Í 

sati felst einnig það að muna. Í þessu samhengi er ekki átt við það að dvelja við 

minningarnar sínar heldur það að muna að færa meðvitund sína í núið (Leoni, 2012, 

bls 20). Núvitund hefur verið kölluð „hjarta“ búddískrar hugleiðslu (e. Buddhist 

meditation) og er oft tengd við orðið dharma sem kemur úr Sanskrít og hefur verið 

þýtt sem „eins og hlutirnir eru“ (Kabat-Zinn, 2003, bls 145). Dharma hefur verið 

útskýrt sem samansafn af reynslufengnum reglum sem stýra og skýra frá reynslu 

manneskjunnar af þjáningu og hamingju. Dharma er ekki bundið við Búddisma heldur 

hefur það að geyma alhliða hugmyndir um náttúrulegt eðli hugans, tilfinninga og 

þjáninga. Það hefur einnig að geyma möguleikann á að losna undan þjáningum með 

því að rækta og þjálfa hugann og hjartað með því að nota núvitund (Kabat-Zinn, 

2003, bls 145).  

Sameindalíffræðingurinn Jon Kabat-Zinn er af mörgum talinn eiga heiðurinn af 

því að núvitund hefur fengið svo mikla athygli á síðustu árum. Kabat-Zinn var mikill 

áhugamaður um hugleiðslu og heimspeki búddismans og árið 1979 kynnti hann 

meðferðir við streitu og krónískum sársauka sem eru byggðar á núvitund (e. 

Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) við læknadeild háskólans í 

Massachusetts (Leoni, 2012, bls 20; Stahl og Goldstein, 2010, bls 3). Rannsóknir 
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Kabat-Zinn einblíndu á ávinning núvitundarhugleiðslu og mikilvægi þess að vera í 

núinu, að vera einbeittur og að vera meðvitaður án þess að dæma (Bernay, 2014, bls 

59). Tilgangur Kabat-Zinn var ekki að kenna Búddisma eða að gera skjólstæðinga 

sína að meisturum í hugleiðslu heldur var tilgangur hans sá að reyna að færa fólki 

verkfæri sem það gæti notað til þess að takast á við, kanna og lina þær líkamlegu og 

andlegu þjáningar sem það var að kljást við (Kabat-Zinn, 2003, bls 149). Hann lagði 

mikla áherslu á það að kynna aðferðir sínar og árangur þeirra á einföldu máli og með 

vísan til rannsókna til þess að forðast það að almenningur liti á þær sem enn eitt 

nýaldar tískufyrirbrigðið (Charters, 2013, bls 344). Þegar Kabat-Zinn hóf MBSR 

meðferðir sínar þekktist orðið núvitund vart innan heilbrigðiskerfisins. Skjólstæðingar 

hans voru margir hverjir einstaklingar sem höfðu farið i gegnum heilbrigðiskerfið án 

árangurs vegna þess að læknar vissu ekki hvernig átti að meðhöndla þá. Þeir voru 

„ólæknanlegir“ (Rechtschaffen, 2014, bls 25). Eftir að hafa tekið þátt í átta vikna 

núvitundarmeðferð (MBSR) fundu skjólstæðingarnir fyrir mikilli breytingu á 

einkennum sínum. Einstaklingar með króníska verki fundu minna fyrir verkjunum og 

einstaklingar með of háan blóðþrýsting, sóríasis og vefjagigt fundu einnig fyrir færri 

einkennum. Þá gátu flestir sagt að þeir finndu fyrir aukinni vellíðan almennt 

(Rechtschaffen, 2014, bls 25).  Kabat-Zinn lítur ekki á núvitund sem eingöngu 

sálfræðimeðferð heldur sem einskonar lífsstíl eða leið til þess að lifa lífinu (Leoni, 

2012, bls 20).  

Þó svo að hugmyndin um núvitund hafi verið til staðar í fleiri þúsundir ára þá 

var það fyrst á síðustu þrjátíu árum sem fólk fór að veita þessu fyrirbæri athygli af 

einhverri alvöru. Af þessu má draga þá ályktun að fólki nú til dags vanti virkilega 

einhverja aðferð til þess að draga úr streitu og auka almenna vellíðan. Nánar verður 

fjallað um þær aðferðir sem einstaklingar geta notað til að efla núvitund í þessum 

tilgangi seinna í ritgerðinni en fyrst verður gefin skilgreining á núvitund til þess að 

gefa dýpri skilning á fyrirbærinu.  
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4. Skilgreining á núvitund 

Til eru margar skilgreiningar á núvitund en sú skilgreining sem mest er notast við í 

dag í fræðilegu samhengi er skilgreining Jon Kabat-Zinn. Kabat-Zinn skilgreinir 

núvitund sem „að taka eftir á ákveðinn hátt, af fullum ásetningi, í núinu og án þess að 

dæma“ (Saunders, 2015, bls 437).  

4.1. Sjö þættir núvitundar 

Kabat-Zinn hefur sett fram sjö þætti núvitundar sem hann telur mikilvægt að tileinka 

sér til þess að fá sem mest út úr iðkun núvitundar. Þessir þættir eru: að dæma ekki, 

þolinmæði, byrjanda hugur, traust, að kappkosta ekki, viðurkenning og að sleppa 

takinu (Kabat-Zinn, 2004, bls 32). Þessa sjö þætti þarf að rækta saman þegar 

núvitund er iðkuð. Þeir eru ekki sjálfstæðir heldur styðjast þeir við og hafa áhrif hvor á 

annan. Saman byggja þeir grunninn fyrir áhrifaríka iðkun núvitundar (Kabat-Zinn, 

2004, bls 33). 

Að dæma ekki 

Þegar einstaklingur byrjar að veita sínum eigin huga athygli þá er mjög algengt að 

hann taki eftir því að hann er stöðugt að dæma þá reynslu sem hann verður fyrir, 

bæði þá sem gerist innra með honum og fyrir utan. Nánast allt það sem maðurinn sér 

er flokkað af heilanum í „gott“, slæmt“ eða „hlutlaust“. Manninum er eiginlegt að 

flokka bæði fólk og upplifanir, sumt fólk eða uppákomur er flokkað sem  „gott“ því það 

lætur viðkomandi líða vel af einhverjum ástæðum. Annað er flokkað sem „slæmt“ því 

það framkallar vanlíðan. Það sem flokkast sem „hlutlaust“ er yfirleitt það sem 

viðkomandi þykir leiðinlegt og því veitir hann því litla sem enga athygli (Kabat-Zinn, 

2004, bls 33). Einn af grunnþáttum núvitundar er að læra að vera óhlutrægur 

gagnvart þessum hugsunum. Þess vegna er mikilvægt að læra að þekkja ferlið svo 

viðkomandi geti stigið út úr því, tekið skref til baka. Kabat-zinn segir að ef hugurinn er 

stöðugt að vinna í því að flokka og dæma þá á viðkomandi ómögulegt með að finna 

frið innra með sér (Kabat-zinn, 2004, bls 33).  

Þolinmæði 

Þolinmæði er ákveðin viska sem sýnir fram á það að einstaklingur gerir sér grein fyrir 

og sættir sig við þá staðreynd að stundum þurfa hlutirnir að gerast á sínum eigin 

hraða. Við iðkun núvitundar þá ræktar maðurinn með sér þolinmæði gagnvart sínum 
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eigin huga og líkama. Hann minnir sjálfan sig á að vera ekki óþolinmóður gagnvart 

sér sjálfum þegar hlutirnir ganga ekki jafn hratt fyrir sig og til var ætlast. Það er því 

mikilvægt að einstaklingar leyfi sér að hafa þessar hugsanir vegna þess að á þeirri 

stundu sem þeir hugsa þær þá eru þær hluti af núinu og þar með hluti af lífi þeirra 

(Kabat-Zinn, 2004, bls 34). Þolinmæði getur verið sérlega hjálplegur eiginleiki að búa 

yfir þegar hugurinn er órólegur. Þolinmæðin getur hjálpað einstaklingum að sætta sig 

við það að stundum ráfar hugurinn í óþægilegar minningar úr fortíðinni eða fer að 

hafa áhyggur af framtíðinni með því að minna þá á að þeir þurfa ekki að taka þátt í 

þessu ferðalagi hugans. Að vera þolinmóður felur í sér að vera fullkomlega opinn fyrir 

hverju augnabliki og að samþykkja það eins og það er (Kabat-Zinn, 2004, bls 35).  

Byrjanda hugur 

Eitt af því sem gerir manninum erfitt fyrir þegar hann vill vera í núinu og njóta 

augnabliksins er það að hann lætur of oft hugsanir sínar og skoðanir á því sem hann 

telur sig þekkja koma í veg fyrir að hann sjái hlutina eins og þeir raunverulega eru. 

Maðurinn á það til að taka því hversdagslega sem sjálfsögðum hlut og sjá þá ekki allt 

það stórkostlega sem hversdagsleikinn hefur upp á að bjóða. Til þess að geta 

upplifað núlíðandi stund í öllum sínum glæsileika þarf einstaklingur því að þróa með 

sér það sem hefur verið kallað „byrjanda hugur“ það er, huga sem er tilbúinn til þess 

að sjá allt eins og hann sé að sjá það í fyrsta skipti (Kabat-Zinn, 2004, bls 35). 

