
Háskólinn á Akureyri
Kennaradeild
Leikskólabraut
2008

                                                                                                 

                                                                                       

(Dilla) Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir   
                                                                                                 kt.100463-5209

Lokaverkefni í kennaradeild

Nudd
er

leikur
einn

Nudd er leikur einn

Dilla                                                                                          1



Háskólinn á Akureyri
Kennaradeild
Leikskólabraut
2008

                                                                                                 

                                                                                       

(Dilla) Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir   
                                                                                                               kt.100463-5209

Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed.-prófs í kennaradeild
Leiðsagnarkennarar Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Sólveig Ása Árnadóttir

Nudd
er

leikur
einn

Nudd er leikur einn

Dilla                                                                                          2



Yfirlýsing.

Ég lýsi því hér með yfir að ég er höfundur þessa verkefnis. Aðferðirnar sem sýndar eru í 
leiðbeiningarritinu eru flestar þekktar en mér vitanlega hafa þær ekki verið útfærðar til 
notkunar með leikskólabörnum. Hugmynd að vinnubrögðum er mín og mín ein. 
Rannsóknir á heimildum hef ég einnig stundað ein.

__________________________________
(Dilla) Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 
B.Ed.-prófs í kennaradeild.

 

 _______________________________            ____________________________
         Ingólfur Ásgeir Jóhannesson                                  Sólveig Ása Árnadóttir

ii                                                     
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Útdráttur
 
Þetta verk er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í því er fjallað 
um nudd í leikskólum. Verkið er í tveimur heftum. Í því fyrra sem hér birtist, er saga nudds 
örlítið skoðuð. Þá er farið yfir lög um leikskóla og aðalnámskrá og rök færð fyrir  nuddnámi í 
leikskólum. Litið er til tengdra málefna sem mikið eru í umræðunni um menntamál eins og 
umhyggju og virðingu. Rannsóknir á  nuddi eru skoðaðar. Einnig er rætt  um hvort og þá hvar 
nám og nudd er tengt saman á Íslandi og á Norðurlöndunum. Lagt er mat á það hvort börn í 
leikskóla geti lært að gefa og þiggja nudd og hvort það sé þeim til góðs.
 Nuddleiðbeiningarnar, eru í sjálfstæðu hefti ásamt DVD disk sem ætlað er að sýna 
hreyfinguna í nuddinu. Þær eru ætlaðar leikskólakennurum og öðrum þeim sem vinna með 
ungum börnum. Í því hefti er nudd einnig skoðað í ljósi fræðanna. Fjallað er um heppilegar 
aðstæður fyrir nuddtíma og hugað að því sem til þarf þegar kennari undirbýr nuddstund. 
Leiðbeiningunum er ætlað að lifa sjálfstæðu lífi utan þessa lokaverkefnis. Upplýsingar sem þar 
koma fram er einnig að finna í þessu hefti. 

 Summary

This is a final project for B.Ed. degree in the Teacher Department at the University of Akureyri. 
It talks about massage in kindergartens. The project  is two booklets. In the first one, which 
comes out here, the history of massage is discussed briefly. Then law on kindergartens are 
examined and the main curriculum also and reasoned why  massage-education ought to be in 
kindergartens. Connected materials that are widely  discussed these days concerning educational 
matters, such as caring and respect, are looked at. Researches on massage are over-viewed. There 
is also talked about whether, and then where education and massage are connected together  in 
Iceland and other nordic countries. Evaluated is if children in kindergartens can be thought how 
to give and accept massage and if it would benefit them.
 Instructions on massage are in the second and separate booklet  along with a DVD which 
is to show the movement in the massaging. These instructions are for kindergarten teachers and 
others who work with young children. In the second booklet massage is also looked at from the 
theoretical point of view. Discussion is on suitable conditions for the massage and thoughts given 
to what is needed when a teacher is preparing for a period of massage. The instructions are meant 
to be independent, apart from this project. Information given there can also be found here in this 
booklet.

iii 
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Þakkir.

