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Í þessari rannsókn voru tengsl hugleiðsluiðkunar við hugræna færni og andlega líðan könnuð. 

Einnig var samband hugleiðsluiðkunar og gjörhygli rannsakað. Taugasálfræðileg próf voru 

notuð til að meta hugræna færni, en gjörhygli og andleg líðan var metin með 

sjálfsmatsspurningalistum. Þátttakendur voru 36 manns og höfðu 18 þeirra (hugleiðsluhópur) 

reynslu af hugleiðsluiðkun en 18 þeirra (samanburðarhópur) enga slíka reynslu. Í ljós kom að 

hugleiðsluiðkendur stóðu sig betur en samanburðarhópur á prófi sem mælir getu 

vinnsluminnis. Niðurstöður spurningalista sýndu að hugleiðsluiðkendur höfðu minni kvíða og 

meiri gjörhygli heldur en þátttakendur í samanburðarhópi. Hugleiðendur skoruðu einnig hærra 

á spurningalista sem mælir athyglistjórn en lægra á lista sem metur tilhneigingu til forðunar. 

Ekki kom fram marktæk fylgni milli frammistöðu á taugasálfræðilegum prófum og skora á 

spurningalistum í rannsókninni. Niðurstöður gefa til kynna að hugleiðsluiðkun geti mögulega 

aukið gjörhygli fólks, dregið úr kvíða og bætt hugræna færni (vinnsluminni). Frekari 

rannsókna er þó þörf, meðal annars í stærra úrtaki og með fjölbreyttari mælingum á hugrænni 

færni og andlegri líðan.  
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Hvað er gjörhygli? 

 

Gjörhygli á rætur sínar að rekja til austurlenskrar heimspeki. Gjörhygli vísar til eiginleika 

vitundar fólks, sem það nær fram með því að beina athygli sinni á meðvitaðan hátt, án þess að 

dæma eða meta það sem athyglin beinist að (Bishop o.fl., 2004). Hugleiðsla er ein leið sem er 

notuð til að kenna fólki að beina athygli sinni á þennan hátt, en hugleiðsla er meðvituð leið til 

að stýra athygli sinni frá augnabliki til augnabliks (Baer, 2003). Ýmsar hugleiðsluaðferðir eru 

til, sem eru komnar frá búddískum andlegum æfingum, en orðið gjörhygli er komið úrSanskrit 

hugtakinu Vipassana sem er búddísk innsæis-hugleiðslutækni (Chambers, Lo og Allen, 2008). 

Hugmyndin um gjörhygli og gjörhygliþjálfun var upphaflega þróuð í gegnum búddískar 

hefðir sem leið til þess að draga úr persónulegri þjáningu fólks (Bishop o.fl., 2004). Til eru 

fleiri en eitt afbrigði af gjörhygliþjálfun og mismunandi hugleiðsluæfingar kenndar þar. Þær 

eru þó flestar svipaðar í grunninn.  Í sumum er fólk hvatt til þess að beina athygli sinni að 

hinu innra svo sem tilfinningum og hugsunum, en í öðrum er fólk hvatt til að beina athygli 

sinni að hinu ytra, til dæmis það sem það sér eða heyrir (Bishop o.fl. 2004). Algengast er þó 

að fólk sé látið beina athygli sinni að andardrætti sínum. Þetta krefst þess að viðkomandi sé 

meðvitaður um það, hvernig hann beitir athygli sinni og stýrir því  hvað verður miðpunktur 

athygli hans. Í hvert sinn sem athyglin reikar burt frá andardrættinum að ágengum hugsunum, 

þá á einfaldlega rétt að skoða þær eða viðurkenna að þær séu til staðar og snúa svo blíðlega 

athygli sinni aftur að andardrættinum (Bishop o.fl. 2004). Í gjörhygliþjálfun er fólki kennt að 

skoða allar hugsanir sínar og tilfinningar og viðurkenna tilvist þeirra, frekar en vega þær og 

meta. Athyglinni er beint að því sem er hér og nú. Það getur komið í veg fyrir að fólk velti sér 

upp úr annað hvort liðnum atburðum eða einhverju sem á eftir að gerast og hvernig það muni 

fara. Þegar einhver stundar gjörhygli er hann því eins og hlutlaus áhorfandi á sjálfan sig, sem 

skoðar innri og ytri áreiti þegar þau koma fram, án þess að dæma þau. Við þetta lærir fólk að 

taka ekki hugsanir sínar og tilfinningar bókstaflega eða sem staðreyndir um raunveruleikann 

(Bishop o.fl., 2004). Fólk er síðan hvatt til þess að nota þessa nálgun, ekki bara þegar það 

hugleiðir, heldur einnig í sínu daglega lífi.  Með því að beina athyglinni að andardrættinum 

þegar áhyggjur eða vangaveltur skjóta upp kollinum í daglega lífinu, er athyglin færð aftur í 

núið sem getur dregið úr vanlíðan sem gæti annars magnast upp (Allen o.fl., 2006; Baer, 

2003; Bishop o.fl., 2004). Gjörhygli er því andstæðan við að vera annars hugar og með 

dagdrauma og draumóra, og að velta sér mikið upp úr framtíð sinni eða fortíð.  Til dæmis 

hefur fólk sem er þunglynt endurteknar neikvæðar hugsanir um persónu sína, líðan og 
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aðstæður (Nolen-Hoeksema, 2008). Fólk sem er haldið kvíðaröskunum kvíðir fyrir 

framtíðinni og hefur af henni þrálátar og óstjórnlegar áhyggjur (Borkovec, 2002). 

Gjörhygliþjálfun gæti því verið gagnleg leið til að bæta líðan þeirra sem þjást af kvíða og 

þunglyndi.  

 

 

Fræðilegar skilgreiningar á gjörhygli 

 

Það er ekki langt síðan gjörhygli kom inn í vestræna sálfræði. Þeir meðferðaraðilar sem 

innleiddu gjörhygliþjálfun sem meðferðarform í vestræna meðferðarsálfræði hafa gætt þess að 

aðlaga það að vestrænni menningu með því að gera minna úr þeim trúarlegu og 

menningarlegu hefðum sem gjörhygli byggist á. Þetta hefur verið gert til að fæla ekki frá þá 

sem hefðu ef til vill áhuga á gjörhygli og væru tilbúnir að prófa gjörhygliþjálfun ef það þýddi 

ekki að þeir þyrftu að aðlaga sig trú og hefðum Búddista (Baer, 2003).  

Á undanförnum árum hafa rannsakendur í vestrænni sálfræði tekist á við það verkefni 

að finna ásættanlega fræðilega skilgreiningu á hugtakinu gjörhygli. Brown og Ryan (2003) 

skilgreina gjörhygli sem aukna athygli og meðvitund um það sem er að gerast í kringum 

mann. Þegar fólk veltir sér upp úr fortíðinni, eða lætur sig dreyma um eða kvíðir fyrir 

framtíðinni, þá getur það dregið athyglina frá því sem er að gerast þá stundina. Það er einnig 

hægt að skipta athyglinni, eins og þegar fólk gerir fleiri en einn hlut í einu eða er að hugsa um 

eitthvað allt annað en það er að gera, en þá nær það ekki að halda athyglinni á líðandi stundu. 

Annað sem getur skipt máli er þegar fólk er hvatvíst eða gerir hluti ósjálfrátt, án þess að veita 

hegðun sinni athygli. Brown og Ryan (2003) telja því kjarna gjörhyglihugtaksins vera athygli 

(Brown og Ryan, 2003). 

Bishop o.fl. (2004) komu aftur á móti fram með tveggja þátta líkan af gjörhygli í 

tilraun sinni til að aðgerðabinda hugtakið. Þau telja athygli skipta miklu máli eins og Brown 

og Ryan, og fyrri þátturinn í líkani þeirra er athyglistjórnun eða self-regulation of attention. 

Þau skipta athyglisstjórnun í þrennt: Færni í að halda athyglinni stöðugri á því sem er hér og 

nú (sustained attention), færni til að færa athyglina milli áreita (switching) og að lokum færni 

til að hafa stjórn á úrvinnslu þess sem athyglin beinist að (inhibition of elaborative 

processing). Slík færni ætti að vera mikilvæg fyrir hugsanastjórn og  draga úr hættu á 

þrálátum vangaveltum og hugsunum eins og þunglyndisþönkum og áhyggjum (Bishop o.fl., 

2004). Seinni þátturinn í líkani Bishop o.fl. (2004) er viðhorf til á upplifana (orientation to 
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experience) og stendur fyrir það hvernig fólk vegur og metur það sem það upplifir á hverri 

stundu. Í gjörhygli einkennast slík viðhorf af forvitni, opnum hug og sátt. Forðun er því 

andstaða sáttar. Forðun eða flótti frá eigin upplifunum (experiential avoidance) er hugtak sem 

tengt hefur verið við gjörhygli í rannsóknum á undanförnum árum. Forðun er ferli sem felur í 

sér neikvætt mat á óvelkomnum hugsunum, tilfinningum og skynjunum (Kashdan, Barrios, 

Forsyth og Steger, 2005). Viðkomandi vill ekki hafa upplifa þessar hugsanir og reynir að 

stjórna þeim eða flýja frá þeim. Að reyna að stjórna kvíða og ótta getur verið í lagi svo fremi 

sem viðkomandi geti enn lifað eðlilegu lífi. Forðun verður hinsvegar vandamál þegar hún er 

notuð ósveigjanlega, þannig að miklum tíma og orku er eytt í að stjórna eða glíma við 

óvelkomnar tilfinningar og hugsanir (Kashdan, Barrios, Forsyth og Steger, 2005).  

Skilgrieningar Bishop o.fl. (2004) og Brown og Ryan (2003) á gjörhygli eiga það 

sameiginlegt að telja athyglistjórnun vera mikilvægan hluta hugtaksins. Bishop o.fl., telja að 

viðhorfsþáttur hugtaksins sé að hluta til óháður athyglisþættinum og þurfi því að skilgreina 

hann sérstaklega en Brown og Ryan (2003) telja hinsvegar að svo sé ekki, heldur sé meðvituð 

athygli grunnforsenda sáttar og forvitni sem einkenni gjörhygli. Shapiro o.fl. (2006) hafa 

einnig sett fram líkan um gjörhygli þar sem þau telja að hugtakið samanstandi af þremur 

mikilvægum þáttum: Ætlun eða markmið (intention), athygli (attention) og viðhorf (attitude). 

Tveir seinni hlutar líkansins eru þeir sömu og í líkani Bishops o.fl. Samkvæmt Shapiro o.fl. 

(2006) felur ætlun í sér þau markmið sem fólk hefur með gjörhygliþjálfun sinni. Að þeirra 

mati er ekki nóg að hugleiða eða stunda gjörhygliþjálfun, heldur verður hver og einn að finna 

einhverskonar persónulega sýn. Sem dæmi taka þeir viðskiptajöfur sem glímir við streitu og 

byrjar gjörhygliþjálfun til að minnka streituna. Þegar hann hefur stundað gjörhygliþjálfun í 

einhvern tíma gæti hann þróað aukalega það markmið að verða jafnframt betri við konuna 

sína. Ætlun, athygli og viðhorf eru þarna ekki aðskilin ferli eða stig, heldur fléttast þau saman 

í ferli sem er hringrás og eiga sér stað á sama tíma og leiða til gjörhygli (Shapiro, o.fl., 2006). 