Byrjanda hugurinn minnir einstaklinginn á það að hvert augnablik er ólíkt því sem 

hann hefur áður upplifað og að hvert nýtt augnablik hefur að geyma einstaka 

möguleika. Þetta hugarfar er mjög mikilvægt að tileinka sér þegar maður iðkar 

formlegar núvitundaræfingar eins og til dæmis núvitundarhugleiðslu eða yoga til þess 

að forðast það að dæma komandi reynslu á því sem maður hefur áður upplifað. 

Þannig kemst einstaklingur hjá því að hjakka áfram í sama farinu og tekur þess í stað 

nýrri reynslu af opnum huga og fær sem mest út úr augnablikinu (Kabat-Zinn, 2004, 

bls 35). 

Traust 

Það að treysta sjálfum sér og tilfinningum sínum er ómissandi þáttur þegar kemur að 

þjálfun í hugleiðslu. Það er mun betra að geta treyst sínu eigin innsæi og yfirvaldi í 

stað þess að leita ávallt handleiðslu einhvers annars, jafnvel þó að maður geri 

mistök. Það getur komið fyrir þegar fólk stundar hugleiðslu að það gleymi að hlusta á 
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sitt eigið innsæi vegna þess að því finnst að það eigi að fylgja kennara sínum í einu 

og öllu. Það sér kennarann sem hlutgerving fullkominnar visku og reynir því að herma 

eftir honum. Það að reyna að herma algjörlega eftir einhverjum öðrum og að hunsa 

sitt eigið innsæi er í algjörri mótsögn við það sem hugleiðsla stendur fyrir. Hugleiðsla 

leggur áherslu á það að vera maður sjálfur og að skilja hvað það þýðir að vera maður 

sjálfur. Það að herma eftir einhverjum öðrum mun ávallt leiða mann á villigötur. 

Maður getur aldrei orðið eins og einhver annar, maður getur aðeins orðið meira 

maður sjálfur og það getur maður orðið þegar maður iðkar núvitund (Kabat-Zinn, 

2004, bls 36). Það að geta treyst á sjálfan sig kemur sér sérstaklega vel þegar maður 

stundar yoga því maður þarf að finna það sjálfur hvenær á að stoppa eða slaka á í 

hinum ýmsu teygjum. Ef maður hlustar ekki á, og treystir sjálfum sér þá getur maður 

skaðað sjálfan sig (Kabat-Zinn, 2004, bls 36).  

Að kappkosta ekki 

Nánast allt sem maðurinn gerir er gert í ákveðnum tilgangi, til þess að ná einhverju 

eða ná eitthvert. Þetta viðhorf getur verið fyrirstaða þegar kemur að hugleiðslu vegna 

þess að hugleiðsla hefur engan annan tilgang en að hjálpa manni að þekkja sjálfan 

sig (Kabat-Zinn, 2004, bls 37). Þegar kemur að hugleiðslu er mikilvægt að tileinka sér 

viðmót þess að kappkosta ekki. Ef einstaklingur byrjar hugleiðslu á því að setja sér 

eitthvert ákveðið markmið, eins og til dæmis það að slaka á, þá fer hugurinn í að 

einbeita sér að því í stað þess að einbeita sér að núlíðandi stund. Núvitund felur það 

í sér að einbeita sér að hverju því sem er að gerast á hverju augnabliki, sama hvað 

það er (Kabat-Zinn, 2004, bls 37). Besta leiðin til þess að ná sínum eigin markmiðum 

er að hætta að kappkosta að árangri og einbeita sér frekar að því að sjá og 

samþykkja hlutina eins og þeir eru, augnblik fyrir augnablik. Með þolinmæði og 

reglulegri æfingu færist maður nær markmiðum sínum sem koma í ljós innra með 

manni (Kabat-Zinn, 2004, bls 38). 

Viðurkenning 

Viðurkenning snýst um það að sjá hlutina eins og þeir virkilega eru á núlíðandi stund. 

Einstaklingar verða að læra að sætta sig við hlutina eins og þeir eru og viðurkenna 

þá. Til dæmis ef maður er með höfuðverk, þá viðurkennir maður það að á þessu 

augnabliki er maður með höfuðverk. Oft ná einstaklingar ekki viðurkenningu fyrr en 

þeir hafa farið í gegnum tímabil afneitunar og reiði. Í daglegu lífi eyðir fólk oft mikilli 

orku í það að vísa á bug og streitast á móti einhverju sem er nú þegar staðreynd. 
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Þegar það gerir það þá er það í grundvallaratriðum að reyna að þvinga hlutina til 

þess að vera eins og það vill að þeir séu sem leiðir aðeins til meiri spennu og kemur í 

veg fyrir að jákvæðar breytingar geti orðið. Fólk getur verið svo upptekið af því að 

neita og þvinga og berjast við eitthvað að það á litla orku eftir til þess að vaxa og gróa 

(Kabat-Zinn, 2004, bls 38). Viðurkenning þýðir ekki að manni þurfi að líka við allt eða 

það að manni sé sama um allt. Viðurkenning þýðir í samhengi núvitundar að maður 

er viljugur til þess að sjá hlutina eins og þeir eru. Þetta viðmót hjálpar manni að 

bregðast við lífinu á viðeigandi hátt sama hvað gerist (Kabat-Zinn, 2004, bls 39).  

Að sleppa takinu 

Þegar einstaklingur skoðar sína innri reynslu þá uppgötvar hann fljótt að það eru 

sumar hugsanir, tilfinningar og upplifanir sem hugurinn virðist vilja halda í. Ef þær eru 

ánægjulegar reynir hann að draga þær á langinn og kallar þær fram aftur og aftur. Að 

sama skapi reynir hann að losna við hugsanir, tilfinningar og upplifanir sem vekja hjá 

honum sársauka eða óþægindi. Þegar maður hugleiðir þá setur maður til hliðar 

tilhneiginguna til þess að upphefja suma reynslu og hafna annarri og reynir þess í 

stað að leyfa reynslunni að vera eins og hún er og fylgist með henni frá augnabliki til 

augnabliks. Það að sleppa takinu er leið til þess að leyfa hlutunum að vera og að 

viðurkenna þá eins og þeir eru. Þegar maður finnur að hugurinn fer að dæma 

reynsluna þá sleppur maður takinu á þessum dæmandi hugsunum. Maður gerir grein 

fyrir þeim en fylgir þeim ekki eftir. Þær eru látnar vera og þannig sleppir maður takinu 

á þeim (Kabat-Zinn, 2004, bls 40).  
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4.2. Núvitundarlíkan Shapiro o.fl. 

Shapiro o.fl. settu fram líkan með því sem þau kalla þrjú grundvallaratriði núvitundar 

með það að markmiði að gera núvitund auðskiljanlegri. Grundvallaratriðin segja þau 

falla vel að skilgreiningu Kabat-Zinn (Shapiro o.fl., 2006, bls 374). Grundvallaratriðin 

eru þessi: að mynda ásetning (e. forming intention), að veita athygli (e. paying 

attention) og að hagræða viðmóti sínu (e. adjusting your attitude). Þessi þrjú 

grundvallaratriði eru ekki aðskilin stig eða þættir heldur eru þau samofin og vinna 

saman samtímis í hringrás (Shapiro o.fl., 2006, bls 375).  

 

Mynd 1: Íslensk þýðing höfundar á líkani Shapiro o.fl. 

Ásetningur 

Það er mikilvægt fyrir þann sem ákveður að iðka núvitund að vita hvers vegna hann 

ætlar að gera svo. Hann þarf að hafa einhvern tilgang, eða ásetning (Shapiro o.fl., 

2006, bls 376). Í Búddisma er ásetningurinn á bak við iðkun núvitundar upplýsing (e. 

enlightenment) og samkennd fyrir öllum verum (Shapiro o.fl., 2006, bls 375). Jon 

Kabat-Zinn segir ásetning undirbúa það sem er mögulegt. Að hafa ásetning minnir 

mann á það frá stund til stundar hvers vegna maður er að iðka núvitund (Shapiro 

o.fl.. 2006, bls 375). Ásetningur og ávinningur fara hönd í hönd þegar kemur að 

núvitundariðkun en rannsókn frá 1992, sem kannaði meðal annars markmið og 

ávinning meðal einstaklinga sem höfðu stundað hugleiðslu um langt skeið, sýndi fram 

á það að ásetningur einstaklinga getur breyst eftir því sem þeir stunda hugleiðslu 

Ásetningur

ViðmótAthygli
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lengur. Ásetningurinn færist frá sjálfsstjórn, að sjálfskönnun og að lokum til 

sjálfsfrelsunar (Shapiro o.fl., 2006, bls 376). 

Athygli 

Þegar kemur að núvitundariðkun snýst athygli um það að taka eftir og virða fyrir sér 

þá reynslu sem maður upplifir bæði innra og ytra með sér á hverju augnabliki. Maður 

ætti ekki að reyna að túlka reynsluna heldur að mæta henni eins og hún sýnir sig í 

núinu (Shapiro o.fl., 2006, bls 376).  