Ég vil sérstaklega þakka:

- Helgu „minni“ og öllum í Leikskólanum Álfaborg á Svalbarðsströnd bæði starfsfólki, börnum 

og foreldrum þeirra fyrir hvatningu, áhuga og samstarf við gerð og þróun þessa verkefnis.

- Öllum á Tjarnarhóli í Leikskólanum Naustatjörn fyrir að leyfa mér að prófa mig áfram og reyna 

nudd með litlum börnum og fyrir að sýna verkefninu áhuga.

- Elínu Elísabetu Magnúsdóttur, Heimi Freyssyni og Sigríði Jóhannesdóttur og öllum sem tóku 

þátt i nuddtímum í Glerárskóla og leyfðu mér að fara af stað með nudd sem nám í lífsleikni.

- Samnemendum, kennurum og starfsfólki Háskólans á Akureyri fyrir kennslu og kunningsskap.

- Helgu Sigurðardóttur og Herdísi Friðfinnsdóttur að öðrum ólöstuðum fyrir yfirlesturinn og 

ábendingarnar.

- Tómasi sundkappa og Nínu móður hans fyrir að „hlaupa í skarðið.“

- Sigmanni Þórðarsyni fyrir hjálp við gerð DVD disks sem verkefninu fylgir.

- Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni og Sólveigu Ásu Árnadóttur fyrir leiðsögnina við verkefnið.

- Og síðast en ekki síst mínum elskaða Rúnari og strákunum okkar fyrir endalausan stuðning við 

allt sem mér dettur í hug að gera.

iv
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1. kafli. Inngangur

„Lengi býr að fyrstu gerð“ er íslenskt orðtak sem mér finnst eiga vel við í upphafsorðum þessa 

verkefnis. Það vísar annars vegar í markmið mín að kenna ungum börnum að rækta líkama sinn 

og tilfinningar með nuddi og nota nudd sem leið til að tengjast félögum sínum og rækta með sér 

félagsþroska. Á hinn bóginn má segja að ég búi að því að hafa snemma hrifist af nuddi og lært 

það fyrir 20−25 árum síðan, fyrst  á námskeiði í svæðameðferð og svo í norska Nuddskólanum 

sem ég útskrifaðist úr árið 1989. Allar götur síðan hafa snerting og nudd hafa verið mér 

hugleikin. Meðan á nuddnámi mínu stóð eignaðist ég minn fyrsta son og nuddaði ég hann 

daglega svokölluðu ungbarnanuddi. Um nokkurra ára skeið rak ég nuddstofu og þá hvarflaði oft 

að mér sú hugsun að í stað þess að nudda stöðugt „slitna skrokka“ þá væri miklu skynsamlegra 

að kenna ungum börnum aðferðir til þess að fara vel með þann líkama sem þeim var gefinn og 

kenna þeim aðferðir til þess að varðveita hann. 

 Mikil kvöldvinna á nuddstofunni og synir sem stöðugt uxu og voru í skóla þegar ég var 

heima og sofandi þegar ég kom heim, urðu til þess að ég fékk mér vinnu í Glerárskóla, sem er 

grunnskóli á Akureyri. Ég fékk starf sem leiðbeinandi með kennara, í tuttugu og sex barna bekk, 

þar sem tvö barnanna voru með fötlun. Lífsleikni var nýtt fag í aðalnámskrá en engar 

kennslubækur voru til og virtust kennarar í vanda með hvað ætti að kenna. Ég kom með þá 

uppástungu í bekknum sem ég kenndi, að við myndum kenna börnunum slökun og nudd. 

Aðalkennari bekkjarins, Elín Elísabet Magnúsdóttir, samþykkti það. Eftir tvö ár var starfsfólk 

skólans farið að sjá mun á hegðun þessa bekkjar og hinna. Hann lýsti sér í því að það urðu síður 

átök á milli þeirra þó einhverjir rækjust utan í þau og þau sýndu hvort öðru meiri umhyggju. Þá 

fór ég að kenna fleiri bekkjum. 