 

 

Mælingar á gjörhygli 

 

Ýmsar leiðir hafa verið þróaðar til að geta rannsakað og mælt gjörhygli. Til að mæla gjörhygli 

bjuggu Brown og Ryan (2003) til spurningalista sem nefnist The Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS). MAAS inniheldur 15 spurningar sem mæla tilhneigingu fólks til að vera 

vakandi fyrir umhverfi sínu og upplifunum á líðandi stundu. MAAS listinn hefur verið 
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notaður í fjölda rannsókna og sýna niðurstöður þeirra að hærra skor á MAAS hafi neikvæða 

fylgni við vanlíðan svo sem kvíða og þunglyndi (Brown og Ryan, 2003) 

Baer, Smith og Allen (2004) hafa einnig búið til spurningalista fyrir gjörhygli sem 

kallast The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS). Til að ákveða hvaða þættir 

einkenna gjörhygli og ættu því að vera í spurningalistanum, litu þau til lýsinga á gjörhygli úr 

rannsóknum í sálfræði og streituminnkun, og lýsinga gjörhyglikennara úr austurlensku 

hefðinni. Þar sem margir höfundar lýsa gjörhygli sem færni sem hægt sé að kenna og þjálfa, 

þá var aðallega litið til þess hvað fólk gerir (eða gerir ekki), þegar það er gjörhugult. 

Eiginleikarnir mældir í KIMS eru hvað líkastir gjörhygli eins og hún er skilgreind og kennd í 

Díalektískri atferlismeðferð eða Dialectical Behavior Therapy. Samkvæmt niðurstöðum Baer 

o.fl. (2004) á KIMS listanum eru það fjórir færniþættir sem einkenna gjörhygli, það er skoðun 

(observing), lýsing (describing), meðvituð framkvæmd (acting with awareness) og sátt 

(accepting without judgment). Skoðun felur í sér mikilvægi þess að skoða, taka eftir eða veita 

bæði innri og ytri fyrirbærum athygli, þar með talið skynjunum, hugsunum, tilfinningum, 

hljóði og lykt. Fólk er þá sérstaklega hvatt til að veita einstökum þáttum athygli á borð við 

staðsetningu, styrk og tímalengd skynhrifa svo og tónhæð, styrk og tóngæðum hljóða. Lýsing 

felur í sér að gefa hinum skynjuðu fyrirbærum merkingu með lýsandi heiti. Það getur verið 

eitt orð eins og „sorg“ eða „hugsandi“ eða setning eins og „ég hef áhyggjur af vinnunni“. 

Þessi lýsing á að vera laus við alla dóma (t.d. að það sé heimskulegt að hugsa svona) og án 

þess að velta því fyrir sér hvaðan þessi hugsun sé sprottin. Það á eingöngu að gefa skynjuninni 

lýsandi heiti og halda síðan áfram að huga að því sem er að gerast núna. Meðvituð framkvæmd 

gengur út á að einbeita sér að einu í einu og veita því sem gert er fulla athygli. Andstæðan við 

meðvitaða framkvæmd er þegar fólk er á sjálfstýringu, þ.e. gerir hlutina ósjálfrátt og án þess 

að hugsa út í þá. Þá er athyglin einhverstaðar annarstaðar, föst við eitthvað annað. Fjórði 

þátturinn er svo sátt, sem felur í sér að dæma ekki. Að samþykkja án þess að dæma felur í sér  

að meta ekki hlutina sem góða eða slæma, rétta eða ranga, mikilvæga eða tilgangslausa og 

nálgast raunveruleikann án þess að reyna að forðast hann, flýja eða breyta honum.  

Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer og Toney (2006) gerðu síðar sameiginlega 

þáttagreiningu á helstu gjörhyglisjálfsmatslistum sem til eru (þar á meðal KIMS og MAAS). Í 

ljós kom að fimm þættir en ekki fjórir lýstu gjörhyglihugtakinu best miðað við það hvernig 

það er mælt með atriðum þessara spurningalista. Þættirnir voru þeir sömu og í KIMS 

listanum, þ.e. skoðun (observing), lýsing (describing), meðvituð framkvæmd (acting with 

awareness) og sátt (accepting without judgment), en að auki kom fram þáttur sem var kallaður 

„að bregðast ekki við“ (nonreact). (Baer o.fl., 2006). 
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Gjörhygli, líðan og hugarstarf 

 

Það kunna að vera ýmsar skýringar á jákvæðum áhrifum gjörhygli á líðan. Þar á meðal eru 

breytingar á því hvernig fólk beitir athygli sinni og hugsun, og upplifir tilfinningar sínar. 

Brown, Ryan og Creswell (2007) telja að gjörhygli hafi ýmis áhrif á hugarstarf og þar með 

líðan fólks. Gjörhygli eflir þann skilning að tilfinningar séu bara tilfinningar, hugsanir bara 

hugsanir og svo framvegis, og ekkert af þessu sé endilega nákvæm spegilmynd af 

raunveruleikanum. Þessi skilningur eða vitneskja fólks um hugsun sína hefur verið kallað 

hugsanavitund (metacognitive awareness) og vísar til þess að hve miklu leyti fólk skilur á 

milli hugsana og raunveruleika og áttar sig á því að hugsanir eru einungis hugsanir sem geta 

ýmist verið réttar eða rangar, gagnlegar eða ógagnlegar, mikilvægar eða ónauðsynlegar. 

Sérstaklega vísar hugtakið til þess að hve miklu leyti hugsanir eru skynjaðar sem hugsanir 

sem líða hjá, frekar en að hugsanir séu hluti af manni sjálfum eða hrein spegilmynd af 

raunveruleikanum (Teasdale o.fl, 2002). Teasdale o.fl., (2002) hafa meðal annars sýnt fram á 

tengsl þunglyndis við minni þekkingu á hugarstarfi (metacognitive awareness) og telja að um 

næmisþátt fyrir þróun þunglyndis geti verið að ræða. Inngrip sem auka þekkinguna virðast að 

sama skapi draga úr hættu á því að fólk, sem áður hefur verið þunglynt, veikist aftur (Teasdale 

o.fl., 2002). Gjörhyglimiðuð hugræn meðferð (mindfulness based cognitive therapy) er dæmi 

um slíkt inngrip. 

Innsæi sem felst í þekkingu fólks á hugarstarfi sínu getur haft í för með sér að það 

dregur úr ósjálfráðu og vanabundnu hugsanamynstri, sem getur t.d.verið að velta sér upp úr 

hlutum eða fá þráhyggju fyrir einhverjum hlutum eða hugsunum sem leita á mann. Það dregur 

þar með einnig úr þeirri hegðun og því sálarástandi sem fylgir þessu hugsanamynstri (Brown 

o.fl., 2007). Samkvæmt Brown o.fl. (2007) getur aukin vitneskja fólks um hugsanir sínar haft 

þau áhrif að það nær betri stjórn á hugsunum sínum. Þetta telja þeir að geti verið hvatning 

fyrir fólk til að takast á við og samþykkja ógnandi hugsanir og tilfinningar. Það geti einnig 

orðið til þess að tilfinningalegt viðbragð minnkar, bati verður hraðari og meira þol myndast 

gegn sársauka og öðru óþægilegu ástandi,  auk þess að viðkomandi er tilbúnari að samþykkja 

ástandið (Brown o.fl., 2007). Gjörhygliþjálfun gengur þannig að mörgu leyti út á að kenna 

fólki hvernig á að öðlast þetta innsæi. Segal, Williams og Teasdale (2002) fjalla meðal annars 

um einkennandi þætti hugsunar, sem eiga sér stað við úrvinnslu upplýsinga. Þeir benda á að 

hægt sé að hugsa sér hugann sem samsettan úr samverkandi einingum eða hlutum. Hver og 

einn hluti fær upplýsingar annað hvort frá umhverfinu eða frá öðrum hlutum hugans. 
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Hlutarnir vinna svo úr upplýsingunum sem þeir fá og senda þá síðan áfram til annarra hluta, 

sem gera slíkt hið sama. Það er því stöðugt flæði á upplýsingum milli hlutanna. Það væri 

síðan hægt að sjá visst mynstur í samskiptum hlutanna. Á einhverju tímabili er eitt mynstur 

ráðandi, og síðan sem svar við breytingum í ytri og innri áreitum, þá tekur annað mynstur yfir, 

eitthvað nýtt mynstur eða mynstur sem áður hefur verið. Hægt er að líkja þessu við gíra í bíl. 

Hver gír hefur sinn tilgang, bakka, koma bílnum af stað eða keyra hratt. Hvert mynstur 

hugans hefur einkennandi virkni. Í bíl er hægt að skipta um gír annað hvort sjálfvirkt, eins og í 

sjálfskiptum bíl þegar hraðinn í vélinni nær ákveðnum viðmiðum, eða handvirkt, eins og í 

beinskiptum bíl þar sem ökumaðurinn tekur meðvitaða ákvörðun um að skipta um gír. Að 

sama skapi geta hættir hugans breyst ósjálfrátt, eins og sem viðbragð við vinnslu upplýsinga, 

eða viljandi, þar sem viðkomandi kýs það meðvitað að beina athygli sinni í ákveðinn farveg. 

Þannig er hægt að líta á gjörhygliþjálfun sem leið til að kenna fólki að vera meðvitaðra um 

ríkjandi hugsanahátt eða mynstur og kenna því færni til að að draga úr óhjálplegum 

hugsanahætti.  Í daglegu lífi gengur þetta mest út á að þekkja tvo megin hætti sem hafa verið 

kallaðir að gera (doing mode) og að vera (being mode) (Segal, Williams og Teasdale, 2002). 

Hugarástandið að gera er talið einkenna hugsun fólks þegar hún beinist að misræmi, það er, 

eitthvað er ekki eins og við viljum að það sé. Með öðrum orðum beinist hugsunin að 

ósamræmi á milli hugmynda um hvernig hlutirnir eru eða hvernig þeir eru að þróast og 

hugmyndum um hvernig hlutirnir ættu að vera eða hvernig óskandi er að þeir séu (Segal, 

Williams og Teasdale, 2002). Þetta ósamræmi byggist meðal annars á tveimur sviðum 

sjálfsins; raunverulegt sjálf (actual self), sem er eins og við erum í raun og veru og óskasjálf 

(ideal self), eins og við vildum helst vera. Mikið misræmi á milli raunverulegs sjálfs og 

óskasjálfs hefur verið tengt við bæði þunglyndi og kvíða (Dittmar, 2007). Einnig getur þetta 

verið ósamræmi milli þeirra markmiða sem við höfum náð og þeirra markmiða sem við 

vildum helst ná eða finnst að við ættum að hafa náð.  Ef ósamræmið er mikið þá gerist tvennt. 

Annars vegar kvikna neikvæðar tilfinningar. Hinsvegar verður vanabundinn hugsunarháttur 

ráðandi sem hefur þann tilgang að minnka það ósamræmi sem komið er upp (Segal, Williams 

og Teasdale, 2002). Má því segja að upplýsingaúrvinnsla fólks í þessu hugarástandi sé 

misræmissækin (goal descrepancy processing) eða marksækin (goal directed) því hún tekur 

mið af því hvernig gengur að draga úr þessu misræmi. Ef eitthvað er gert strax sem minnkar 

ósamræmið, þá slokknar fljótt á þessum hugsunarhætti. En stundum er ekki ljóst hvað hægt er 

að gera eða að það er ekki hægt að gera neitt strax til að draga úr misræminu. Dæmi um þetta 

er ef einhver er nýlega hættur í löngu sambandi, þá er margs konar ósamræmi sem getur 

myndast. Til dæmis gæti viðkomandi óskað þess að sambandið væri enn í góðu lagi, eða að 
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hann væri í öðru góðu sambandi, eða einfaldlega að honum liði ekki svona illa. Mögulegt er 

að finna einhverjar lausnir, en ef viðkomandi líður þannig að hann sé dæmdur til að eyða 

ævinni einn af því að það sé eitthvað við hans eigin persónu sem batt enda á sambandið, þá er 

engin lausn til staðar og ósamræmið varir áfram (Segal, Williams og Teasdale, 2002).  Við 

slíkar aðstæður heldur vanabundinn hugsunaháttur áfram, hugsanir tengdar misræminu verða 

áberandi og viðvarandi. Hugarástandið að vera er hinsvegar öðruvísi og eiginlega andstæða 

þess að gera. Á meðan þátturinn að gera snýst um takmark, að minnka bilið milli þess hvernig 

hlutirnir eru og hvernig við viljum hafa þá, þá snýst þátturinn að vera ekki um neitt takmark. 