Viðmót 

Þegar kemur að því að veita athygli er mikilvægt að hafa í huga hvaða viðmót maður 

sýnum athyglinni. Athygli getur verið köld og gagnrýnin eða hún getur verið blíðleg, 

full samkenndar og áhugasöm (Shapiro o.fl., 2006, bls 376). Shapiro o.fl. telja að 

einstaklingar geti lært að mæta innri og ytri reynslu sinni án þess að meta eða túlka 

hana og þess í stað að taka henni eins og hún er ef þeir einsetja sér það að mæta 

henni af opnu hjarta (Shapiro o.fl., 2006, bls 377). 
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5. Aðferðir sem efla núvitund 

Núvitund er hægt að iðka bæði á óformlegan og formlegan hátt. Óformleg núvitund 

felur í sér að vera meðvitaður um það sem gerist innra og ytra með manni í amstri 

dagsins. Formleg núvitund felur það í sér að maður tekur frá sérstakan tíma til þess 

að stunda núvitundaræfingar eins og til dæmis hugleiðslu, yoga, skimun líkamans (e. 

body scan) og Tai Chi (Jennings, 2015, bls 2). Með æfingu getur einstaklingur eflt 

hæfileika sína til þess að fella núvitund að daglegu lífi sínu þangað til það verður að 

venju (Jennings, 2015, bls 2). Líkt og líkamlegar æfingar byggja upp styrk, liðleika og 

þol í líkamanum byggja núvitundaræfingar upp hugræna og tilfinningalega færni sem 

ræktar innri styrkleika, seiglu, tilgang og hæfnina til áframhaldandi lærdóms og 

sveigjanleika gagnvart lífsíns áskorunum (Jennings, 2015, bls 4). Hér á eftir verður 

gerð nánari grein fyrir núvitundarhugleiðslu, hatha yoga, skimun líkamans og Tai Chi.  

5.1. Núvitundarhugleiðsla 

Sýnt hefur verið fram á það að hugleiðsla geti haft jákvæð áhrif á bæði andlega og 

líkamlega heilsu þeirra sem hana stunda. Núvitundarhugleiðsla er sérstakt form 

hugleiðslu (Murphy, 2006, bls 5). Á hinu forna tungumáli Búddismans, Pali, er 

núvitundarhugleiðsla kölluð vipassana bhavana eða ræktun innsýnis (e. cultivation of 

insight) (Siegel o.fl., 2009). Núvitundarhugleiðsla er einföld en djúpstæð aðferð sem 

felur í sér að sá sem hana stundar þróar með sér hugarástand sem gerir honum kleift 

að einbeita sér að núinu án þess að dæma (Murphy, 2006, bls 6). Í byrjun er 

iðkendum kennt að einbeita sér að andardrættinum og hvernig hann rís og fellur. 

Þeim er kennt að þegar hugurinn fer á flug og þeir missa einbeitinguna þá geti þeir 

einbeitt sér að andardrættinum til að ná einbeitingunni aftur í núið. Eftir nokkurn tíma 

fara iðkendur svo að einbeita sér einnig að hljóði, lykt, snertingu og hreyfingu. Eftir 

nokkurn tíma enn víkkar umfang einbeitingarinnar þannig að iðkendur einbeita sér að 

og eru meðvitaðir um allt það sem gerist í augnablikinu. Með þessum hætti lærir fólk 

að einbeita sér að því sem er að gerast í núinu í stað þess að hafa áhyggjur af því 

sem gerðist í fortíðinni eða því sem mun gerast í framtíðinni. Núvitundarhugleiðsla 

getur þannig hjálpað þeim sem hana iðka að losna undan eilífum áhyggjum og að 

njóta augnabliksins. Þegar allt kemur til alls leiðir iðkun núvitundarhugleiðslu til 

hugarástands sem er rólegt og einbeitt sem gerir einstaklingum kleift að takast á við 

heiminn á yfirvegaðan og áhrifaríkan hátt (Murphy, 2006, bls 6). 
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5.2. Hatha yoga 

Yoga er ákveðin aðferð sem sameinar líkamann og hugann sem á rætur að rekja til 

Indlands. Orðið yoga kemur úr Sanskrít og merkir „yoke“ eða „sameining“ (e. union) 

sem er skírskotun til sambands hugans, líkamans og andans (Salmon o.fl., 2009, bls 

59; Kabat-Zinn, 2004, bls 101). Yoga, eins og það er iðkað í Vestrænu samhengi, 

felur í sér röð líkamsstellinga sem kallast asanas. Þessar líkamsstellingar sameina 

stýrða öndun (e. regulated breathing) og einbeitta athygli (e. focused attention). Það 

form yoga sem er algengast í hinum Vestræna heimi er Hatha yoga og er það form 

yoga yfirleitt notað í meðferðaskyni, meðal annars í MBSR meðferð Jon Kabat-Zinn 

(Salmon o.fl., 2009, bls 59). Hatha yoga samanstendur af blíðum teygjum og 

styrktaræfingum sem eru framkvæmdar hægt og rólega. Þegar líkaminn er settur í 

mismunandi stellingar er mikilvægt að einbeita sér að önduninni og þeim tilfinningum 

sem fylgja hverri stellingu (Kabat-Zinn, 2004, bls 96). Hatha yoga er mjög blítt form af 

líkamsrækt. Allir geta stundað hatha yoga, sama í hvaða líkamlegu formi þeir eru. 

Einn helsti kostur hatha yoga er sá að það má iðka það hvar og hvernig sem er, hvort 

sem það er standandi, liggjandi eða sitjandi. Yoga bætir styrk og liðleika í öllum 

líkamanum og getur jafnvel haft jákvæð áhrif á hjarta og æðakerfið ef það er stundað 

af miklum krafti (Kabat-Zinn, 2004, bls 100).  

5.3. Skimun líkamans 

Skimun líkamans er öflug aðferð sem er ætlað að hjálpa fólki að komast í samband 

við sinn eigin líkama (Kabat-Zinn, 2004, bls 76). Skimun líkamans felur í sér það að 

liggja á bakinu og færa einbeitingu hugans frá einum hluta líkamans til annars. Maður 

byrjar á því að einbeita sér að tánum á vinstri fætinum og hægt og rólega færir maður 

sig upp fótlegginn og er meðvitaður um tilfinningarnar sem fylgja þessu ferli og að 

beina önduninni að því svæði líkamans sem maður er að vinna með hverju sinni. 

Þegar maður kemur að mjöðminni færir maður athyglina að tánum á hægri fætinum 

og vinnur sig svo aftur upp að mjöðminni. Þaðan færir maður athyglina í gegnum 

búkinn, mjóbakið og kviðinn og síðan efra bakið, brjóstkassann og axlirnar. Þá beinir 

maður athyglinni að fingrum beggja handa og færir sig svo upp báða handleggina 

samtímis, upp hálsinn og að lokum færir maður athyglina að andlitinu, hnakkanum og 

hvirflinum. Maður endar á því að anda í gegnum ímyndað gat á hvirflinum, líkt og 

maður væri hvalur að blása í gegnum blástursholu (Kabat-Zinn, 2004, bls 77). 

Hugmyndin á bak við skimun líkamans er sú að maður virkilega finni fyrir hverju 
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svæði líkamans sem maður einbeitir sér að og að maður dvelji þar við í stutta stund 

og sleppi svo takinu og færi sig svo að næsta svæði og endurtaki ferlið þar. Þegar 

maður sleppir takinu í huganum þá sleppa vöðvarnir takinu á spennu sem hefur 

hlaðist upp í þeim (Kabat-Zinn, 2004, bls 77).  

5.4 Tai Chi 

Tai Chi er yfir þrjú hundruð ára gömul kínversk líkamsræktartækni sem sameinar 

hreyfingar úr sjálfsvarnarlist með chi hringrás, öndun og teygjuæfingum. Tai Chi snýst 

um jafnvægi, bæði í hreyfingu og í lífinu sjálfu (Chen og Sherman, 2002, bls 31). Tai 

Chi þjálfun virkjar allan líkamann í röð hreyfinga sem allar eru hringlaga, hringaðar 

eða ávalar. Bera skal að forðast hreyfingar sem eru skarpar eða flatar. Allar 

hreyfingar í Tai Chi eru samfelldar, endalok einnar hreyfingar markar byrjunina á 

þeirri næstu (Chen og Sherman, 2002, bls 32). Tai Chi hefur verið kallað „hugleiðsla 

á hreyfingu“ vegna þess að hreyfingarnar eru framkvæmdar hægt og hljóðlega með 

lágmarks áreynslu á vöðvana. Þessar hægu hreyfingar krefjast mikillar einbeitingar 

sem gerir huganum kleift að útiloka aðrar truflandi hugsanir og losna þannig frá 

daglegum venjum (Chen og Sherman, 2002, bls 32). Iðkun Tai Chi getur á áhrifaríkan 

hátt dregið úr streitu, hjálpað iðkendum að slaka á og hjálpað þeim að kljást við kvíða 

og þunglyndi (Chen og Sherman, 2002, bls 31).  