 Eftir sex ára ótryggt starf ákvað ég að afla mér réttinda. Starf mitt með fötluðum 

nemendum í grunnskólanum vakti áhuga minn á að nema leikskólafræðin því þar var boðið upp á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og efnivið. Kennslufræði leikskólans er þroskamiðuð fremur en 

fagmiðuð og gengið út frá þeirri staðreynd að börn læra í gegnum leik og ég tel að margvísleg 

aðkoma að námi veki forvitni og gleði sem nauðsynleg er öllum og þá sérstaklega þeim sem eiga 

erfitt með nám.

 Nuddið fór hins vegar aldrei úr huga mínum og það var staðföst ákvörðun mín að gera 

eins konar leiðbeiningarrit fyrir kennara svo þeir gætu hjálpað nemendum sínum að læra að 

nudda hvert annað. Verkefni þetta gengur út á nuddkennslu í leikskólum og er í tveimur heftum. 
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Ég tel leikskólabörn geta lært að gefa og þiggja nudd og að það sé þeim til góðs. Í þessu hefti 

mun ég leita svara við þeirri skoðun minni. Enn fremur máta ég nudd við lög og reglugerðir og 

lít  þá til tengdra málefna sem mikið eru í umræðunni um menntamál þ.e. umhyggju og virðingar 

og reyni að færa rök fyrir því að nudd sé notað í skólum. Einnig fjalla ég lauslega um hvort og þá 

hvar nuddkennsla er stunduð á Íslandi og Norðurlöndunum. Þá skoða ég sögu nudds og 

rannsóknir á nuddi, sérstaklega með tilliti til tengslamyndunar. 

  Leiðbeiningar um nudd sem hægt er að nota í leikskólum fylgja í öðru hefti. 

Markmið mitt með þeim er:

  að gefa kennurum tækifæri á að kynna sér aðferðir sem nota má í nuddstundum með 

 börnum,

 - að kenna börnum að nota nudd sem miðil í samskiptum sín á milli,

 - að fá þau til að skynja betur tilfinningar sínar og gera sér grein fyrir tilfinningum 

 annarra,

- að gefa þeim tækifæri til að slaka á og treysta öðrum fyrir sjálfum sér.

Í því hefti ræði ég um aðstæður sem heppilegar eru og því sem þarf að huga að er kennari 

undirbýr nuddstundir. Með leiðbeiningunum er DVD diskur sem ætlað er að sýna hreyfingarnar í 

nuddinu.    
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2. kafli. Ágrip af sögu nudds

Í þessum kafla er uppruni nudds kynntur í stuttu máli og saga þess skoðuð, allt  frá fyrstu 

heimildum sem til eru og taldar eru yfir 5000 ára gamlar fram á okkar daga. Einnig er stiklað á 

stóru um kynni Íslendinga af nuddi.

Okkur er eðlislægt að snerta hvert annað og í sjálfu sér er nudd ekkert annað en ein tegund 

snertingar sem er framkvæmd á ómeðvitaðan eða meðvitaðan hátt. Orðið nudd (e. massage) 

kemur trúlega úr arabíska orðinu „massah“ sem þýðir að strjúka með hendi.1 Nudd er samheiti 

yfir ævafornar aðferðir þar sem hendi eða höndum er strokið eða þrýst á húð nuddþega og 

tilgangurinn hefur alltaf verið að miðla kærleika og umhyggju, auka vellíðan, róa, hressa, slaka, 

örva eða lina þjáningar þess sem nuddið fær.2

 Fyrstu heimildir um nudd eru taldar 5000 ára gamlar og síðan þá hafa áhrif nudds hafa 

verið rannsökuð og orðið þekkt.3 Niðurstöður þessara rannsókna hafa allar bent til þess að nudd 

leiði til heilbrigðara, hamingjusamara og rólegra lífs.4 Í Fjölfræðibókinni um nudd segir um sögu 

nuddsins að það eigi sér sjálfsagt jafn langa sögu og homo sapiens enda hafi menn og dýr 

stundað það af eðlishvöt. Þar segir einnig að elsta heimildin um nudd sé í kínverskri bók frá 