Hugarástandið að vera gengur meira út á að samþykkja og leyfa hlutunum að vera eins og þeir 

eru, án einhvers þrýstings um að breyta þeim (Segal, Williams og Teasdale, 2002). Án 

takmarks sem þarf að ná, þá er engin þörf á að meta upplifun með það í huga að minnka 

ósamræmi á milli raunveruleikans og þess sem maður vill að verði.  

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem finna fyrir miklu mikið ósamræmi á milli þess sem 

þeir eru og þess sem þeir vildu helst vera, eru í meiri hættu á að verða þunglyndir (Williams, 

2008). Slíkt ósamræmi er líka fljótara að koma upp í skjólstæðingum sem áður hafa verið 

þunglyndir en hafa náð bata eða eru á batavegi. Crane og félagar (2008) gerðu rannsókn á 

þessum misræmishugmyndum og skoðuðu áhrif 8 vikna gjörhyglimiðaðrar hugrænnar 

meðferðar (MBCT) á misræmi í fólki sem hafði sögu um lyndisraskanir og sjálfsvígshugsanir, 

en var á batavegi. Niðurstöður sýndu að þunglyndiseinkenni höfðu fylgni við meira misræmi 

á milli óskasjálfs þátttakenda og raunverulegs sjálfs þeirra. Þátttakendur voru síðan ýmist 

settir í gjörhyglimiðaða hugræna meðferð eða hefðbundna meðferð og við lok meðferðar var 

mikill munur á milli hópanna tveggja. Þeir sem fengu gjörhygliinngripið sýndu minna 

misræmi heldur en þeir sem fengu hefðbundna meðferð. Því meira sem þátttakendur í 

gjörhyglihópnum sögðu skilið við óhjálpsamlega hugsanahætti og takmörk eins og t.d. 

takmarkið að vera líkamlega aðlaðandi eða hafa alltaf fulla stjórn, því meira minnkaði 

misræmið á milli raunverulegs sjálfs og óskasjálfs hjá þeim. Að sleppa svona takmörkum sem 

erfitt eða ómögulegt er að ná er mjög mikilvægt þar sem þau eru líkleg til að valda því að fólk 

festist í ógagnlegum hugsanahætti og hegðun. 

Í Búddisma er talið að ein af orsökum þjáninga fólks sé þörfin til að breyta (Brown 

o.fl., 2007). Maðurinn virðist sífellt vilja að ýmislegt sé öðruvísi en það er. Gjörhygli felst 

meðal annars í að samþykkja hlutina eins og þeir eru í stað þess að reyna að stjórna þeim eða 

forðast þá. Þetta getur hjálpað fólki að upplifa vellíðan, rólyndi og hamingju óháð 

aðstæðunum sem eru í kringum það. Niðurstöður ýmissa rannsókna sýna líka að fólk sem 

stundar gjörhygli þjáist minna af streitu en aðrir (Brown og Ryan, 2003; Brown o.fl., 2007; 
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Ryan og Frederick, 1997). Mögulegt er að gjörhygli geri fólki kleift að bregðast betur við 

streituvöldum sem geta haft neikvæð áhrif á líkamsstarfsemina (Brown o.fl., 2007). 

Bishop o.fl. (2004) benda á að gjörhyglinálgun hvetji fólk til að hætta að flýja 

aðstæður og einnig að hætta að standa í eilífu stríði við hugsanir og tilfinningar sínar. Í 

gjörhyglinálgun er áherslan ekki lögð á að breyta hugsunum, tilfinningum eða skynjunum, 

heldur að breyta áhrifunum sem þessar skynjanir hafa á fólk og viðbrögðum við þeim.  

Samkvæmt Salmon o.fl. (2004) er kjarni gjörhygli að auka meðvitund um núverandi 

aðstæður og þannig geti gjörhygli leitt til þess að vanabundin mynstur hugrænna, atferlislegra 

og lífeðlisfræðilegra viðbragða minnki. Það er nauðsynlegt að koma auga á merki um streitu 

til að geta brugðist við á viðeigandi hátt. Ef fólk lærir ekki að þekkja merkin þá getur verið að 

það átti sig ekki á streitunni, sem eykst stigbundið og getur að lokum þróast í alvarleg 

heilsufarsvandamál á borð við hjartaáfall eða magasár. Þegar einhver er að fullu meðvitaður 

um það sem er, að hverju sinni, þá eru meiri líkur á að hann komi auga á vísbendingar um 

streitu og hefur þá betri tækifæri til að þróa með sér viðeigandi viðbrögð við streitunni. 

Streita er hinsvegar ekki það eina sem gjörhygliþjálfun virðist hafa góð áhrif á. 

Kumar, Feldman og Hayes (2008) skoðuðu áhrif gjörhygliþjálfunar á þunglyndi. Þau notuðu 

nýlegt gjörhyglimælitæki (CAMS) til að skoða færni þátttakenda til að stýra athyglinni, 

meðvitund þeirra um og viðhorf til upplifana. Þau skoðuðu þessar breytur til að sjá hvort þær 

breyttust samhliða þunglyndi, að velta sér upp úr hlutum (mælt með Response Style 

Questionaire), og forðun (mælt með Acceptance and Action Questionaire, AAQ). Þeir 

skoðuðu einstaklinga sem höfðu verið greindir með þunglyndi og voru þátttakendur í 20-24 

tíma meðferð sem innihélt meðal annars gjörhygliþjálfun í fyrstu 8 tímunum. Niðurstöður 

sýndu að gjörhygli samkvæmt CAMS jókst marktækt á meðan meðferð stóð, og forðun og 

það að velta sér upp úr hlutunum minnkaði. Fylgni var á milli breytinga í gjörhygli og 

þunglyndi (Kumar o.fl., 2008). 

Rannsóknir sýna einnig að gjörhygliinngrip hafa jákvæð áhrif á þráláta verki (Kabat-

Zinn, 1985), ofát (binge-eating disorder) (Kristeller og Hallett, 1999) og kvíðaraskanir 

(Kabat-Zinn o.fl. 1992; Miller, Fletcher og Kabat-Zinn, 1995), þar með talið almenna 

kvíðaröskun (Orsillo, Roemer og Barlow, 2003) og felmtursröskun (Levitt, Brown, Orsillo og 

Barlow, 2004). 
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Gjörhygli í meðferðarstarfi 

 

Helstu meðferðarinngrip 

Fjöldi nýrra sálfræðilegra meðferðarnálgana sem byggja á gjörhygli hafa litið dagsins ljós á 

undanförnum árum og áratugum. Gjörhygliþjálfun er nú beitt á ýmsum sviðum við 

margvíslegum kvillum. Á meðal helstu meðferðainngripa má nefna Mindfulness-based stress 

reduction (MBSR), Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT),  Acceptance and 

commitment therapy (ACT), Dialectical Behavior Therapy (DBT) og Relapse Prevention fyrir 

fyrrum fíkniefnaneytendur.  

Þekktasta og algengasta aðferð gjörhygliþjálfunar er MBSR eða gjörhyglimiðuð 

streituminnkunarmeðferð. Hún var upphaflega þróuð af Jon Kabat-Zinn fyrir sjúklinga með 

langvinn og þrálát verkjavandamál og aðra streitu tengda sjúkdóma, en í dag er það notað við 

allskyns heilsufarskvillum (Baer, 2003). MBSR er meðferðarpakki sem miðar að því að kenna 

fólki að nálgast streitumiklar aðstæður með hjálp gjörhygli, þannig að það geti brugðist 

meðvitað við aðstæðum í stað þess að bregðast ósjálfrátt við. MBSR er núna víða notað til að 

kenna sjúklingum að takast sjálfir á við streitu og tilfinningalega erfiðleika sem fylgja oft 

krónískum sjúkdómum. MBSR er yfirleitt kennt á 8-10 vikna námskeiðum. Fólk er frætt um 

lífeðlisfræðilega og sálfræðilega þætti streitu og tilfinninga og kennt að takast á við ýmsar 

aðstæður með því að nota gjörhygli. Því er kennd hugleiðsla byggð á gjörhygli og fá 

heimavinnu til að þjálfa gjörhyglitækni. Fólk á bæði að stunda daglega hugleiðslu og beita 

gjörhygli í daglegu lífi, sérstaklega þegar það glímir við mikla streitu. Fólki er kennt að fella 

hugleiðslu að daglegu lífi sínu svo að hún verði fastur hluti af daglegri rútínu. Það er hægt að 

stunda MBSR hvar og hvenær sem er. Yfirleitt er mælt með því að fólk taki um 45 mínútur á 

dag til hugleiðsluæfinga, auk  vikulegra tíma í námskeiðinu sjálfu (Bishop, 2002; Praissman, 

2008).  

Gjörhyglimiðuð hugræn meðferð (Mindfulness based cognitive therapy; MBCT) er 

staðlað inngrip sem er að mestu leiti byggt á MBSR. Þetta er 8 vikna námskeið sem auðveldar 

hlutlausa sýn á eigin hugsanir, tilfinningar og skynjanir. MBCT var hannað til að koma í veg 

fyrir bakföll í þunglyndi. Þetta getur meðal annars komið í veg fyrir að fólk velti sér upp úr 

neikvæðum hugsunum (Baer, 2003).  

Sáttar og skuldbindingarmeðferð (Acceptance and Commitment Therapy; ACT) er í 

raun ekki inngrip sem byggist beint á gjörhygli eða hugleiðslu, en er þó svipað slíkum 

inngripum að mörgu leiti (Baer, 2003). Í ACT er skjólstæðingunum kennt að horfa á sjálfa sig 
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utan frá og virða fyrir sér hugsanir og tilfinningar. Þeir eru líka, eins og í gjörhygli, hvattir til 

að upplifa hugsanir og tilfinningar þegar þær koma upp, án þess að dæma, meta eða reyna að 

breyta þeim eða forðast þær (Kohlenberg, Hayes og Tsai, 1993).  ACT kennir 

skjólstæðingunum að hætta að reyna að stjórna hugsunum sínum og tilfinningum, og sætta sig 

frekar við þær eins og þær eru á meðan þeir vinna í því að breyta hegðun sinni á 

uppbyggilegan hátt til að bæta líf sitt (Baer, 2003). 

Linehan þróaði Díalektíska atferlismeðferð (Dialectical behavior therapy; DBT) sem 

meðferð fyrir konur sem voru í hættu á að skaða sjálfa sig, en margar þeirra voru með 

jaðarpersónuleikaröskun (Robins, 2002). Í DBT er áhersla lögð á sambandið á milli 

samþykkis og breytinga. Skjólstæðingar eru hvattir til að samþykkja sjálfan sig og sögu sína, 

ásamt þeirri stöðu sem þeir eru í, á meðan þeir vinna í því að breyta hegðun sinni og 

umhverfi. Áherslan á samþykki vegur upp á móti áherslunni á breytingar sem kemur með 

atferlismeðferðinni. Meðferðaraðilinn hjálpar sínum skjólstæðingi að nota það sem hann lærir 

í hópunum í daglegu lífi. Sumir þessara einstaklinga geta kannski ekki eða vilja ekki hugleiða 

eins mikið og skjólstæðingar í MBSR eru látnir gera og þar með er ekki tiltekinn neinn tími 

sem menn eiga að hugleiða á dag, hvorki í lengd né tíðni. (Baer, 2003; Robins, 2002)  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ofangreindum meðferðarinngripum. Kabat-

Zinn, Lipworth og Burney (1985) rannsökuðu sjúklinga sem þjáðust af krónískum sársauka. 