 Ég tel að það að kynna þessar aðferðir fyrir kennurum og leikskólakennurum 

geti hjálpað þeim að meðhöndla streitu og að vera betur til staðar í starfinu. Þeir gætu 

iðkað æfingarnar í frítíma sínum, í kaffitímanum eða með börnunum sem þeir vinna 

með. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að það að nota núvitundaræfingar með 

börnum getur styrkt sjálfskennd þeirra og sjálfsstjórn (Leoni, 2012, bls 40). Börn eru 

að mörgu leyti mikið meira í núinu heldur en fullorðnir og því yngra sem barnið er því 

meir lifir það í núinu (Leoni, 2012, bls 87) en það þarf að hafa það í huga að 

núvitundaræfingar fyrir börn leggja minni áherslu á íhugun og meiri áherslu á skynjun 

og leik (Leoni, 2012, bls 41). Yoga og Tai chi eru æfingar sem gætu hentað vel með 

börnum vegna þess að þær fela í sér bæði einbeitingu á öndun og hreyfingu og geta 

því gefið börnunum útrás fyrir hreyfiþörf þeirra (Rempel, 2012, bls 204). Í kaflanum 

hér á eftir verður fjallað nánar um það hvernig núvitund getur nýst kennurum.  
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6. Hvers vegna núvitund fyrir kennara? 

Telja má að kennarastarfið sé meira félagslega- og tilfinningalega krefjandi nú en 

nokkru sinni áður. Þess er meðal annars ætlast til af kennurum að þeir veiti öllum 

nemendum sínum tilfinningalegan stuðning, að þeir rækti hlýtt og nærandi 

kennsluumhverfi, séu fyrirmynd fyrir tilfinningastjórnun, þjálfi nemendur í að leysa 

ágreining af hugulsemi og nærgætni og að þeir hafi stjórn á krefjandi hegðun 

nemenda sem í sífellu trufla kennslu. Ef þessar háu væntingar og kröfur sem gerðar 

eru til kennara eru hafðar í huga þá kemur það á óvart hversu litla þjálfun þeir fá í því 

að geta sjálfir tekist á við þær félagslegu- og tilfinningalegu áskoranir sem fylgja 

starfinu. (Jennings, 2011, bls 133). Í aðalnámskrá leikskóla stendur í kaflanum um 

hlutverk leikskólans að eitt af meginmarkmiðum uppeldis og kennslu í leikskólanum 

sé að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers 

og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2011, bls 30). Í aðalnámskrá grunnskóla segir að starfsfólk skóla skuli koma til móts 

við náms- og félagslegar þarfir nemenda og sinna þeim af alúð (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls 70). Þá stendur einnig að hlutverk kennarans sé 

meðal annars að bera ábyrgð á þroska, líðan og velferð nemenda sinna (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls 44). Í heftinu um grunnþætti menntunar sem snýr 

að heilbrigði og velferð má finna lista sem settur var saman af danska 

menntunarfræðingnum Hans Henrik Knopp sem byggir á hugmyndum um jákvæða 

sálfræði og útlistar hvernig skólinn getur stutt við nám barna og ungmenna. Þar segir 

meðal annars að nemendur læri betur þegar þeir eru líkamlega og andlega heilbrigðir 

og þegar þeir hafa sjálfsstjórn og ráða við aðstæður (Margrét Héðinsdóttir o.fl, 2013, 

bls 19). Draga má þá ályktun að hið sama gildi um kennara, það er, að þeir starfi best 

þegar þeir eru líkamlega og andlega heilbrigðir, hafa góða sjálfsstjórn og ráða við 

aðstæður. Rannsóknir gefa til kynna að þegar kennarar ráða ekki við þá félagslegu- 

og tilfinningalegu pressu sem fylgir starfinu þá hefur það neikvæð áhrif á 

andrúmsloftið í kennslustofunni og á afköst og frammistöðu nemenda (Jennings, 

2011, bls 134). Því gefur það augaleið að til þess að geta komið til móts við þarfir 

nemenda sinna þurfa kennarar sjálfir að vera í andlegu jafnvægi og þar kemur 

núvitundariðkun til góðs.  

Kennarar, foreldrar og þeir sem vinna með ungum börnum hafa óvenju mikla 

tilhneigingu til streitu og kulnunar í starfi (Rechtschaffen, 2014, bls 27). 
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Samúðarþreyta (e. compassion fatque) er hugtak sem lýsir því þegar þeir sem vinna 

við umönnunarstörf gefa of mikið af sér án þess að fá þann stuðning sem þeir þurfa á 

að halda. Vandamálið er það að þegar fólk er stöðugt að reyna að hjálpa öðrum en 

hugsar ekki nógu vel um sjálft sig þá verður það uppgefið, brennur út og er ekki fært 

um að vinna vinnuna sína að fullu (Rechtschaffen, 2014, bls 27). Rannsóknir í 

Bandaríkjunum hafa sýnt fram á það að kulnun í starfi hefur aukist meðal 

kennarastéttarinnar og í kjölfarið hafa æ fleiri kennarar kosið sér annan 

starfsvettvang (Jennings, 2011, bls 133).  

Nokkrar rannsónir hafa verið framkvæmdar á áhrifum núvitundar á heilsu. 

Rannsókn sem gerð var á kennaranemum í Hong Kong athugaði hvaða áhrif sex 

vikna núvitundarþjálfun myndi hafa á nemana. Í þjálfuninni var lögð áhersla á fjórar 

megin æfingar: þægilegar teygjuæfingar sem ýta undir þróun núvitundar í gegnum 

meðvitund um líkamshreyfingar og skynjun; daglegar núvitundaræfingar sem fela í 

sér að sitja, standa, ganga og borða á meðan maður er vakandi fyrir skynjun 

líkamans, hugsunum sínum og tilfinningum; skimun líkamans; og 

samkenndaræfingum (e. loving-kindness practice) sem snúast um að senda góðar 

óskir og blessanir til sín sjálfs og allra aðra í heiminum (Hue og Lau, 2015, bls 384). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á verulega aukningu á núvitund og vellíðan. 

Höfundar rannsóknarinnar komust að þeirri niðurstöðu að núvitundarþjálfun væri 

bæði gagnleg og fýsileg fyrir kennaranema og að sambærileg þjálfun í kennaranámi 

væri góður kostur til þess að stuðla að vellíðan og streitustjórnun auk þess að hindra 

kulnun í starfi á meðal kennara (Hue og Lau, 2015, bls 381).  

Kennarar sem tóku þátt í átta vikna núvitundarþjálfun hjá Kaliforníuháskóla í 

San Francisco fundu fyrir minni kvíða, streitu og þunglyndi auk þess sem þeir fundu 

fyrir aukinni samkennd og bættu hugarástandi. Fimm mánuðum eftir að þjálfuninni 

lauk gátu þeir sem fylgdu þjálfuninni eftir ennþá fundið fyrir áhrifunum. Kennararnir 

sem fengu þjálfunina höfðu meiri getu til þess að takast á við streituna sem fylgir 

starfinu og þeir gátu viðhaldið tilfinningalegu jafnvægi (Rechtschaffen, 2014, bls 28).  

6.1. Vellíðan 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að jákvæðar tilfinningar og heilsa tengjast vellíðan. 

Vellíðan er skilgreind sem samblanda af því að líða vel og að virka rétt eða að virka á 

ákveðin hátt. Að líða vel vísar til jákvæðra upplifana af hamingju, tilfinningum og 
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væntumþykju. Að virka rétt eða að virka á ákveðinn hátt vísar til þess að finnast 

maður hafa tilgang, gildi og sjálfræði (Hue og Lau, 2015, bls 382). Þegar kemur að 

geðheilbrigði hafa hugmyndir um vellíðan breyst frá því að vera forvörn gagnvart 

röskunum til þess að vera góð leið til þess að stuðla að betra geðheilbrigði. Jákvæðar 

tilfinningar bæta hugræna hæfileika og stuðla að sterkum og varanlegum 

samböndum, góðri heilsu, langlífi og viðnámi gegn veikindum. Með öðrum öðrum þá 

hafa jákvæðar tilfinningar bein áhrif á lífsánægju (Jennings, 2015, bls 88).  

 Sem áhrifarík leið til þess að koma í veg fyrir kulnun í starfi, ætti þess vegna 

að kenna kennurum hvernig þeir geta bætt eigin vellíðan þegar þeir eru í 

kennaranáminu eða í vettvangsnámi (Hue og Lau, 2015, bls 383).  

6.2. Streita 

Streitu er hægt að skilgreina á ýmsan máta en algengast er í dag að nota orðið sem 

regnhlífarhugtak sem felur í sér allt það farg eða pressu sem við upplifum í lífinu 

(Kabat-Zinn, 2004, bls 236). Læknirinn Hans Selye gerði hugtakið vinsælt á sjötta 

áratug síðustu aldar en hann byggði það á rannsóknum sínum sem könnuðu hvað 

gerist þegar dýr eru slösuð eða komið í óvenjulegar eða öfgakenndar aðstæður 

(Kabat-Zinn, 2004, bls 235). Selye skilgreindi streitu sem „ósértækt viðbragð lifandi 

veru við hvaða pressu eða kröfu sem er“. Selye útskýrði streitu sem viðbragð og 

hann setti fram annað hugtak sem hann kallaði streituvald (e. stressor) sem lýsir 

áreitinu eða atvikinu sem skapaði streituviðbragðið (Kabat-Zinn, 2004, bls 236). 