u.þ.b. 2700 árum fyrir Krist. Í henni er sagt: „Strok með lófa snemma morguns að loknum 

nætursvefni, þegar blóðið hefur hvílst  og lundin er afslöppuð, er vörn gegn kuldum, heldur 

líffærunum mjúkum og kemur í veg fyrir minni háttar krankleika.“5

 Hippokrates sem nefndur hefur verið „faðir læknisfræðinnar“ taldi alla lækna þurfa að 

búa yfir þeirri þekkingu að geta nuddað6 og í „Ayurveda“ sem er ævaforn lækningalist hindúa,  er 

nudd notað með jurtum, kryddi og ilmolíum. Lækningaaðferðir Ayurveda og kenningar þess eru 

upprunnar á Indlandi um það bil 1800 árum fyrir Krist.7 

Nudd er leikur einn

Dilla                                                                                          9

1 Maxwell-Hudson 1988:8

2 Kavanagh 2006:8, Cook o.fl 1986:10

3 Cook o.fl. 1986:10-12, Stuart 2006:10, Field 2006, Sanner 2002 

4 Field 2006, Kavanagh 2006:8, Stuart 2006:6

5 Maxwell-Hudson 1988:8, Stuart 2006:10

6 Cooke o.fl. 1986:10, Stuart 2006:10

7 Maxwell-Hudson 1988:8



 Skriflegar heimildir um tilvist nudds eru til frá árinu 1779 frá Cook skipstjóra sem var 

læknaður af settaugartaki (iskias) á Tahiti og í lýsingu Simpsons lávarðar á lifnaðarháttum 

Hawaiibúa frá 1889. Um svipað leyti eða á 18. og 19. öld fór nudd að verða vinsælt í Evrópu. 

Fyrir tilstilli Svíans Pers Henriks Ling (1776−1839) fór „sænskt nudd“ að ryðja sér til rúms og 

svo kallaðar sænskar stofnanir sem kenndu nudd voru opnaðar í Svíþjóð 18138 og seinna meir í 

Bretlandi, Frakklandi, Rússlandi og Bandaríkjum Norður Ameríku. 

 Nudd var á þessum árum fyrst og fremst notað til lækninga þó svonefnd „gleðihús“ 

notuðu orðið nudd sem yfirskin fyrir starfsemi sína. Fyrsti félagsskapurinn um „virðingarvert 

nudd“ var stofnaður í London 1894 undir heitinu „Félag þjálfaðra nuddara“ sem síðar varð að 

samtökum sjúkraþjálfara á Bretlandi. Nudd var meðal annars notað við taugaáverkum og 

sprengjulosti í fyrri heimsstyrjöldinni en fljótlega upp úr henni var farið að búa til rafknúin tæki 

sem tóku við af höndum nuddarans og lyfjaframleiðsla jókst mikið. Þá fór að bera á því viðhorfi 

að nudd með höndum nuddarans væri flokkað undir gælur fremur en meðferð.9  

 Við lok 20. aldarinnar fór áhuginn á „handanuddi“ aftur að glæðast. Svokölluð 

nýaldarfræði færðu almenningi aftur forna þekkingu á ýmis konar lækningalist og heilsufræði. 

Þar var meðal annars um að ræða fræðslu í margs konar tegundum nudds. Í bók sinni um 

ungbarnanudd kynnti Frédérick Leboyer íbúum Vesturlanda aldagamla aðferð sem notuð var á 

Indlandi til að koma ungbörnum til manns. Fátækasta fólk Indlands, sem ekkert  hafði á milli 

handanna annað en kærleika sinn, gat með nuddi styrkt lífsvilja og hjálpað ungviði sínu til aukins 

þroska og lífs.10 

 Svæðameðferð á fótum (Zone therapy/reflexology) sem talin er eiga uppruna sinn í Kína 

og vera undirstaða svokallaðs þrýstinudds (Acupunktur/Acupressure) var enduruppgötvuð af 

ameríska háls-, nef- og eyrnalækninum dr. William FitzGerald. Bók Eunice Ingham, 

Svæðameðferð Zone terapi sem kom út í íslenskri þýðingu árið 1976, færði almennum 