Alls tuttugu og einn af þessum sjúklingum fengu MBSR þjálfun sem stóð í 10 vikur, og síðan 

voru þeir bornir saman við 21 sjúkling sem fengu hefðbundna meðferð. Í ljós kom að þeir sem 

fengu MBSR þjálfunina fundu marktækt minni sársauka þá stundina, höfðu betri 

líkamsímynd, sjálfstraust jókst, sársaukinn hamlaði þeim minna, höfðu minni einkenni, minni 

lyndistruflanir og sálfræðileg einkenni, þar á meðal kvíða og þunglyndi. Fimmtán mánuðum 

síðar var munurinn enn til staðar, nema fyrir núverandi sársauka (Kabat-Zinn o.fl., 1985). 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði, til dæmis af Kabat-Zinn (1982) og Randolph, 

Caldera, Tacone og Greak (1999) (Sjá í Baer, 2003) og allar sýna þær að sjúklingar sem taka 

þátt í MBSR finna marktækt minni sársauka, hafa minni læknisfræðileg og almenn 

sálfræðileg einkenni. Mikið af þessum breytingum haldast síðan í marga mánuði (Baer, 2003). 

Kabat-Zinn og félagar (1992) rannsökuðu líka 22 einstaklinga sem voru greindir með almenna 

kvíðaröskun eða felmtursröskun. Þátttakendurnir voru þjálfaðir með MBSR og kvíða og 

þunglyndiseinkenni þeirra mæld reglulega. Í ljós kom marktækt lægri kvíða- og 

þunglyndisskor eftir meðferð fyrir 20 af þessum 22 þátttakendum. Þessar breytingar héldust 3 

mánuðum síðar. Fjöldi þeirra þátttakenda sem upplifði einkenni kvíðakasta minnkaði einnig 
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(Kabat-Zinn o.fl., 1992). Miller, Fletcher og Kabat-Zinn (1995) skoðuðu síðan sömu sjúklinga 

3 árum seinna og komust að því að áhrifin höfðu haldist. 

Kristeller og Hallett (1999) skoðuðu áhrif MBSR á átköst (binge-eating disorder). 

Þátttakendur voru 18 of þungar konur og tóku þær þátt í 6 vikna gjörhygliinngripi sem var 

sérstaklega beint að áthegðun. Átköstum fækkaði frá rúmlega 4 á viku niður í 1,57 á viku og 

alvarleiki þeirra minnkaði einnig.  

Teasdale o.fl. (2000) skoðuðu áhrif MBCT á 145 fyrrum þunglynda einstaklinga, sem 

voru á batavegi eftir lyfjameðferð. Enginn þátttakendanna hafði hinsvegar haldið áfram að 

taka lyfin að minnsta kosti síðustu 12 vikur fyrir rannsóknina. Þátttakendum var 

handahófskennt skipt í tvo hópa, annað hvort MBCT hópinn þar sem þeir fengu 8 vikna 

hópmeðferð byggða á gjörhygli, eða héldu áfram hefðbundinni meðferð. Fylgst var síðan með 

þátttakendum í 60 vikur. Fyrir þá þátttakendur sem höfðu fengið 3 eða fleiri þunglyndisköst 

voru niðurstöðurnar mjög jákvæðar. Aðeins 37% af þátttakendum sem höfðu fengið MBCT 

meðferðina fengu aftur þunglyndiskast, á meðan 66% þeirra þátttakenda sem fengu 

hefðbundna meðferð fengu aftur þunglyndiskast. Fyrir þá sem höfðu aðeins fengið 1-2 

þunglyndisköst áður var munurinn ekki marktækur (Teasdale o.fl., 2000). 

Bohus o.fl. (2000) rannsökuðu áhrif DBT á jaðarpersónuleikaröskun. Þátttakendur 

voru 24 konur með jaðarpersónuleikaröskun, en allar höfðu þær reynt að minnsta kosti tvisvar 

að fremja sjálfsvíg. Líðan þeirra daginn sem þær voru lagðar inn á spíatala var borin saman 

við líðan þeirra einum mánuði eftir að þær útskrifuðust. Á meðan þær voru á spítalanum voru 

þær í þriggja mánaða DBT meðferð. Líðan þeirra var skoðuð sérstaklega í ljósi sálmeinafræða 

og tíðni sjálfskaða. Niðurstöður sýndu að það dró úr sjálfskaða og þær mældust með minna 

þunglyndi, hugrofseinkenni, kvíða og almenna streitu (Bohus o.fl., 2000). 

Bach og Hayes (2002) skoðuðu áhrif ACT á geðrofseinkenni. Þátttakendur voru 80 

sjúklingar með jákvæð geðrofseinkenni, og var þeim handahófskennt skipt í tvo hópa. Annar 

hópurinn fékk einungis hefðbundna meðferð, en hinn fékk 4 tíma af ACT auk hefðbundinnar 

meðferðar. Fjórum mánuðum eftir að rannsóknin var gerð höfðu aðeins 20% þátttakenda í 

ACT hópnum verið lagðir aftur inn á spítala, á móti 40% þátttakenda í samanburðarhópi. 

Þátttakendur í ACT hópnum voru einnig líklegri til þess að láta vita af einkennum heldur en 

samanburðarhópur, og þeir voru þrisvar sinnum líklegri til að komast hjá spítalavist ef þeir 

gerðu það (Bach og Hayes, 2002). 

Mikið af rannsóknum á MBSR og öðrum inngripum hafa þó verið gagnrýndar 

aðferðafræðilega. Oft vantar samanburðarhóp eða að einhverjir þátttakendur fengu aðra 

meðferð á meðan rannsókn stóð. Þrátt fyrir þetta eru mörg dæmi þar sem óyggjandi er að 
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gjörhygli hafði áhrif. Breytingarnar eru einfaldlega of miklar til að geta eingöngu verið af 

öðrum ástæðum sprottnar (Bishop, 2002). 

 

Gagnast gjörhygli einnig meðferðaraðilum? 

Í flestum tilvikum stunda þeir sem kenna hugleiðslu, hana sjálfir og eru yfirleitt mjög reyndir 

hugleiðendur. Þessi hefð hefur haldist í gjörhyglikennslu, en gjörhygli- og hugleiðslukennarar 

veita yfirleitt ekki meðmæli með því að nemendur fái kennararéttindi nema neminn hafi mikla 

þjálfun. Hinsvegar eru ekki allir sammála um þetta atriði og sumir telja að gjörhyglikennarar 

þurfi ekki að stunda gjörhygli sjálfir ef þeir öðlast næga reynslu til að skilja ferlið sem á sér 

stað í gjörhyglinámskeiði, og þurfi því ekki að halda áfram að stunda gjörhygli eftir að því 

markmiði er náð (Allen o.fl, 2006). 

Prófað hefur verið að kenna gjörhygli fólki sem starfar við heilbrigðisþjónustu til að 

hjálpa því að takast á við starfstengt álag og bæta þar með getu þeirra í vinnunni. Á einni 

líknarstofnun var gjörhygli sett inn í fastar venjur stofnunarinnar, þar sem allt starfsfólk 

byrjaði og endaði vaktirnar með hugleiðslu (Bruce og Davies, 2005). Að auki stunduðu flestir 

af starfsfólkinu einnig hugleiðslu heima. Starfsfólkið taldi að gjörhygli hjálpaði því að styðja 

sjúklingana betur andlega og það gæti þar með hugsað betur um þá. Það taldi einnig að það að 

læra að lifa í núinu hjálpaði því að takast á við það þegar sjúklingar þeirra deyja. Það var 

einnig auðveldara fyrir starfsfólkið að ræða dauðann við sjúklinga sína, því það var hætt að 

tengja eigin tilfinningar um dauðann við umræðuna. Margar aðrar rannsóknir hafa verið 

gerðar á fólki sem starfar við heilbrigðisþjónustu og þær hafa sýnt minni streitu, betri færni til 

að takast á við starf sitt og meiri samhyggð (Praissman, 2008). 

Algengt er að  meðferðaraðilar, sem eru með fólk í meðferð sem á við mikla 

tilfinningalega erfiðleika og vanlíðan að stríða,  finni sjálfir fyrir streitu. Þeir sem veita 

meðferð geta fundið fyrir svokallaðri „samhygðar þreytu“ út af allri þeirri tilfinningalegu 

vinnu sem er oft hluti af meðferðarstarfinu. Streitutengd vankvæði hjá þeim sem stunda 

meðferðarstörf eru sérstaklega algeng hjá þeim sem vinna í krefjandi störfum eins og t.d. á 

spítala, og hjá þeim em fá að heyra um mjög alvarlega erfiðleika eins og til dæmis þeim sem 

sinna skjólstæðingum sem hafa verið misnotaðir, orðið fyrir áfalli eða eru með 

persónuleikaröskun. Þetta getur aukið þunglyndi, tilfinningalega þreytu og kvíða, félagslega 

einangrun, minnkað starfsánægju, sjálfsálit, truflað persónuleg sambönd og aukið á 

einmanaleika. Einnig getur þetta haft áhrif á athygli og einbeitingu sem getur síðan haft bein 

áhrif á starfshæfni meðferðaraðilans og truflað hann í að ná góðu sambandi við 

skjólstæðinginn (Shapiro, Brown og Biegel, 2007). Gjörhygliinngrip eru því ekki eingöngu 



14 
 

góð fyrir skjólstæðinga, heldur gagnast þau einnig þeim sem sinna meðferðarstarfi. Það er 

ekki bara fólk sem á í erfiðleikum sem hagnast af gjörhygliþjálfun, heldur líka venjulegt fólk í 

sínu daglega starfi. 

Hugleiðsla og hugarstarf 

 

Davidson o.fl. (2003) hafa meðal annarra sýnt hafa fram á breytta heilastarfsemi í fólki sem 

stundar hugleiðslu. Þau báru saman fólk sem var að klára 8 vikna hugleiðslunámskeið, við 

fólk sem var á biðlista eftir að komast á þetta sama námskeið. Í lok námskeiðisins fengu bæði 

tilrauna- og samanburðarhópur mótefni gegn inflúensu. Í ljós kom að þeir sem luku 

námskeiðinu mældust með meiri virkni í vinstri framheilaberki miðað við 

samanburðarhópinn, auk þess að virkni mótefnisins var meiri hjá tilraunahópnum. Davidson 

og félagar telja að virkni í vinstri framheilaberki sé tengd því að viðkomandi eigi auðveldara 

með að aðlaga viðbrögð sín að neikvæðum og/eða streitumiklum atburðum eða aðstæðum. 

Aukin virkni vinstra megin í nokkrum framheilasvæðum hefur mælst á meðan jákvæð tjáning 

tilfinninga á sér stað og í fólki, sem sýnir jákvæð geðhrif að eðlisfari (Davidson o.fl, 2003). 

Einnig hefur mælst aukin virkni í vel þjálfuðum Tíbetskum munkum (Kabat-Zinn, 2003). 

Virkni hægra megin í heilanum hefur hinsvegar yfirleitt verið tengd við tjáningu neikvæðra 

tilfinninga á borð við reiði, kvíða og þunglyndi (Kabat-Zinn, 2003). Þessar niðurstöður sýna 

að þó svo að fólk hafi aðeins stundað hugleiðslu í stuttan tíma, eða einungis 8 vikur, þá geti 

hugleiðsla haft áhrif á heilann og ónæmiskerfið.  