Kabat-Zinn leggur áherslu á það að streituvaldar geta verið bæði innra með manni og 

verið utanaðkomandi. Hann bendir á að hugsanir og tilfinningar geti valdið  streitu og 

þar af leiðandi verið streituvaldar. Undir öðrum kringumstæðum gætu þessar sömu 

hugsanir og tilfinningar verið viðbragð við utanaðkomandi áreiti og þannig verið sjálf 

streitan (Kabat-Zinn, 2004, bls 236). Kabat-Zinn tekur einnig fram með vísan í 

rannsóknir Dr. Seligman á jákvæðni og heilsu að það er ekki hinn mögulegi 

streituvaldur í sjálfu sér sem ákvarðar hvort hann muni leiða til streitu heldur er það 

hvernig maður skynjar streituvaldinn og fæst við hann sem ákvarðar það (Kabat-Zinn, 

2004, bls 237).  

Kennarastarfið hefur á síðustu áratugum verið flokkað sem starfsgrein með 

háan streitustuðul og margar rannsóknir hafa sýnt að margir kennarar yfirgefa 

kennarastarfið innan fyrstu fimm áranna (Hue og Lau, 2015, bls 381; Bernay, 2014, 
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bls 58). Tölur frá Bandaríkjunum sýna að tæplega helmingur kennara hættir á 

þessum fyrstu fimm árum (Jennings, 2011, bls 133). Yfirþyrmandi streita getur leitt til 

neikvæðra áhrifa á bæði andlega og líkamlega heilsu. Rannsóknir gefa til kynna að 

streitu megi tengja við ýmis líkamleg vandamál eins og of háan blóðþrýsting, 

síþreytu, höfuðverki og svefnleysi og andleg vandamál á borð við tilfinningalega 

örmögnun, þunglyndi, kvíða og reiðiköst (Hue og Lau, 2015, bls 381). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á það að kennarar sem finna fyrir mikilli streitu geta auðveldlega 

þróðað með sér neikvætt viðmót gagnvart samstarfsmönnum sínum og nemendum 

sem gerir það líklegra að þeir yfirgefi kennarastarfið (Hue og Lau, 2015, bls 381). 

Léleg bekkjarstjórnun, krefjandi námskrá, nýjar stefnur, of mikil skrifinnska, 

stjórnunarstíll skólastjórans, skortur á stuðningi frá samstarfsfólki og persónuleg 

heilsuvandamál eru allt þættir sem geta haft áhrif á streitu og kulnun í kennarastarfinu 

(Hue og Lau, 2015, bls 382).  

6.3. Þunglyndi 

Þunglyndi einkennist af tveimur megin einkennum sem þurfa annaðhvort bæði eða 

eitt og sér að vera til staðar til þess að hægt sé að greina þunglyndi. Þessi einkenni 

eru vanlíðan og veruleg minnkun á áhuga eða ánægju á flestum athöfnun (vansæld). 

Auk þess að sýna annaðhvort þessara tveggja einkenna þarf einstaklingur einnig að 

sýna að minnsta kosti fjögur önnur einkenni, eins og til dæmis erfiðleika með 

einbeitingu eða ákvarðanatöku, á hverjum degi í að minnsta kosti tvær vikur. 

Rannsóknir hafa sýnt að óviðráðanleg streita á vinnustað getur orðið til þess að 

einstaklingar sýni aukin einkenni þunglyndis eða þrói með sér þunglyndi (Schonfeld 

og Bianchi, 2016, bls 23). 

 Það hefur verið sýnt fram á það að þunglyndi getur haft slæm áhrif á afköst og 

gæði vinnunar. Þetta er vegna skerðingar á vinnuþreki, lélegrar getu til einbeitingar 

og ákvarðanatöku og minnkunar á metnaði. Bandarískar rannsóknir benda til þess að 

leikskólakennarar þar í landi séu meðal þeirra starfsstétta sem upplifa streitu og 

þunglyndi vegna starfs síns (Sandilos o.fl., 2015, bls 1113).  

6.4. Kulnun 

Kulnun hefur verið lýst sem krísu eða kreppu sem kemur fyrir í sambandi einstaklings 

við vinnu hans. Kulnun er langvarandi, neikvætt ástand sem verður þegar 

einstaklingur upplifir langvarandi atvinnutengda streitu (Schonfeld og Bianchi, 2016, 
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bls 22). Kulnun er skilgreind sem heilkenni sem einkennist af tilfinningalegri 

örmögnun, hlutgervingu (e. depersonalization) og minnkaðri persónulegri 

frammistöðu sem getur komið fyrir hjá einstaklingum sem vinna með fólki á einhvern 

hátt. Tilfinningaleg örmögnun er stærsti þátturinn þegar kemur að kulnun en hún 

verður þegar einstaklingur finnur fyrir of miklum tilfinningalegum kröfum og 

örmögnun. Hlutgerving er þegar einstaklingur þróar með sér neikvætt, kaldlynt og 

tortryggið viðmót gagnvart skjólstæðingum sínum (til dæmis nemendum og 

foreldrum). Hlutgervingin er tilraun einstaklingsins til þess að fjarlægjast 

skjólstæðinga sína á bæði tilfinningalegan- og hugrænan hátt. Minnkuð persónuleg 

frammistaða er til marks um neikvætt álit á eigin getu og afrekum og tilhneigingu til 

þess að meta sjálfan sig á neikvæðan hátt þegar kemur að vinnu (Shen o.fl., 2015, 

bls 520).  

 Kulnun í starfi meðal kennara er stórt vandamál í skólum um allan heim. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt það að kulnun í starfi hjá kennurum getur haft veruleg 

áhrif á lífsgæði þeirra og haft neikvæð áhrif á kennslu þeirra. Kulnun er stór 

áhrifaþáttur þegar kemur að fjarveru kennara og starfsveltu meðal stéttarinnar (Shen, 

o.fl., 2015, bls 519).  
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7. Íslenskar rannsóknir á líðan kennara 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á líðan íslenskra kennara og leikskólakennara 

og í þessum kafla mun ég gera grein fyrir nokkrum þeirra. Rannsókn frá árinu 2000 

var gerð af Vinnumálastofnun og rannsakaði heilsufar, líðan og vinnuumhverfi 

starfsfólks á leikskólum Reykjavíkur. Önnur rannsókn frá árinu 2003 var einnig gerð 

af Vinnumálastofnun og var markmið hennar að rannsaka heilsufar, líðan og 

vinnuumhverfi kvenkyns kennara í Kennarafélagi Íslands. Ég mun einnig gera grein 

fyrir rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur frá árinu 2000 sem kannaði líðan í starfi og 

útbreiðslu kulnunar meðal grunnskólakennara og leiðbeinenda í grunnskólum á 

Íslandi. Að lokum mun ég gera grein fyrir niðurstöðum úr tveimur rannsóknum sem 

framkvæmdar voru í tengslum við meistararitgerðir sem fjalla annars vegar um 

kulnun leikskólakennara og hins vegar um kulnun grunn- og leikskólastjóra.  

 Í rannsókninni sem gerð var á starfsfólki á leikskólum Reykjavíkur var spurt 

hvort þátttakendum þætti starfið vera andlega erfitt og svöruðu 73% að þeim þætti 

starfið vera andlega erfitt, þar af svöruðu 59% að starfið væri fremur erfitt andlega og 

14% svöruðu að starfið væri mjög erfitt andlega (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000, bls 

37). Við spurningunni „ertu andlega úrvinda eftir vinnudaginn?“ svöruðu 49% 

þátttakenda að þeir væru stundum andlega úrvinda eftir vinnudaginn og 21% svöruðu 

að þeir væru oftast andlega úrvinda eftir vinnudaginn (Berglind Helgadóttir, o.fl., 

2000, bls 38). Þegar spurt var um ánægju í starfi svöruðu 5,5% þátttakenda að þeir 

væru fremur óanægðir og 0,4% svöruðu að þeir væru mjög óánægðir í starfi 

(Berglind Helgadóttir o.fl., 2000, bls 50). Þegar spurt var um læknisheimsóknir 

svöruðu 57% að þeir hefðu leitað til læknis vegna verkja af einhverju tagi, 11% vegna 

kvíða og 10% vegna of hás blóðþrýstings (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000, bls 67). 

Þegar spurt var um líkamlega líðan svöruðu 39% að hún væri í meðalllagi og 2% 

sögðu að hún væri slæm. Þegar spurt var um andlega líðan svöruðu 30% að hún 

væri í meðallagi og 1% sagði að hún væri slæm (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000, bls 

69).  