Íslendingum fræðslu um þessa nuddaðferð. Í kjölfar bókarinnar voru stofnaðir nuddskólar á 

Íslandi og í boði urðu margvísleg námskeið í nuddi, svo sem ungbarnanudd, höfuðbeina- og 

spjaldhryggjarmeðferð, þrýstinudd, svæðameðferð á fótum, höndum, eyrum og margt fleira.11 

Íslendingar eru taldir nýungagjarnir og tóku öllum þessum námskeiðum með fögnuði. Síðustu ár 
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9 Maxwell-Hudson 1988:8-9 Stuart 2006:11

10 Leboyer 1978

11 Nuddskóli Íslands, Svæða- og viðbragðsmeðferðaskóli Íslands, Nuddskóli Reykjavíkur, Heilsusetur              
Þórgunnu 



hefur hins vegar áhuginn á námskeiðum fyrir almenning minnkað, hverju sem um er að kenna. 

Fólk hefur hinsvegar lært að meta gildi góðs nudds og telur sjálfsagt að verða sér út um það, 

þegar á þarf að halda. 
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3. kafli. Nudd og skólastarf

Í þessum kafla er nudd mátað við lög og reglugerðir. Einnig er umræðan sem á sér stað um 

virðingu og umhyggju í skólastarfi skoðuð þar sem þessi hugtök eru líklega þau helstu sem 

einkenna starf nuddarans. Einnig fer ég yfir þær niðurstöður sem leit mín að heimildum um 

kennslu eða notkun nudds í skólastarfi skilaði. Leitin fór að mestu fram í gegnum netið og var 

því takmörkuð við tungumálakunnáttu mína og getu í notkun á þeim upplýsingum sem þar 

fengust. Eitt er víst  að upplýsingar sem þessar liggja ekki ljósar fyrir þegar Ísland er skoðað 

sérstaklega. Ástæðan getur verið að nuddkennsla sé skráð sem nám í lífsleikni eða sem liður í 

dekur- eða þemadögum. Leitast er við að færa rök fyrir nuddi í skólastarfi.

3.1 Tengsl við lög og aðalnámskrá

Í lögum nr. 78/1994 um leikskóla er að finna meginmarkmið um uppeldi í leikskóla sem tekur til 

umönnunar og eflingar alhliða þroska barna jafnframt því sem kennari skal stuðla að 

umburðarlyndi og víðsýni þeirra. Enn fremur segir að rækta beri tjáningar og sköpunarmátt barna 

og hlúa skuli að þeim andlega og líkamlega svo þau fái notið bernsku sinnar.12 

 Í frumvarpi til nýrra laga um leikskóla sem menntamálaráðherra lagði fram á Alþingi í 

vetur er orðalagi örlítið breytt í markmiðskafla laganna. Þar er sagt að í leikskólum skuli

velferð  og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum 
umönnun og menntun, búa þeim hollt  og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg 
náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi 
starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta.13

 

 Auglýsing Menntamálaráðuneytisins um gildistöku Aðalnámskrár leikskóla segir að hún 

sé „fagleg stefnumörkun um uppeldis- og menntunarhlutverk leikskólans.“14 Í henni er að finna 

ákvæði um að rækta skuli alhliða þroska barnsins og að lífsleikni og námsgengi barnsins byggist 

á jafnvæginu á milli hinna mismunandi þroskaþátta.15 Þeir þroskaþættir sem hér um ræðir felast 

„m.a. í líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska og 
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12 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7

13 Frumvarp til laga um leikskóla 2007

14 Auglýsing um gildistöku aðalnámskrár leikskóla 1999

15 Aðalnámskrá leikskóla1999:8



félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund.”16 Í framhaldi 

af þessari upptalningu er svo tiltekið hvernig megi efla þessa þroskaþætti. Með nudd í huga má 

sjá að það fellur vel að nánast öllum leiðunum sem gefnar eru upp við nær alla þroskaþættina.17