Chan, Han og Cheung (2008) gerðu rannsókn á 19-22 ára háskólanemum þar sem þau 

athuguðu heilarafrit (EEG) hjá fólki meðan það stundaði gjörhygliæfingar og báru það saman 

við heilarafrit, hjá fólk sem hlustaði á tónlist, en tónlist hefur verið tengd við auknar jákvæðar 

tilfinningar. Þau létu 19 nema hlusta ýmist á tónlist eða upptökur af Triarchic body-pathway 

relaxation technique (TBRT), sem er tegund af aldagamalli kínverskri hugleiðslu byggðri á 

gjörhygli. Í ljós kom að þegar nemarnir hugleiddu, var virkni þeta heilabylgja marktækt meiri 

í bæði fremri og aftari svæðum heilans, miðað við þegar nemarnir hlustuðu á tónlist. 

Niðurstöður sýndu einnig að þessi aukning í theta virkni á meðan TBRT stóð átti upptök sín í 

fremri gyrðilgára (anterior cingulate cortex), sem er svæði sem hefur oft verið tengt við 

athyglistjórn og er talið eiga þar stóran hlut að máli. Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu 

einnig breytingar í lífeðlisfræðilegum rafboðum tengdum jákvæðum tilfinningum. 

Niðurstöðurnar sýndu að bæði TBRT og tónlist voru tengd aukningu í virkni vinstri framheila, 
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sem styður þá hugmynd að TBRT tengist aukningu í jákvæðum tilfinningum (Chan o.fl., 

2008). 

Niðurstöður þessara rannsókna sýna allar virkni í þeim svæðum heilans sem tengd 

hafa verið við jákvæðar tilfinningar þegar gjörhygliþjálfun er stunduð, sem styrkir enn fremur 

tengsl gjörhygliþjálfunar við jákvæð geðhrif. 

 

 

 Tengsl gjörhygli  við taugasálfræðilegar breytur 

 

Vinnsluminnið er skammtíma minnisgeymsla. Vinnsluminni er eins og nokkurs konar 

vinnslurými sem útvegar tímabundna geymslurýmd, þannig að auðvelt sé að nálgast 

upplýsingar sem skipta máli og vinna með þær tímabundið (Smith og Kosslyn, 2007). Þrátt 

fyrir nafnið snýst vinnsluminni ekki beint um minni. Vinnsluminni snýst í raun um að nota 

athygli til að viðhalda eða bæla niður upplýsingar eða halda atriðum virkum í minni meðan 

unnið er með þau. Meiri vinnsluminnisrýmd þýðir að meira magn upplýsinga getur verið virkt 

í einu, en það er vegna betri hæfileika til að stýra athyglinni þannig að upplýsingarnar haldist 

ferskar í minninu á meðan unnið er með þær eða önnur áreiti. Meiri vinnsluminnisrýmd 

tengist því betri athyglistjórn og  meiri færni í að leiða truflanir úr umhverfinu hjá sér (Engle, 

2002). 

Stýrifærni (executive function) framheilans er nátengd vinnsluminninu, en hún felst í 

að leiða hegðun og athygli í átt að einhverju takmarki, sérstaklega ef um er að ræða aðstæður 

sem við tökumst ekki á við oft (Banich, 2009). Ýmis hegðun er talin tengjast stýrifærni, þar á 

meðal að raða og forgangsraða, hamla vanabundinni hegðun, finna út hvaða verkefni eða 

upplýsingar skipta mestu máli fyrir einhvern sérstakan tilgang, hunsa upplýsingar sem eru 

truflandi eða koma verkefnum ekki við, skipta á milli markmiða verkefnis, nýta upplýsingar 

sem skipta máli til að styðja ákvörðunartöku, og takast á við nýstárlegar upplýsingar eða 

aðstæður (Banich, 2009). Það má því sjá að stýrifærni spannar vítt svið, sem gerir það aftur 

erfiðara fyrir vísindamenn að hanna próf til að mæla hana. Áhugi vísindamanna á stýrifærni 

stafar svo meðal annars af því að stýrifærni er nauðsynleg fyrir sjálfráða hegðun (Banich, 

2009). Ýmsir geðrænir kvillar geta haft neikvæð áhrif á stýrifærni, til dæmis geðklofi, 

geðhvarfasýki, þunglyndi, athyglisbrestur með ofvirkni og notkun vímuefna. Gjörhygliþjálfun 

er talin geta aukið stýrifærni, þá sérstaklega athyglistjórn, en það getur skipt miklu máli fyrir 

andlega líðan (Chambers o.fl., 2008). 
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Eitt af því sem fellur undir stýrifærni er athyglistjórn (attentional control). Þegar talað 

er um athyglistjórn er átt við færnina að beita athyglinni, halda athyglinni stöðugri (sustained 

attention) og færa hana milli áreita, það er athyglifærsla (switching/shifting) (Muris, Mayer, 

Lint og Hofman, 2008). Mögulegt er að ein af aðal breytingunum við gjörhygliþjálfun sé 

aukning á getunni að halda athyglinni stöðugri.  

Derryberry og Reed (2002) bjuggu til sjálfsmatslista sem mælir athyglistjórn 

(Attentional control scale; ACS). Listinn er 20 atriða sjálfsmatslisti sem sýnir góða forspá og 

góðan innri áreiðanleika. Gyurak og Ayduk (2007) notuðu þennan lista meðal annars til að 

prófa þá hugmynd að höfnun laði fram varnarviðbrögð í fólki með lágt sjálfstraust, og að góð 

athyglistjórn dragi úr þessum áhrifum. Þeir prófuðu 67 nema sem svöruðu spurningalistum 

um sjálfstraust (The Rosenberg Self-Esteem Scale; RSES) og athyglistjórn (ACS). 

Þátttakendum voru sýndar myndir sem voru ýmist hlutlausar, neikvæðar, jákvæðar, tengdust 

höfnun eða samþykki. Á meðan þeir skoðuðu myndirnar kom hávært hljóð við og við og 

síðan var mælt hversu oft þeir blikkuðu augunum. Niðurstöður sýndu að miðað við fólk með 

mikið sjálfstraust, sýndi fólk sem var með lítið sjálfstraust tíðari augnablikk við myndum 

tengdum höfnun, en ekki neikvæðum myndum. Myndir tengdar samþykkt drógu ekki úr 

viðbragðinu. Athyglistjórn virtist hinsvegar draga úr viðkvæmninni fyrir höfnun, þannig að 

lágt sjálfstraust tengdist eingöngu meira blikk-viðbragði við höfnun, hjá fólki sem var með 

litla athyglistjórn (Gyurak og Ayduk, 2007). 

Í gjörhygliþjálfun ræktar fólk hæfileikann að geta fært athyglina aftur að núverandi 

upplifun og það krefst sveigjanleika í athyglinni. Athygli er líka takmörkuð og því ágætt að 

eyða ekki mikilli athygli í að velta sér upp úr fortíðinni, því þá er meira svigrúm fyrir 

úrvinnslu upplýsinga sem tengjast núverandi upplifunum. Þetta eykur aðgengi að 

upplýsingum sem annars væru okkur ekki kunnar (Bishop o.fl., 2004; Anderson, Lau, Segal 

og Bishop, 2007).  

 Rannsókn Anderson o.fl. (2007) leiddi í ljós að gjörhygli virðist ekki hafa bein áhrif á 

athyglistjórn. Þrátt fyrir að gjörhygli ykist hjá tilraunahópnum, sem fékk 8 vikna MBSR 

gjörhygliinngrip, þá voru engar vísbendingar um bætingu í að halda athyglinni stöðugri, færa 

athyglina eða hamla flækjandi hugsanaferlum. Gjörhygli virðist í staðinn vera tengd óbeinni 

athygli, en tilraunahópur stóð sig betur í verkefni sem gekk út á að greina áreiti (object 

detection) og er talið vera mælikvarði á óstýrða athygli. (Anderson o.fl., 2007).  

Chambers o.fl. (2008) fundu, eins og Anderson, engin merki um betri athyglisfærslu 

hjá þátttakendum í sinni rannsókn. Þátttakendur voru 20 byrjendur í hugleiðslu, auk 

samanburðarhóps, en tilraunahópurinn var prófaður fyrir og eftir 10 daga þátttöku í stífri 
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gjörhyglitengdri hugleiðslu. Þrátt fyrir engin merki um betri athyglisfærslu eftir 

hugleiðsutörnina, þá bætti tilraunahópurinn sig meira í að halda athygli stöðugri en 

samanburðarhópurinn sem fékk enga hugleiðsluþjálfun. Niðurstöður sýndu einnig að 

tilraunahópurinn skoraði hærra á gjörhyglilistanum MAAS, sýndi minni þunglyndiseinkenni, 

velti sér minna upp úr hlutunum og stóð sig betur á vinnsluminnismælingum en 

samanburðarhópurinn (Chambers o.fl., 2008). 

Moore og Malinowski (2009) rannsökuðu tengslin á milli hugleiðslu, sjálfsmats á 

gjörhygli og hugræns sveigjanleika. Þeir báru saman hóp reyndra hugleiðenda sem notuðu 

gjörhygli í hugleiðslu sinni, við hóp fólks sem ekki stundaði hugleiðslu. Þátttakendur, alls 50 

manns, voru látnir leysa Stroop verkefnið og d2-einbeitingar- og úthaldsprófið (d2-

concentration and endurance test), auk þess sem gjörhygli þeirra var metin með 

gjörhyglilistanum KIMS. Niðurstöður sýndu að frammistaða tengd athygli og hugrænum 

sveigjanleika hafði jákvæða fylgni við hugleiðsluástundun og gjörhygli. Hugleiðendur stóðu 

sig betur á öllum mælingum á athygli. Enn fremur var sjálfmetin gjörhygli hærri hjá 

hugleiðendum en samanburðarhópi. Þessar niðurstöður gefa til kynna að gjörhygli sé tengd 

athygli og hugrænum sveigjanleika (Moore og Malinowski, 2009) 

Schmertz, Anderson og Robins (2009) rannsökuðu tengsl gjörhyglisjálfsmatslistanna 

MAAS, KIMS og CAMS-R við CPT-II prófið og PASAT prófið, sem eru próf sem mæla 

hæfnina til að halda athyglinni stöðugri (sustained attention). Niðurstöður sýndu að skor á 

MAAS og CAMS-R höfðu enga fylgni við frammistöðu á PASAT, en höfðu hinsvegar 

neikvæða fylgni við frammistöðu á CPT-II, en því lægri sem skorin á CPT-II eru, því betri eru 

einstaklingar að halda athyglinni stöðugri. Skor á KIMS höfðu hvorki fylgni við PASAT né 

CPT-II. Niðurstöðurnar gefa til kynna að gjörhygli hafi neikvæða fylgni við það þegar fólk 

missir athyglina á einhverju, í lengri tíma, eins og CPT-II prófið mælir (Schmertz, Anderson 

og Robins, 2009). 
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Tilgangur rannsóknar og tilgátur 

 

Rannsóknir varðandi tengsl gjörhygli og taugasálfræðilegra mælinga á hugrænni færni hafa 

hingað til gefið misvísandi niðurstöður. Þær virðast benda til þess að gjörhygli geti haft áhrif á 

andlega líðan og ýmiskonar hugræna þætti, en ekki er ljóst hvernig þau tengsl eru, eða 

nákvæmlega hvaða þættir eigi í hlut. Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða þessi tengsl 

nánar. Gjörhygliþjálfun byggist að miklu leyti á hugleiðslu og því er ástæða til að kanna 

hugleiðslu vel. Þessi rannsókn varpar einhverju ljósi á hvort fólk sem stundi hugleiðslu búi 

yfir meiri gjörhygli en aðrir, og þá jafnvel líka að hve miklu leyti gjörhygli byggir á 

hugleiðslu. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að gjörhygli tengist aukinni lífshamingju, minni 

þunglyndis- og kvíðaeinkennum og neikvæðum hugsunum. Hér verður athugað hvort 

venjuleg hugleiðsla hafi þessi sömu áhrif á líðan fólks, og þar með er stigið skref í áttina að 

því að finna hvað það er við gjörhygli sem virkar svona vel. 