Í rannsókninni sem gerð var á kvenkyns kennurum í Kennarafélagi Íslands 

svöruðu 71% þátttakenda að á síðustu 12 mánuðum hefðu þær fundið fyrir verkjum 

af einhverju tagi oft eða stöðugt. 18% fundu fyrir kvíða oft eða stöðugt á síðustu 12 

mánuðum og 17% fundu fyrir síþreytu oft eða stöðugt á síðustu 12 mánuðum. 11% 
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fundu fyrir skapsveiflum oft eða stöðugt á síðustu 12 mánuðum (Herdís Sveinsdóttir 

o.fl., 2003, bls 60). 70% kennaranna höfðu tekið verkjalyf á síðustu 12 mánuðum, 8% 

höfðu tekið þunglyndislyf, 7% höfðu tekið kvíðastillandi lyf og 3% höfðu tekið róandi 

lyf á síðustu 12 mánuðum (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003, bls 62). Þegar spurt var um 

líkamlega líðan svöruðu 20% að hún væri sæmileg og 4% svöruðu að hún væri slæm 

(Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003, bls 63). Þegar spurt var um andlega líðan svöruðu 

17% að hún væri sæmileg og 2% svöruðu að hún væri slæm (Herdís Sveinsdóttir 

o.fl., 2003, bls 64). Þegar spurt var hvort kennararnir væru líkamlega úrvinda eftir 

vinnudaginn svöruðu 11% já, oftast; 36% já, stundum og 44% nei, en stundum 

(Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003, bls 69). 

Anna Þóra Baldursdóttir kannaði á árunum 1999-2000 líðan og útbreiðslu 

kulnunar meðal grunnskólakennara og leiðbeinenda í íslenskum grunnskólum. 

Rannsóknin fór þannig fram að sendur var spurningalisti til 600 grunnskólakennara 

og leiðbeinenda um allt land sem valdir voru af handahófi úr kennaraskrá yfir 

starfandi kennara og leiðbeinendur í grunnskólum. 350 manns svöruðu listanum og 

var svörun því 58,3%. Anna Þóra notaði mælitækið MBI eða „Maslach Burnout 

Inventory“ til þess að mæla kulnun og bar niðurstöður sínar saman við könnun 

Maslach á kennurum (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002, bls 177). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að íslenskir grunnskólakennarar og leiðbeinendur sýndu 

minni einkenni um tilfinningalega örmögnun og hlutgervingu en kennarar í könnun 

Maslach og þeir sáu einnig meiri árangur af starfi sínu (Anna Þóra Baldursdóttir, 

2002, bls 178). Niðurstöður bentu til þess að yngri kennarar finndu meira fyrir kulnun 

en þeir eldri (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002, bls 179). Anna kannaði hvort að 

kennarar og leiðbeinendur hefðu áform um að hætta kennslu og snúa sér að öðrum 

störfum og svöruðu 64,8% að þeir höfðu íhugað að hætta kennslu oft eða nokkrum 

sinnum. Þegar þessi hópur var beðinn um að gefa upp ástæður fyrir því hvers vegna 

þeir hefðu íhugað að hætta kennslu voru þrjár helstu ástæðurnar launakjör, vinnuálag 

og virðingaleysi þjóðfélagsins fyrir starfi kennarans. Þá kom það í ljós að þeir sem 

höfðu íhugað að hætta kennslu sýndu frekar merki um kulnun en þeir sem höfðu ekki 

íhugað að hætta kennslu. Anna Þóra tekur fram að það að íhuga að hætta kennslu er 

þar af leiðandi líklegt til að vera afleiðing af kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002, 

bls 181).  
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Í meistararitgerð sinni frá árinu 2015 kannaði Halla Ösp Hallsdóttir kulnun 

meðal leikskólakennara. Rannsókn hennar var fyrsta íslenska megindlega 

rannsóknin sem kannaði kulnun á meðal leikskólakennara (Halla Ösp Hallsdóttir, 

2015, bls 4). Markmiðið með rannsókn Höllu var að kanna kulnun meðal allra 

félagsmanna í Félagi leikskólakennara og fengu þeir spurningalista sendan til sín í 

tölvupósti. Alls svöruðu 776 manns af 2200 félagsmönnum eða um það bil 35% 

(Halla Ösp Hallsdóttir, 2015, bls 27). Til þess að mæla kulnun notaði Halla mælitækið 

CBI eða „Copenhagen Burnout Inventory“ sem mælir persónutengda kulnun, 

starfstengda kulnun og kulnun tengda skjólstæðingum (Halla Ösp Hallsdóttir, 2015, 

bls 29). Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að kulnun mældist hjá um og yfir 

þriðjungi þátttakenda og kom mesta kulnunin fram í persónutengdri og starfstengdri 

kulnun. Kulnun mældist meiri hjá yngri þátttakendum en hjá þeim eldri og þá mældist 

kulnun einnig meiri hjá þeim sem höfðu hærra menntunarstig. Það kom í ljós að 

starfsmannavelta hefur áhrif á kulnun á þann hátt að þar sem starfsmannavelta var 

lítil kom fram minni kulnun. Þá hafði jákvætt mat á leikskólastjóra einnig þau áhrif að 

kulnun var minni (Halla Ösp Hallsdóttir, 2015, bls 41).  

Gerður Ólína Steinþórsdóttir kannaði í meistararitgerð sinni frá árinu 2014 

kulnun meðal grunn- og leikskólastjóra. Hún sendi spurningalista til allra skráðra 

grunnskólastjóra hjá Skólastjórafélagi Íslands og til leikskólastjóra hjá Félagi 

stjórnenda í leikskóla alls 379 manns. Um 50% þeirra tóku þátt (Gerður Ólína 

Steinþórsdóttir, 2014, bls 5). Líkt og Halla notaði Gerður mælitækið CBI til þess að 

mæla kulnun og sýndu niðurstöður hennar rannsóknar að persónutengd kulnun 

mældist hjá 13% grunnskólastjóra og 24% leikskjólastjóra. Kulnun tengd starfi 

mældist hjá 15% grunnskólastjóra og 28% leikskólastjóra. 16% grunnskólastjóra og 

29% leikskólastjóra upplifðu kulnun sem tengdist starfsfólki (Gerður Ólína 

Steinþórsdóttir, 2014, bls 5). Rannsóknin leiddi í ljós að kulnun var algengari meðal 

kvenkyns grunnskólastjóra en karlkyns (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014, bls 58).  

Ef tekið er mið af þessum rannsóknum sem hér hefur verið gerð grein fyrir má 

álykta að íslenskir grunn- og leikskólakennarar finna fyrir andlegu álagi í vinnunni og 

að þeir séu í hættu á að brenna út. Í næsta kafla mun ég fjalla um nokkrar aðferðir 

sem byggja á hugmyndum og meginreglum núvitundar sem hafa það að markmiði að 

hjálpa kennurum að vinna úr streitu og hjálpa til við að koma í veg fyrir kulnun. 

  



27 
 

8. Þjálfun fyrir kennara sem byggir á núvitund 

Flest úrræði sem byggja á núvitund og notuð eru í skólum eru gerð með þarfir 

nemenda í huga. Það hefur verið lögð minni áhersla á það að takast á við streitu og 

kulnun á meðal kennara og á það að auka vellíðan þeirra. Úrræði sem lúta að 

kennurum hafa margs konar áherslur og hafa sýnt misjafnan árangur (Flook o.fl., 

2013, bls 182). Hér á eftir verður gerð grein fyrir þremur úrræðum sem byggja á 

þjálfun í núvitund: SMART, CARE og MBSR fyrir kennara.  

8.1. SMART-in-education 

SMART er skammstöfun á Stress Management and Relaxation Techinques eða 

streitu meðhöndlunar- og slökunar tækni. SMART er átta vikna námskeið sem 

inniheldur alls 34,5 klukkustundir af fræðslu og fimmtán mínútna daglega heimavinnu. 

Námskeiðið hefur það markmið að stuðla að færni og hugarfari sem tengd eru við 

núvitund sem leiða til bættrar heilsu og vellíðunar og að færa kennurum verkfæri til 

þess að verða betri kennarar. Þetta felur meðal annars í sér færni til að stjórna athygli 

og tilfinningum, hlutlausa forvitni, samkennd og fyrirgefningu gagnvart sjálfum sér og 

öðrum. Aðferðir sem eru notaðar í námskeiðinu eru meðal annars hugleiðsla með 

áherslu á öndun, núvitundarhugleiðsla, skimun líkamans og núvitundar hreyfing 

(Roeser o.fl., 2012, bls 169).  