 Þegar skoðaður er kaflinn um námssvið leikskólans sem eru hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag má sjá að nudd getur nýst í   

kennslu á hreyfingu þar sem börn eiga að læra að skynja líkama sinn og upplifa mun á spennu og 

slökun. Orðin sem notuð eru í kennslu á nuddi auka orðaforðann hjá börnum og þau læra að setja 

orð á tilfinningar sínar og líkamshluta og fellur það vel að markmiðum í málrækt. Við notkun á 

slökunartónlist eða náttúruhljóðum meðan á nuddi stendur má segja að tónlistarsviðið sé einnig 

örvað.18  

 Markmiðin með foreldrasamstarfi eru meðal annars að stuðla að þátttöku foreldra í starfi 

leikskólans ásamt því að rækta samvinnu og samstarf milli heimila og skóla.19 Þegar þessi 

markmið eru skoðuð sérstaklega með það í huga að brydda upp  á einhverju nýju til að ná þeim, 

þá á nudd greiða leið upp í hugann. Börn sem hafa hlotið þjálfun í nuddi geta t.d. hæglega boðið 

foreldrum nudd heima eða að koma í nuddtíma í leikskólann. Þannig má fá foreldra inn í skólann 

á öðrum forsendum en þeim að eiga við þá fundi. Hið sama má segja með gagnkvæmar 

heimsóknir grunn- og leikskóla enda er gott að skapa „tengsl á milli elstu barna leikskóla og 

yngstu barna grunnskóla með sameiginlegum verkefnum“ eins og segir í Aðalnámskrá.20

3.2 Umhyggja og virðing

Umhyggja og virðing eru líklega þau orð sem einkenna starf nuddarans og helst lýsir þeim 

tilfinningum sem hann ber fyrir nuddþegum sínum. Enda má færa fyrir því rök „að gagnkvæm 

virðing og umhyggja séu mikilvægur grunnur farsælla samskipta.“21 Umhyggja er í orðabók 

skilgreind sem umönnun, umhugsun. Að bera umhyggju fyrir einhverjum er að láta sér annt um 

velferð einhvers.22  Virðing, samkvæmt sömu bók er skilgreind sem mat á einhverjum, álit, 
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17 Sama rit, bls. 9-10

18 Sama rit, bls.19-22 og 24-26

19 Sama rit, bls. 30

20 Sama rit, bls. 33

21 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:75

22 Íslensk orðabók fyrir skóla og skrifstofur 1997:1082 



heiður.23 Meginmunur orðanna liggur í því að viss nálægð liggur í orðinu umhyggja sem vísar til 

tilfinningalegra sambands, á móti meiri fjarlægðar í orðinu virðing.24  

 Skilgreiningar á umhyggju í skólastarfi eru margs konar 25  en margir nútíma fræðimenn 

hafa tekið undir þá skoðun að umhyggja fyrir nemendum sé talin nauðsynleg í starfi skóla ef 

góður árangur eigi að nást.26  Eitt er öruggt og það er að allir hafa þörf fyrir umhyggju og 

löngunin eftir henni er „sammannleg, óháð menningu og tungu; hún er algild“ segir í bók 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og vitnar hún þar með í Nel Noddings þekktan fræðimann í 

rannsóknum á umhyggju.27  Ekki eru samt allir á því að snerting þurfi að fylgja umhyggju 

hugtakinu. Martin Buber telur að báðir aðilar þ.e. sá sem veitir umhyggju og sá sem þiggur hana 

séu að leggja sig fram um að mynda tengsl. Umhyggju eigi því að skilgreina sem tengsl.28 

Móðurleg umhyggja í skólum, eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson nefnir hana, felur í sér 

vinnubrögð þar sem vel er fylgst með nemendum og leiðir fundnar til að styðja þá í núinu og sem 

nýtast muni þeim í framtíðinni.29 

 Í könnun sem Helga Stefanía Þórsdóttir, Jóna Salmína Ingimarsdóttir og Ingibjörg 

Ólafsdóttir gerðu í B.Ed.-verkefni sínu, Gildi umhyggju og snertingar fyrir þroska barns við 

leikskólabraut Háskólann á Akureyri árið 2006, kom fram að af 41 starfsmanni leikskóla á 