Annað sem er athugað í þessari rannsókn eru tengsl gjörhygli eða hugleiðslu og 

vinnsluminnis. Fáar rannsóknir eru til á þessu sviði og því full ástæða til að skoða það betur. Í 

þessari rannsókn verða lögð fyrir taugasálfræðileg próf sem mæla vinnsluminni, auk athygli 

og einbeitingar. Þessi próf verða síðan borin saman við svör á sjálfsmatsspurningalistum, 

bæði hjá þátttakendum sem stunda hugleiðslu og öðrum sem enga reynslu hafa af henni.  

  

Tilgátur rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

1. Gert er ráð fyrir að hugleiðendur hafi meiri gjörhygli en samanburðarhópur samkvæmt 

sjálfsmats spurningalistum (KIMS og MAAS), hafi hærri skor á spurningalista um 

athyglisstjórn (ACS), en hafi minni kvíðaeinkenni (STAI-T) og forðunareinkenni 

(experiental avoidance mælt með AAQ-9). 

2. Gert er ráð fyrir að hugleiðendur standi sig betur á taugasálfræðilegum prófum sem 

mæla stýrifærni (Slóðapróf B, Stafa- og talnarunur og Ospan) en samanburðarhópur 

3. Búist er við að jákvæð fylgni sé á milli frammistöðu á taugasálfræðilegum prófum sem 

meta stýrifærni og gjörhygli samkvæmt spurningalistunum MAAS og KIMS.  

4. Einnig er búist við að jákvæð fylgni sé á milli gjörhygli (KIMS, MAAS) og 

athyglistjórnar (skora á ACS), en að neikvæð fylgni sé á milli gjörhygli, kvíða- og 

forðunareinkenna (skora á STAI-T og AAQ-9) . 

 

 



19 
 

Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru samtals 36, og höfðu 18 þeirra stundað hugleiðslu, en 18 höfðu enga 

reynslu af hugleiðslu. Kynjaskipting var nokkuð jöfn í hópunum, en í hugleiðsluhópnum voru 

9 karlar og 9 konur, en í samanburðarhópnum voru 10 karlar og 8 konur. Í hugleiðsluhópnum 

var það sett sem viðmið að hugleiðsluiðkunin hefði staðið í að minnsta kosti 1 ár í heildina 

eða að iðkunartíðnin hefði verið að meðaltali einu sinni í viku eða oftar síðustu 3 mánuði á 

undan. Meðallengd hugleiðsluiðkunarinnar var 113,4. Sá sem styst hafði stundað hugleiðslu 

hafði stundað hana í 7 mánuði, en sá sem hafði stundað hana lengst hafði stundað hana í 348 

mánuði. 

 Þátttakendur voru fengnir þannig að fjöldapóstur var sendur á starfsmenn Háskóla 

Íslands, auk þess sem haft var samband við hugleiðendur í gegnum hugleiðsluhópa og annað 

fólk sem rannsakandi frétti af. Eitthvað var líka um að hugleiðsluiðkendur fréttu af tilrauninni 

í gegnum aðra og biðu sig fram til þátttöku. 

Þátttakendurnir voru á aldrinum 22 til 62 ára með meðalaldurinn 43,58 ár (sf = 12,88). 

Ekki var munur á meðalaldri hugleiðenda (M = 45,61, sf = 13,08) og þátttakenda í 

samanburðarhóp (M = 41,56, sf = 12,72) samkvæmt niðurstöðum t-prófs (t = -0,943, p = 

0,352). Menntunarstig þátttakenda var metið á kvarða sem náði frá einum og upp í fimm 

(Námi lokið: 1 = Skyldunámi eða minna; 2 = eins árs starfsnámi eða minna; 3 = lengra 

starfsnámi, iðnmenntun eða bóklegu framhaldsnámi; 4 = þriggja ára eða styttra háskólanámi 

eða prófi úr sérskólum á eða við háskólastig; 5 = lengra en þriggja ára háskólanámi). Það var 

ekki heldur munur á menntunarstigi hugleiðenda (M = 3,78, sf  = 1,00) og samanburðarhóps 

(M = 4,22, sf = 0,81) samkvæmt niðurstöðum t-prófs (t = 1,463; p = 0,153) 

Þátttakendum var boðið að taka þátt í happdrætti þar sem einn þátttakandi fékk vinning að 

upphæð 10.000 kr.  

 Alls 7 þátttakendur, sem voru nemendur við Háskóla Íslands, voru prófaðir en gögnum 

þeirra sleppt úr gagnasafninu sökum þess hve fáir þeir voru. Þeir voru þó einnig með í 

happdrættinu og fengu þar að auki rannsóknarpunkt fyrir þátttöku sína. Einnig var þeim 

þátttakendum sleppt úr gagnasafninu sem ekki uppfylltu skilyrði um hámarksfjölda reiknivilla 

í Ospan prófinu, en það voru alls 3 úr hugleiðsluhópnum. 
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Mælitæki 

Við gagnasöfnunina voru notuð þrjú taugasálfræðileg próf og fimm sjálfsmatsspurningalistar. 

Taugasálfræðiprófin voru: Sjálfvirkt Ospan próf (Automated Ospan), Slóðapróf A og B (Trail 

Making Test A og B) og Stafa- og talnaröðun (Letter- Number sequencing). 

Spurningalistarnir voru þessir: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS), 

Spielberger Trait Anxiety Inventory-Trait form (STAI-T), The Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS), Attentional Control Scale (ACS) og Acceptance and Action Questionnare 

(AAQ-9). 

 

 

Taugasálfræðileg próf 

 

Slóðapróf A og slóðapróf B 

Slóðapróf A og B eru hluti af Halstead-Reitan taugasálfræðilega prófasafninu, en var 

upphaflega hluti af Army Individual prófasafninu. Þessi próf, og þá sérstaklega slóðapróf B, 

hafa verið tengd við heildar heilavirkni og sýna góða forspá á stærð heilaskaða (Beckham, 

Crawford og Feldman, 1998; Lezak, 1995). Frammistaða á slóðaprófi, sama hvort um er að 

ræða bæði prófin eða annað hvort, gefur til kynna líkur á heilaskaða, en segir þó ekki til um 

hvort vandamálið tengist motor slowing, incoordination, visual scanning difficulties, poor 

motivation or conceptual confusion. Gögn styðja það að slóðapróf A og B tengist 

framheilavirkni (Lezak, 1995). 

  Slóðapróf A er þannig að þátttakandinn fær A4 blað sem á eru 25 hringir á víð og 

dreif. Inni í hringjunum eru tölustafir frá 1 upp í 25, en þeim er dreift handahófskennt í 

hringina. Þátttakandinn á síðan að draga línu á milli hringjana í réttri röð, eins hratt og hann 

getur og forðast að gera villur. 

Slóðapróf B er alveg eins, nema tölustafirnir ná bara upp í 13, en auk þeirra eru 

bókstafir úr stafrófinu frá A-L. Þátttakandinn á þá að strika á milli; tölustafur og bókstafur til 

skiptis (1-A-2-B-3-C o.s.frv.). Rannsakandi tekur tímann á hvoru prófi fyrir sig og telur 

villurnar.  
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Sjálfvirkt Ospan próf 

Sjálfvirkt Ospan próf er próf sem mælir rýmd vinnsluminnis. Í ljós hefur komið að slík próf 

hafa töluverða forspá fyrir ýmsa getu, svo sem lesskilning og frammistöðu á Stroop 

verkefninu (Unsworth, Heitz, Schrock og Engle, 2005).  

 Sjálfvirkt Ospan próf byggist á eldra prófi sem hét Ospan prófið, en Ospan stendur 

fyrir operation span task. Sjálfvirka Ospan prófið fer að öllu leyti fram í tölvu. Unsworth, 

Heitz, Schrock og Engle (2005) hafa sýnt fram á áreiðanleika og réttmæti Sjálfvirka Ospan 

prófsins 

 Sjálfvirka Ospanprófið fer þannig fram að þátttakendur setjast fyrir framan tölvu og á 

tölvuskjánum birtast leiðbeiningar fyrir verkefnið. Þeir fá síðan fjórar tilraunaumferðir áður 

en prófið sjálft hefst. Þá birtist stærðfræðidæmi á skjánum og þátttakandinn á að reikna svarið 

við dæminu í huganum, eins fljótt og hann getur og ýta svo á músarhnappinn. Þá birtist tala á 

skjánum og þátttakandinn á að ýta á „rétt“ eða „rangt“ eftir því hvort að svarinu ber saman við 

hans niðurstöðu eða ekki. Þátttakandinn hefur ákveðinn tíma til að svara, en ef hann tekur 

lengri tíma en það missir hann réttinn til svars og forritið reiknar það sem villu. Því næst 

birtist bókstafur á skjánum í stutta stund, sem þátttakandi á að leggja á minnið. Eftir tvö til sjö 

slík pör, af reiknisdæmi og bókstaf, kemur upp mynd á skjáinn með 12 bókstöfum og á 

þátttakandinn að krossa við hvaða stafir komu, í réttri röð. Ef hann man ekki t.d. hver annar 

bókstafurinn var, þá getur hann sett – inn í staðinn. (Dæmi: Ef bókstafirnir SODJ koma upp í 

þessari röð, en þátttakandi man ekki O, þá á hann að svara S-DJ). Í prófinu eru 15 umferðir 

með alls 75 bókstöfum til að muna. 

 Tölvan reiknar síðan út tvenns konar skor, aðalskor (absolute score) og heildarskor 

(total score). Aðalskor gefur stig fyrir öll þau sett sem hafa alla bókstafi rétta og á réttum stað 

og gefur stig eftir því hve margir stafir voru í settinu (t.d. 5 stafir = 5 stig). Heildarskor gefur 

hins vegar stig fyrir hvern einasta staf sem er á réttum stað, óháð því hvort aðrir stafir í því 

setti séu á vitlausum stað. Tölvan reiknar líka út heildarfjölda villa þátttakandans og skiptir 

þeim í hraðavillur (þar sem þátttakandinn rann út á tíma) og nákvæmnisvillur (þar sem 

þátttakandinn svaraði vitlaust).  

 Þetta próf byggist á getu fólks til að gera tvennt í einu, muna bókstafina um leið og 

það reiknar dæmi. Til þess að þátttakendurnir leggi ekki alla áherslu á að muna bókstafina og 

leggi lítið púður í að reikna dæmin, verður rétt svarhlutfall dæmanna að vera að minnsta kosti 

85% til að gögnin séu nothæf í tölfræðiúrvinnslu. Þátttakendur eru látnir vita af þessu í byrjun, 

og til að þeir geti fylgst með svarhlutfalli sínu birtist tala á skjánum eftir hvert sett, sem segir 

honum til um svarhlutfall sitt fram að þessu. 
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Stafa- og talnaröðun 

Stafa- og talnaröðun er hluti af WAIS-III greindarprófinu fyrir fullorðna og góð frammistaða 

á þessu prófi gefur til kynna að viðkomandi hafi gott vinnsluminni, athygli og einbeitingu 

(Groth-Marnat, 1999). Stafa- og talnaröðun gengur út á að hlusta á röð af tölustöfum og 

bókstöfum sem eru lesnir upp, leggja þá á minnið, endurraða þeim og þylja upp nýju 

uppröðunina. Tölu- og bókstöfunum sem eru lesnir upp er blandað saman, en þátttakandinn á 

að raða þeim þannig að tölustafirnir komi fyrst í réttri röð, en síðan bókstafirnir í stafrófsröð. 