8.2. CARE 

Cultivating Awareness and Resilience in Education (að rækta meðvitund og seiglu í 

menntun) eða CARE er úrræði fyrir kennara sem var þróað af kennurum og 

rannsóknarmönnum við Garrison stofnunina í New York. CARE var hannað með það 

í huga að draga úr armæðu kennara og stuðla að aukningu á vellíðan þeirra, virkni 

og núvitund (Jennings o.fl., 2011, bls 37). Markmið CARE er að styðja við getu 

kennara til þess að vera næmari fyrir þörfum nemenda sinna, að vera meðvitaðri fyrir 

tilfinningalegu andrúmslofti kennslustofunnar og færari í að stjórna sínum eigin 

tilfinningum þegar þeir þurfa að takast á við ögrandi hegðun frá nemendum 

(Jennings, o.fl., 2011, bls 38). CARE er byggt upp af þremur megin þáttum: kennslu í 

tilfinningalegri færni, núvitundaræfingum til að draga úr streitu og umhyggju- og 

hlustunar æfingum (Jennings o.fl., 2011, bls 38).  
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Kennsla í tilfinningalegri færni 

Tilfinningaleg örmögnun er stór þáttur þegar kemur að kulnun i starfi hjá kennurum og 

hún getur einnig haft áhrif á virkni kennara. Þess vegna er kennsla í tilfinningalegri 

færni hluti af CARE úrræðinu og er hún byggð á taugafræði tilfinninga. Þessi kennsla 

felur í sér samblöndu af fræðslu og athöfnum á borð við hlutverkaleik og ígrundunar 

æfingar sem eiga að styðja við getu kennara til að þekkja og skilja tilfinningalegt 

landslag sitt. Kennaranir læra líka að framkalla hjá sjálfum sér ánægjulegar 

tilfinningar til þess að efla seiglu og hæfileika þeirra til að endurmeta tilfinningalega 

ögrandi aðstæður (Jennings o.fl., 2011, bls 38). 

Núvitundaræfingar til að draga úr streitu 

CARE úrræðið kynnir þáttakendum sínum fyrir ýmis konar núvitundaræfingum sem 

hafa það að markmiði að kenna þeim að vera meðvitaðari fyrir skipulagi 

skólastofunnar og að vera meðvitaðari gagnvart samböndum sínum við 

samstarfsmenn sína, nemendur og foreldra (Jennings, o.fl., 2011, bls 39). 

Núvitundaræfingarnar byrja á stuttum æfingum í þögulli ígrundun sem leiða svo til 

athafna sem færa núvitund inn í atriði daglegs lífs eins og að standa, ganga, að vera 

fullkomlega til staðar í hóp, að hlusta á aðra og svo framvegis (Jennings, o.fl., 2011, 

bls 39).  

Umhyggju- og hlustunaræfingar 

Í þeim tilgangi að efla samkennd og samúð með öðrum leggur CARE áherslu á 

æfingar í umhyggju og núvitundarhlustun. Umhyggju æfingarnar fela í sér þögula 

ígrundun með áherslu á að framkalla umhyggju fyrir sjálfum sér og fyrir öðrum með 

því að færa í huganum vellíðan, hamingju og frið fyrst til síns sjálfs, síðan til ástvinar, 

svo til kunningja eða samstarfsmanns og að lokum til einhvers sem manni finnst 

krefjandi. Það gæti til dæmis verið nemandi, foreldri eða samstarfsmaður. Ef þessi 

æfing er iðkuð reglulega þá getur hún aukið jákvæðar tilfinningar og dregið úr 

veikindum og einkennum þunglyndis (Jennings, o.fl., 2011, bls 39). Æfingar í 

núvitundarhlustun byggja upp færnina til þess að hlusta á aðra og að taka eftir 

tilfinningalegum vibrögðum á borð við að taka fram í, dæma og bjóða ráðgjöf, án 

þess að bregðast við þeim. Núvitundarhlustun hjálpar kennurum að hlusta betur á 

nemendur sína og að vera næmari fyrir þörfum þeirra, sérstaklega þegar kemur að 
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ágreiningi þar sem að yfirveguð og stuðningsrík nævera getur hjálpað til við lausn 

ágreiningsins (Jennings, o.fl., 2011, bls 39).  

Síðan 2007 hafa ýmsir hópar kennara víðsvegar í Bandaríkjunum notið góðs 

af CARE úrræðinu. Þeir sem hafa lokið námskeiði eru beðnir um að meta námskeiðið 

og reynslu þeirra af því. Flestir segja CARE úrræðið hafa gangnast þeim og yfir 90% 

aðspurðra segja að þeir væru líklegir eða mjög líklegir til þess að mæla með CARE 

við samstarfsfélaga sína (Jennings, 2011, bls 139). 84% sögðu úrræðið vera 

mikilvægt eða mjög mikilvægt fyrir persónulegan þroska í starfi og 87% voru 

sammála eða mjög sammála því að allir kennarar ættu að hljóta þessa þjálfun 

(Jennings, 2011, bls 140). Árið 2009 fékk Garrison stofnunin styrk frá 

menntamálaráðuneyti Bandaríkjanna til frekari þróunar á CARE og er það markmið 

þeirra að nota endurgjöf frá kennurum sem hafa setið námskeiðið til þess að gera 

námskeiðið enn betra (Jennings, 2011, bls 140) 

8.3. MBSR fyrir kennara 

Sýnt hefur verið fram á það að MBSR meðferð dregur úr streitu, þunglyndi og kvíða 

en þetta eru allt kvillar sem oft plaga kennara og því þótti við hæfi að gera tilraun til 

þess að aðlaga meðferðina sérstaklega fyrir kennara (Flook o.fl., 2013, bls 183). 

Hefðbundin MBSR meðferð er hópmeðferð fyrir allt að þrjátíu manns í einu sem 

stendur yfir í átta til tíu vikur. Hópurinn hittist vikulega í tvo til tvo og hálfan tíma í senn 

þar sem hann fær fræðslu og æfingu í núvitundaræfingum auk þess sem hópurinn 

ræðir saman um streitu og ráð við henni og fer yfir heimavinnuna sem fylgir 

námskeiðinu. Í kringum sjöttu vikuna er haldin löng kennslustund sem getur staðið 

yfir í sjö til átta tíma. Námskeiðið er byggt upp af æfingum í núvitundarhugleiðslu, 

skimun líkamans og Hatha yoga. Þátttakendur æfa sig einnig í því að iðka núvitund 

við daglegar athafnir eins og að ganga, standa og borða. Þátttakendur eru hvattir til 

þess að æfa sig utan hóptímanna sex daga vikunnar í að minnsta kosti fjörutíu og 

fimm mínútur í senn. Í byrjun er notast við upptökur en þátttakendur eru hvattir til 

þess að hætta notkun þeirra eftir nokkrar vikur (Baer, 2003, bls 126). 

Aðlögunin fyrir kennara fól í sér að fjölga hóptímunum, að bjóða upp á æfingar sem 

voru mismunandi að lengd og að bæta við æfingum sem fengust sérstaklega við 

skólastarfsemi. Fengnir voru tveir MBSR kennarar með fimmtán ára reynslu til að 

leiða tilraunina haustið 2011 (Flook o.fl., 2013, bls 184). Námskeiðið fór fram á 
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meðan skólaárið var í gangi svo að kennarar gætu prófað það sem þeir lærðu í sinni 

eigin skólastofu á meðan þeir kenndu. Kennararnir voru auk þess hvattir til þess að 

iðka núvtitundaræfingar sex sinnum í viku í fimmtán til fjörutíu og fimm mínútur í senn 

og fengu þeir upptökur af hugleiðsluæfingum sér til stuðnings. Námskeiðið sjálft stóð 

yfir í átta vikur og fengu þáttakendur fræðslu og hópþjálfun í alls tuttugu og sex 

klukkustundir á meðan á því stóð (Flook o.fl., 2013, bls 185).  

Aðstandendur tilraunarinnar bjuggust við því að þjálfun í núvitund myndi leiða 

til minnkunar á sálfræðilegum einkennum og kulnunar í starfi, aukinni núvitund og 

bættri frammistöðu á athyglis- og tilfinningatengdum verkefnum. Auk þess bjuggust 

þeir við því að sjá árangursríkari kennsluhætti í skólastofunni (Flook, o.fl., 2013, bls 

184). Niðurstöður tilraunarinnar bentu til þess að núvitundarmiðuð meðferð sem væri 

sérstaklega aðlöguð fyrir kennara gæti leitt til aukningar á núvitund og samkenndar 

með þeim sjálfum, dregið úr sálfræðilegum einkennum og kulnun, aukið áhrifaríka 

kennsluhegðun og dregið úr athyglistengdri hlutdrægni (Flook o.fl., 2013, bls 189).  
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9. Umræður 

Í byrjun þessarar lokaritgerðar setti ég mér það markmið að kynnast betur fyrirbærinu 

núvitund og þeim aðferðum sem byggja á núvitund sem kennarar geta nýtt sér til að 

auka vellíðan og vinna á streitu, þunglyndi og kulnun. Ég notaði bókasafnsbækur, 

rafbækur og ritrýndar greinar í rafrænum gagnasöfnum til þess að finna þær 

upplýsingar sem ég þurfti til að setja saman þessa ritgerð. Ég komst að því að til eru 

margar skilgreiningar á núvitund en að sú sem er mest notast við í dag er skilgreining 

Jon Kabat-Zinn. Mikið af því efni sem ég las var annaðhvort skrifað af Kabat-Zinn 

sjálfum eða vitnaði í hann og því greinilegt að hann er einn helsti sérfræðingur 

nútímans þegar kemur að núvitund enda hefur MBSR meðferð hans hjálpað ótal 

mörgum einstaklingum að vinna á sársauka og streitu. Kabat-Zinn sótti innblástur í 

Búddisma en lagði áherslu á það að núvitund hentar öllum og það að aðhyllast 

Búddisma er ekki krafa til þess að geta iðkað núvitund.  