Alls eru sjö atriði í prófinu, en undir hverju atriði eru þrjár talna- og stafarunur. Í fyrsta 

atriðinu eru aðeins tveir bók- eða tölustafir, í öðru atriðinu þrír bók- eða tölustafir og svo 

framvegis upp í sjöunda atriðið þar sem alls eru átta bók- og tölustafir. Aðeins er gefið rétt 

fyrir, ef öll talna- og stafarunan er þulin upp rétt, en alls er því hægt að fá þrjú stig fyrir hvert 

atriði, samtals 21 stig fyrir öll atriðin. Prófið hefur reynst áreiðanlegt, en 

endurprófunaráreiðanleiki er á milli 0,70 – 0,80 og helmingunaráreiðanleikinn í kringum 0,82 

(Groth-Marnat, 1999). 

 

 

Spurningalistar 

 

KIMS 

The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills er 39 atriða listi þar sem þátttakendur svara 

hverri spurningu á 5 punkta Likertskala. KIMS byggir að stórum hluta á skilgreiningu 

Dialectical Behavior Therapy (DBT) á gjörhygli, en höfundar reyndu þó að hafa kvarðann í  

samræmi við lýsingar á öðrum viðurkenndum gjörhygliinngripum, sérstaklega Mindfulness 

Based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Sýnt 

hefur verið fram á gott innra samræmi undirkvarða listans og er endurprófunaráreiðanleiki 

listans einnig góður. Skýrt hafa komið fram fjórir þættir sem eiga að vera mun meira lýsandi 

fyrir listann, heldur en eini þátturinn sem var upphaflega notaður. Þættir listans hafa flestir 

jákvæða fylgni við atriði sem tengjast góðri andlegri líðan, en neikvæða fylgni við atriði sem 

tengjast slæmri andlegri líðan (Baer o.fl., 2004). Margrét Bárðardóttir sá um íslenska þýðingu 

á listanum. 
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MAAS 

The Mindfulness Attention Awareness Scale mælir hversu oft einstaklingur er gjörhugull. 

MAAS er 15 atriða listi og snýst aðallega um hvort viðkomandi er meðvitaður um núið eða 

ekki (Brown og Ryan, 2003). Brown og Ryan (2003) þróuðu listann og sýndu einnig fram á 

að hann hefur góða fylgni við aukna tíðni gjörhygli. Þeir sýndu fram á að skor á MAAS 

aukast við 8 vikna MBSR námskeið, og að breytingar á MAAS tengjast breytingum á líðan 

(MacKillop og Anderson, 2007). Brown og Ryan (2003) skoðuðu tengsl MAAS við ýmsar 

breytur og fundu út að skor á MAAS tengist ekki hugrænum sveigjanleika, en hefur hinsvegar 

jákvæða fylgni við andlega heilsu, tilfinningalega vellíðan og sjálfstraust. Listinn hefur síðan 

neikvæða fylgni við kvíða og líkamleg sjúkdómseinkenni. Ragnar P. Ólafsson þýddi listann 

yfir á íslensku. 

 

STAI-T 

State-Trait Anxiety Inventory er spurningalisti sem er ætlað að mæla lyndiskvíða. Kenningar 

um kvíða gera oft ráð fyrir því að kvíði sé persónuleikaþáttur, það er að kvíðinn sé nokkuð 

stöðugur yfir aðstæður (Barrlow, 2002). STAI-T mælir stöðugri kvíðatilhneigingu en aðrir 

listar. Listinn virðist hafa hátt aðgreiningarréttmæti og samleitniréttmæti við aðrar mælingar á 

kvíða (Bieling, Antony og Swinson, 1998). Erlendur Haraldsson þýddi listann yfir á íslensku. 

 

ACS 

Attentional Control Scale er spurningalisti, hannaður af Derryberry og Reed (2002), sem 

mælir athyglistjórn (attentional control).  Listinn er 20 atriða sjálfsmatslisti sem inniheldur 

atriði sem mæla hæfni fólks til að beina athygli sinni að einhverju ákveðnu. Einnig eru atriði í 

listanum sem mæla getu fólks til að færa athygli sína frá einu verkefni til annars, auk atriða 

sem mæla sveigjanleika í stjórn hugans (Gyurak og Ayduk, 2007). Listinn hefur verið notaður 

í rannsóknum á viðbrögðum fólks við tilfinningalegum áreitum. Niðurstöður benda til að 

athyglistjórnun geti að einhverju leyti haft áhrif á neikvæð áhrif kvíða á skilvirkni hugrænnar 

úrvinnslu. Athyglistjórn geti þar verið millibreyta sem dragi úr áhrifum kvíða á getuna til að 

vinna úr tilfinningatengdum áreitum. (Derryberry og Reed, 2002). Listinn sýnir góðan innri 

áreiðanleika (Derryberry og Reed, 2002). Ragnar P. Ólafsson sá um þýðingu listans. 
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AAQ-9 

Acceptance and Action Questionnare er til í tveimur gerðum. Önnur er 16 atriða en hin, sem 

notuð var í þessari rannsókn, er 9 atriða. Spurningalistinn mælir aðeins einn almennan þátt. 

AAQ mælir það sem kalla mætti sálrænan sveigjanleika. Hann metur tilhneigingu fólks til að 

forðast upplifanir eða persónulega reynslu sem er óþægileg, en það getur átt við um hugsanir, 

tilfinningar, skynjanir, minningar og fleira. AAQ tengist til að mynda streitu, sársauka, 

þunglyndi og kvíða (Hayes, Luoma, Bond, Masuda og Lillis, 2006). Ragnar P. Ólafsson sá 

um þýðingu listans. 

 

Bakgrunnsbreytur 

Útbúinn var spurningalisti til að kanna bakgrunnsbreytur fyrir þessa rannsókn (sjá í viðauka). 

Í honum var spurt um kyn, fæðingarár, menntun og hvort viðkomandi hefði reynslu af 

hugleiðslu. Ef viðkomandi hafði reynslu af hugleiðslu var hann látinn svara spurningum um 

hve lengi hann hafði stundað hugleiðslu, hve oft hann hefði stundað hana að jafnaði síðustu 3 

mánuði og hvort gjörhygli væri hluti af hugleiðsluiðkuninni. Valfrjálst var síðan að gefa upp 

hvaða tegund af hugleiðslu þátttakandinn stundaði. 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin fór þannig fram að einn þátttakandi var prófaður í einu. Fyrst tóku þátttakendur 

sjálfvirka Ospan prófið í tölvu og það tók um 20 mínútur. Síðan var lagt fyrir Slóðapróf A og 

Slóðapróf B og á eftir því Stafa- og talnaröðun. Að því loknu voru þátttakendur látnir svara 

öllum spurningalistunum í eftirfarandi röð: KIMS, STAI-T, MAAS, ACS og AAQ-9. Að 

lokum kom listinn með bakgrunnsspurningunum.  
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Niðurstöður 

 

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir allar mælingar rannsóknarinnar, fyrst fyrir 

heildarúrtakið, og síðan skipt eftir hópum. Aftast í töflunni má einnig sjá niðurstöður úr  

t-prófum fyrir óháð úrtök á mun milli meðaltala hópanna tveggja.  

 

Munur milli hópa á spurningalistum 

Þegar spurningalistarnir eru skoðaðir í töflu 1 sést að marktækur munur er á meðaltölum 

hópanna  í öllum listum nema ACS, og einum undirþætti KIMS, lýsing. Munurinn er 

allsstaðar eins og búist var við, þ.e. að hugleiðendur eru með hærri meðaltöl á 

gjörhyglilistunum (KIMS,  MAAS), en lægri á kvíðalista (STAI-T) og forðunarlistanum 

(AAQ-9). Þótt ekki hafi verið marktækur munur á meðaltölum á ACS og lýsingarþætti KIMS 

listans sést að munurinn milli hópanna er í rétta átt, það er, hugleiðendur hafa hærri skor í 

báðum tilvikum.  

 

Munur milli hópa á taugasálfræðilegum prófum 

Þegar niðurstöður fyrir taugasálfræðilegu prófin í töflu 1 eru skoðaðar, sést að marktækur 

munur er á meðaltölum hópanna á Ospan prófinu (aðalskor og heildarskor) þannig að 

hugleiðendur skora hærra og standa sig því betur en samanburðarhópur eins og búist var við. Í 

töflu 1 sést að ekki er munur á hópunum hvað varðar hraða-, reikni- eða nákvæmnivillur á 

Ospan prófinu sem þýðir að munur á aðalskori prófsins sé líklega ekki tilkominn vegna 

mismikillar reiknifærni þátttakenda eða mismunandi hraða þeirra við úrlausn verkefna. 

 Gert var ráð fyrir að hugleiðendur myndu standa sig betur á slóðaprófi B en enginn 

munur myndi koma fram á slóðaprófi A þar sem það próf reynir ekki eins mikið á viljastýrða 

stjórn þátttakenda. Samkvæmt niðurstöðu t-prófa í töflu 1 gengur þetta ekki eftir því ekki 

reyndist vera marktækur munur á hópunum á slóðaprófi B þótt frammistaða hópanna sé áþekk 

á slóðaprófi A eins og gert var ráð fyrir. Gert var ráð fyrir að hugleiðendur myndu standa sig 

betur við Stafa- og talnaraðir, en svo reyndist ekki vera samkvæmt niðurstöðum t-prófs í 

töflu1. Þrátt fyrir að ekki hafi verið marktækur munur á slóðaprófi B og Stafa- og talnaraðir 

milli hópanna sést að munurinn er þó í átt að því að hugleiðendur standi sig betur. 
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Fylgni milli skora á spurningalistum og taugasálfræðilegum prófum 

Engin marktæk fylgni (Pearson‘s r) var á milli gjörhyglilistanna og árangurs á Ospan prófinu 

eins og sjá má í töflu 2, hvorki miðað við aðalskor né heildarskor prófsins. Einungis kom fram 

marktæk fylgni milli MAAS og hraðavilla á Ospan, sem þýðir að eftir því sem þátttakendur 

skoruðu hærra á MAAS gerðu þeir minna af hraðavillum. 

Engin marktæk fylgni var á milli gjörhyglilistanna og Slóðaprófanna eða Stafa- og talnaröðun. 

Tilgáta 3 um að tengsl væru milli skora á gjörhyglilistum og frammistöðu á 

taugasálfræðilegum prófum er því ekki studd. 

 

 

 

Fylgni milli skora á spurningalistum 

Í flestum tilfellum var fylgni milli spurningalistanna sterk eða miðlungssterk eins og sést í 

töflu 3. Innbyrðis fylgni undirþátta KIMS var hærri í þessari rannsókn en í rannsóknum Baer 

o.fl. (2004) nema fyrir KIMS-sátt við KIMS-lýsing. Fylgnin er því sambærileg því sem hefur 

komið fram í öðrum rannsóknum. 
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Fylgni milli skora á taugasálfræðilegum prófum 

Áhugavert er að lokum að skoða fylgnina á milli taugasálfræðilegu prófanna (sjá töflu 5). 

Fylgnin þar var ekki mikil, en þó er áhugavert að sjá að það er neikvæð fylgni á milli villa á 

Slóðaprófi B og bæði aðalskori og heildarskori á Ospan, sem þýðir að því betur sem 

viðkomandi gekk á Ospan, því færri villur gerði hann á Slóðaprófi B. Þar sem Ospan er 

mæling á vinnsluminnisgetu þátttakenda bendir þetta til að fjöldi villa á slóðaprófi B sé betri 

mæling á vinnsluminni fólks, en sá tími sem það tekur að leysa verkefnið. 
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Umræða 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru mjög áhugaverðar þó svo að þær styðji tilgáturnar ekki 

nema að hluta. Fyrsta tilgátan var að hugleiðendur myndu mælast með meiri gjörhygli eða 

hærra skor á spurningalistunum MAAS og KIMS. Einnig var gert ráð fyrir að þeir myndu 

hafa betri athyglistjórn (ACS), minni kvíða (STAI) og forðunartilhneigingu (AAQ). Þessi 

tilgáta var að flestu leiti studd, en hærra skor mældist hjá hugleiðendum á MAAS, og þremur 

af fjórum undirprófum KIMS (skoðun, meðvituð framkvæmd og sátt) og lægra skor mældist á 

STAI-T og AAQ-9. Hinsvegar var ekki munur á milli hópanna á ACS og einu undirprófi 

KIMS listans (lýsing). 

Áhugavert er að velta því fyrir sér af hverju ekki var marktækur munur á hópunum á 

ACS og KIMS-lýsing. Tilhneiging var í báðum tilfellum sú að hugleiðendur skoruðu hærra. 

Mögulegt er að úrtakið hafi einfaldlega ekki verið nægilega stórt,  úrtaksstærð hefur áhrif á 

getu tölfræðiprófa til að nema lítinn til miðlungsmikinn mun í meðaltölum hópanna.  Það að 

hugleiðsluiðkendur hafi skorað hærra en samanburðarhópur á MAAS og KIMS bendir til þess 

að hugleiðsluiðkun auki gjörhygli. Hugleiðsluiðkendur skoruðu síðan lægra á STAI-T og 

AAQ-9, sem gefur til kynna að þeir þjáist síður af kvíða og sýni minni forðun heldur en 

samanburðarhópurinn. Þetta bendir til að hugleiðsla geti verið hjálpleg leið til að draga úr 

kvíða og forðun. 

Önnur tilgátan var að hugleiðendur sýndu betri frammistöðu á taugasálfræðilegum 

prófum, en þeir sem enga reynslu hafa af hugleiðslu. Þessi tilgáta var studd að hluta til, en 

hugleiðendur höfðu hærra aðalskor á Ospan prófinu en samanburðarhópurinn, en ekki var 

munur á Stafa- og talnaröðun, eða Slóðaprófum A eða B. Reyndar var ekki búist við mun á 

Slóðaprófi A vegna þess að það mælir ekki vinnsluminni, heldur frekar skynhreyfivinnslu.  

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvers vegna hugleiðendur stóðu sig betur á Ospan 

en ekki hinum taugasálfræðilegu prófunum. Ein skýring á þessu er einfaldlega að Ospan 

prófið er töluvert erfiðara en hin prófin. Það tekur mun lengri tíma í fyrirlögn og inniheldur 

fleiri atriði sem reyna mjög á færni fólks til að vinna með tvennskonar upplýsingar samtímis. 

Þar sem það er erfiðara, þá er hugsanlegt að það sé nákvæmara eða næmara mælitæki á getu 

vinnsluminnis og það gæti skýrt muninn. Finna má vísbendingar um þetta ef skoðuð er 

dreifing í frammistöðu á bæði Ospan og Stafa- og talnaröðun. Ef skoðað er hæsta og lægsta 

skorið í Ospan og Stafa- og talnaröðunarprófinu, þá er hæsta skorið í Ospan 68 en lægsta 

skorið 7. Í Stafa- og talnaröðun var hæsta skorið hinsvegar 19, en það lægsta 7. Hæsta skorið í 



30 
 

Ospan er rúmlega 9,7 sinnum hærra en lægsta skorið, en hæsta skorið í Stafa- og talnaröðun 

aðeins 2,7 sinnum hærra en það lægsta. Einnig þarf að hafa í huga að fáir voru í úrtakinu sem, 

eins og áður var tekið fram, getur haft áhrif á  getu tölfræðiprófa til að nema lítinn til 

miðlungsmikinn mun í meðaltölum hópanna. Tilhneiging var t.d. í Slóðaprófi B að 

hugleiðendur stæðu sig betur en munurinn var ekki mikill. Það gæti því verið að Ospan mæli 

mun í þessari rannsókn þar sem að það er nákvæmara mælitæki.  

Þriðja tilgátan var að jákvæð fylgni væri á milli frammistöðu á taugasálfræðilegum 

prófum og aukinnar gjörhygli eins og hún er mæld með MAAS og KIMS spurningalistunum. 

Sú tilgáta stóðst ekki, en eina fylgnin sem kom fram var á milli hraðavilla á Ospan og 

heildarskors á MAAS. Að öðru leyti komu ekki fram fylgnisambönd á milli gjörhyglilistanna 

og taugasálfræðilegu prófanna.  

Svo virðist sem þeir þátttakendur sem höfðu meiri gjörhygli samkvæmt MAAS gerðu 

síður hraðavillur á Ospan prófinu, þ.e. náðu oftar að svara reiknidæmunum innan tímamarka. 

Möguleg skýring er að þeir þátttakendur sem voru gjörhugulli hafi haldið athyglinni betur við 

verkefnið en hinir þátttakendurnir og því síður fallið á tíma við að svara reikningsdæmunum.  

Fjórða tilgátan var að jákvæð fylgni væri á milli gjörhygli, eins og hún er mæld með 

MAAS og KIMS, og skora á ACS, en neikvæð fylgni væri milli gjörhygli og skora á STAI-T 

og AAQ-9. Sú tilgáta stóðst fyrir utan nokkra undirþætti KIMS eins og sjá má í töflu 6, en að 

öðru leyti var sterk fylgni á milli allra spurningalistanna. 

Áhugavert var að sjá neikvæða fylgni á milli villa á Slóðaprófi B og bæði aðalskori og 

heildarskori á Ospan. Það gefur til kynna að því betur sem viðkomandi gekk á Ospan, því 

færri villur gerði hann á Slóðaprófi B. Það virðist því vera að villur á Slóðaprófi B hafi meiri 

tengsl við Ospan en tíminn á prófinu. Möguleg skýring er að villur á B hlutanum geti þýtt að 

viðkomandi hafi ekki náð að halda réttri reglu í minninu á meðan verkefninu stóð, það er, að 

halda tengingunni tölustafur-bókstafur-tölustafur. Hann gæti líka hafað misst þráðinn í því 

hvert hann var kominn í talnaröðinni eða stafrófinu sem einnig snýst um að halda atriðum í 

minninu. Þetta samræmist ágætlega hugmyndum um vinnsluminni sem er sú færni að halda 

upplýsingum ferskum í minninu á meðan unnið er með þær. 

 

Kostur við þessa rannsókn var hversu fjölbreytt hugleiðslureynsla hugleiðendanna var. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem fólk er sett í tímabundna hugleiðslu- eða 

gjörhygliþjálfun og prófað fyrir og eftir þjálfun, en í þessa rannsókn voru fengnir þátttakendur 

með fjölbreyttan hugleiðslubakgrunn. Þessi rannsókn sýnir því að jákvæð áhrif 

gjörhygliþjálfunar sem komið hafa fram í fjölmörgum rannsóknum, einskorðast ekki við 
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gjörhygliþjálfun, heldur einnig almenna hugleiðsluiðkun. Þessi rannsókn sýnir þannig líka að 

venjuleg hugleiðsluiðkun virðist auka gjörhygli fólks, án þess að um eiginlega 

gjörhygliþjálfun af hendi rannsakanda hafi verið að ræða. Hinsvegar má nefna að margir 

hugleiðendanna töldu gjörhygli vera hluta af sinni hugleiðsluiðkun. 

 

Gallar þessarar rannsóknar eru líka nokkrir. Í fyrsta lagið er úrtakið lítið sem kemur í veg fyrir 

að hægt sé að skoða fylgnisambönd milli breyta innan hvors hóps fyrir sig. Gallinn við 

fylgnirannsóknir er síðan sá að fylgni út af fyrir sig segir ekkert um orsakasamband. Það er 

því erfitt að fullyrða að hugleiðsluiðkun leiði til aukinnar gjörhygli eða að meiri gjörhygli 

leiði til betri andlegrar líðanar. Það gæti allt eins verið að fólk sem hafi meiri gjörhygli fyrir, 

sæki meira í hugleiðsluiðkun eða að fólki sem líður betur þrói með sér meiri gjörhygli. Það 

verður þó að segja í ljósi annarra rannsókna að það er frekar ólíklegt að tengslin séu á þann 

veg (Davidson, o.fl. 2003; Kabat-Zinn, 2003; Moore og Malinowski, 2009). 

Áhugavert væri að rannsaka hvort þeir sem hefðu mikla hugleiðslureynslu mældust 

með meiri gjörhygli og stæðu sig betur á taugasálfræðilegum prófum en aðrir hugleiðendur 

með minni reynslu. Það er erfitt að skoða það í þessum gögnum vegna þess hve fáir 

hugleiðendurnir eru, eða aðeins 18 talsins. 
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Viðauki 

 

 

 

Spurningalisti um bakgrunnsupplýsingar 
 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum. 

 
1.  Kyn: ____________        
   

 

2.  Fæðingarár: _________  

 

 

3.  Hefur þú lokið einhverju námi eftir skyldunám? (ef nei þarftu ekki að svara spurningu 4) 

 

□ já       □ nei       □ vil ekki svara 

 

 

4.  Hvaða námi hefur þú lokið? (Merktu við hæsta menntastig sem þú hefur lokið) 

 

□ Stuttu starfsnámi, það er ársnámi eða minna (dæmi: lokið einu ári eða minna í eftirfarandi námi: 

lögreglu-, vélstjóra-, stýrimanna-, banka-, tölvu-, viðskipta-, bókhalds-, trygginga-, ritara-, 

fiskvinnslu-, hússtjórnarnámi eða öðru starfsnámi). 

 

□ Lengra starfsnámi, meira en ársnám (dæmi: lokið meira en einu ári í eftirfarandi námi: sjúkraliða-, 

lögreglu-, vélstjóra- og stýrimannanámi). 

 

□ Iðnmenntun, sveins- og/eða meistaraprófi. 

 

□ Prófi úr sérskólum á eða við háskólastig, s.s. kennaraprófi – ekki B.ed., myndlistarnámi tækninámi 

og fleira. 

 

□ Bóklegu framhaldsnámi, s.s. verslunarprófi eða stúdentsprófi. 

 

□ 3ja ára eða styttra háskólanámi, BA, BS, B.ed., eða styttra nám á háskólastigi. 

 

□ Lengra en þriggja ára háskólanámi. 

 

□ Öðru námi, hvaða? 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

5.  Stundar þú eða hefur þú einhvern tíma stundað hugleiðslu?     

□ já     □  nei                      

 

Ef „já” svaraðu eftirfarandi spurningum. Ef „nei” þarftu ekki að svara fleiri spurningum.  

 

6.  Hversu lengi hefur iðkunin staðið? (mánuðir eða ár)             

  

________________________________________________________________________________ 

 

7.  Hversu mikil hefur iðkunin verið undanfarna 3 mánuði? 

□ Sjaldnar en einu sinni í viku □ 1 – 3 sinnum í viku □ 4 - 6 sinnum í viku □ Einu sinni á dag eða 

oftar   
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8.  Er gjörhygli (mindfulness) hluti af hugleiðsluiðkun þinni?  

□ já      □ nei     □ veit ekki 

 

 

9.  Vilt þú skrifa hér fyrir neðan hvers konar hugleiðslu þú stundar? (valfrjálst) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