 Hugmyndir núvitundar hafa verið aðlagaðar til að henta ýmsum hópum fólks 

og eru kennarar þar á meðal. Rannsóknir á vellíðan kennara sýna að kennarar 

upplifa mikla streitu, þunglyndi og kulnun í starfi sínu. Ég vildi hafa íslenskar 

rannsóknir með í ritgerðinni til þess að sýna að núvitund gæti verið góður kostur fyrir 

þá líka. Það er gott að hafa í huga að sumar af þeim rannsóknum sem ég gerði grein 

fyrir eru orðnar frekar gamlar. Margt hefur breyst í íslensku samfélagi síðan þær voru 

framkvæmdar og því er líklegt að sömu rannsóknir myndu í dag gefa breyttar 

niðurstöður. 

 Ég komst að því að til eru margs konar úrræði fyrir kennara sem byggja á 

núvitund og hafa það að markmiði að draga úr streitu og vinna gegn þunglyndi og 

kulnun í starfi. Rannsóknir á gagnsemi þeirra eru enn sem komið er takmarkaðar en 

þær sem hafa verið gerðar lofa góðu og það er margt sem mælir með því að þjálfun í 

núvitund verði hluti af kennaramenntun framtíðarinnar. Það verður því fróðlegt að sjá 

hvort tölur um kulnun í starfi og brottfall í röðum kennara muni minnka á komandi 

árum. Fólk verður samt að gera sér grein fyrir því að núvitund er engin töfralausn, 

hún kostar vinnu og fólk verður að vita hvað það er að gera.  

 

  



32 
 

Myndaskrá 

 

Mynd 1. Núvitundarlíkan Shapiro o.fl.................................................................14  



33 
 

Heimildaskrá 

 

Anna Þóra Baldursdóttir. (2002). Kennarar og kulnun. Uppeldi og menntun, 11(1). 

171–190.  

Baer, R.A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and 

empirical review. Clinical psychology: science and practice, 10(2). 125–143.  

Berglind Helgadóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 

Kolbrún Ósk Hrafnsdóttir, Kristinn Tómasson, Svava Jónsdóttir og Þórunn 

Sveinsdóttir. (2000). Könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks á 

leikskólum í Reykjavík. Sótt af http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-

ogskyrslur/2000_leikskolasky.pdf 

Bernay, R. S. (2014). Mindfulness and the beginning teacher. Australian journal of 

teacher education, 39(7). DOI: 

http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v39n7.6 

Charters, W.L. (2013). The Essence and mechanisms of mindfulness in therapeutic 

context. Canadian journal of counselling and psychotherapy, 47(3). 342–360. 

Chen, D.D. og Sherman, C.P. (2002). Teaching balance with Tai Chi. Strategies for 

college and secondary school instruction. Journal of physical education, 

recreation and dance, 73(9). 31–57.  

Flook, L., Goldberg, S. Pinger, L., Bonus, K., Davidson, R.J. (2013). Mindfulness for 

teachers: a pilot study to assess effects on stress, burnout, and teaching 

efficacy. Mind, brain and education, 7(3). 182–195.  

Gerður Ólína Steinþórsdóttir. (2014). Er kertið þitt að brenna út skólastjóri? Kulnun 

grunn- og leikskólastjóra (lokaritgerð til M.ed-prófs í uppeldis- og 

menntunarfræðum). Sótt af: 

http://skemman.is/stream/get/1946/19482/44524/1/Kulnun_grunn-

_og_leiksk%C3%B3lastj%C3%B3ra.pdf 

Gold, E., Smith, A., Hopper, I., Herne, D., Tansey, G., Hulland, C. (2010). 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for primary school teachers. 

Journal of children and family studies, 19. 184–189.  

  

http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-ogskyrslur/2000_leikskolasky.pdf
http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-ogskyrslur/2000_leikskolasky.pdf
http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v39n7.6


34 
 

Halla Ösp Hallsdóttir. (2015). Kulnun leikskólakennara (lokaverkefni til M.ed-prófs í 

uppeldis- og menntunarfræði). Sótt af: 

http://skemman.is/stream/get/1946/23254/52264/2/Kulnun_leiksk%C3%B3lak

ennara.pdf 

Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir. (2003). 

Heilsufar, líðan og vinnuumhverfi kennara. Sótt af: 

http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-og-skyrslur/2003_kennaraskyrsla.pdf 

Hue, M. og Lau, N. (2015). Promoting well-being and preventing burnout in teacher 

education: a pilot study of a mindfulness-based programme for pre-service 

teachers in Honk Kong. Teacher development, 19(3). 381–401. 

Jennings, P.A. (2011). Promoting teacher‘s social and emotional competencies to 

support performance and reduce burnout. Í Cohan, A. og Honigsfeld, A. 

(ritstjórar), Breaking the mold of preservice and inservice teacher education: 

innovative and successful practices for the twenty-first century (bls 133–144). 

Lanham: Rowman & Littlefield publishers inc.  

Jennings, P.A. (2015). Mindfulness for teachers: Simple skills for peace and 

productivity in the classroom. New York: W.W. Norton & Company Inc. 

Jennings, P.A., Snowberg, K.E., Coccia, M.A., Greenberg, M.T. (2011). Improving 

classroom learning environment by cultivating awareness and resilience in 

education (CARE): results of two pilot studies. The journal of classroom 

interaction, 46(1). 37–48. 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present and 

future. Clinical psychology: science and practice, 10(2). 

DOI: 10.1093/clipsy.bpg016 

Kabat-Zinn, J. (2004). Full catastrophe living. How to cope with stress, pain and 

illness using mindfulness meditation (15 ára afmælisútgáfa). London: Piatkus 

books ltd.  

Leoni, S.J. (2012). Mindfulness for børn og unge. Teori og praktiske øvelser. 

Danmörk: Dank Psykologisk Forlag.  

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, (2013). Heilbrigði 

og velferð – grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og 

Sylvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. 

Sótt af: https://www.menntamalaraduneyti.is/ahugavert/nr/7587 



35 
 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá leikskóla 2011. Sótt af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-

leikskola/  

Mennta-og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2011: Greinasvið 2013. Sótt af: 

https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-

grunnskola/ 

Murphy, M.C. (2006). Taming the anxious mind. Journal of college student 

psychotherapy, 21(2). 5–13. 

Rechtschaffen, D. (2014). The way of mindful education: cultivating well-being in 

teachers and students. New York: W.W. Norton&Company. 

Rempel, K.D. (2012). Mindfulness for children and youth: A review of the literature 

with an argument for school-based implementation. Canadian journal of 

counselling and psychotherapy, 46(3). 201–220. 

Roeser, R.W., Skinner, E., Beers, J., Jennings, P.A. (2012). Mindfulness training and 

teachers’ professional development: An emerging area of research and 

practice. Child development perspectives, 6(2). 167–173 

Salmon, P., Lush, E., Jablonski, W. og Sephton, S.E. (2009). Yoga and mindfulness: 

clinical aspects of an ancient mind/body practice. Cognitive and behavioral 

practice, 16(1). 59–72. 

Sandilos, L.E., Cycyk, L.M., Hammer, C.S., Sawyer, B.E., López, L., Blair, C. (2015). 

Depression, control and climate: an examination of factors impacting teaching 

quality in preschool classrooms. Early education and development, 26(8). 

1111–1127.  

Saunders, D.C. (2015). Being mindful of mindfulness: past, present, and future of 

mindfulness in child and adolescent psychiatry. Journal of the American 

academy of child and adolescent psychiatry, 54(6). 437–439. 

Schonfeld, I.S. og Bianci, R. (2016). Burnout and depression: Two entities in one? 

Journal of clinical psychology, 72(1). 22–37.  

https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/


36 
 

Shapiro, S.L., Carlson, L.E., Astin, J.A. og Freedman, B. (2006). Mechanisms of 

mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3). 373–386. 

Shen, B., McCaughtry, N., Martin, J., Garn, A., Kulik, N. og Fahlman, M. (2015). The 

relationship between teacher burnout and student motivation. British journal of 

educational psychology, 85. 519–532. 

Siegel, D.J. (2015). Formáli. Í Jennings, P.A. (höfundur), Mindfulness for teachers: 

Simple skills for peace and productivity in the classroom. New York: W.W. 

Norton & Company Inc. 

Siegel, R.D., Germer, C.K. og Olendzki, A. (2009). Mindfulness: What is it? Where 

did it come from? Í Didonna, F. (ritstjóri), Clinical handbook of mindfulness 

(Kindle útgáfa). doi:10.1007/978-0-387-09593-6 

Stahl, B og Goldstein, E. (2010). A Mindfulness-based Stress Reduction Workbook. 

Oakland CA: New Harbinger Publications. 

Vernooij, F og Vernooij, J. (2014). Mindfulness: a gift to psychology?. Í Murata-

Soraci, K (ritstjóri), Psychology of mindfulness (bls 123–162). Nova Science 

Publishers, Inc.  