Akureyri sem spurður var, töldu 38 það vera mjög mikilvægt og 3 það vera mikilvægt fyrir 

þroska barna að sýna þeim umhyggju með snertingu og með persónulegum áhuga. Þessir sömu 

svarendur töldu sig eiga mjög auðvelt eða auðvelt með að sýna börnum á deildinni sinni 

umhyggju með persónulegum áhuga. Ívið færri töldu sig eiga mjög auðvelt  með að veita þeim 

umhyggju með snertingu eða 34 á móti 7 sem töldu sig eiga auðvelt með það. Þegar spurt var 

hvar í dagskipulaginu umhyggjan og snertingin fengju pláss kom í ljós að samverustundir, 

hópastarf, fataklefar og matmálstímar voru þeir liðir sem oftast voru nefndir „en þó sérstaklega 

ef um árekstra barna á milli væri að ræða.“30 Í þessari könnun er ekki spurt nánar út í þetta og því 
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er þessu ósvarað. Höfundar benda einnig á í verki sínu að þrátt  fyrir ýtarlega leit  hafi þeir ekki 

fundið neina íslenska könnun um mikilvægi umhyggju og snertingar fyrir þroska barns og vakti 

það furðu höfunda þar sem erlendar rannsóknir sýna fram á mikilvægi þessara þátta fyrir þroska 

barnsins.31 

  Virðingu fyrir öðrum sýnum við meðal annars með því að veita athygli, hlusta á og taka 

tillit  til sjónarmiða viðkomandi jafnframt sem við reynum að  setja okkur í spor þeirra og nálgast 

sem jafningja. Virðingin sem við sýnum öðru fólki birtist í orðum okkar og gerðum og hún 

blómstrar í jákvæðum samskiptum.32 Virðing og umhyggja kallast á í daglegum samskiptum og 

eru gjarnan samofin enda er oft stutt á milli þess að sýna einstaklingi virðingu og bera umhyggju 

fyrir honum.33 

 Þegar litið er til þess sem að barninu snýr hvað virðingu og umhyggju varðar er í 

Aðalnámskrá leikskóla kveðið á um leiðir að markmiðum til að rækta alhliða þroska barna. Þar 

segir að í leikskóla skuli barni kennt „að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum“ og það skal 

einnig hvatt til þess að „virða skoðanir annarra.“ Einnig skal þeim kennt  að „bera virðingu fyrir 

öðru fólki óháð trúar- og lífsviðhorfum, kynþætti, uppruna, menningu eða atgervi.“ Hvað varðar 

umhyggjuna segir aðeins að örva skuli barn „til að sýna umhyggju og umburðarlyndi.“34

3.3 Nudd í skólastarfi

Þegar ég byrjaði að fást við nudd meðal barna í Glerárskóla haustið 1999 var það nýjung að 

minnsta kosti á Akureyri. Það var starfsfólkið við skólann sem „uppgötvaði“ mátt nuddsins með 

því að fylgjast með þeim börnum sem voru í „mínum“ hóp og bera þau saman við jafnaldra sína. 

Starfsfólkið varð vart við að börnin mín voru umburðalyndari og kipptu sér minna upp við það 

þótt einhver rækist utan í þau. Ef eitthvert  þeirra lenti í vandræðum á skólalóðinni voru þau öll 

komin til að hjálpa. 

 Um það bil ári eða tveimur seinna heyrði ég fréttir af skóla í Svíþjóð sem kenndi börnum 

að nudda hvert annað. Þá fannst mér gaman að heyra að einhverjir aðrir væru í sömu sporum og 

við en ennþá skemmtilegra finnst mér nú að lesa í bók Evu Sanner að niðurstöður þeirra eru þær 

sömu og við fengum. Það er að segja, nudd á stundaskránni eða dagskipulaginu gerir bara gott! 
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Það styrkir tengslin, eykur vellíðan og öryggi, bætir líkamsástandið og vinnur á móti stressi,  

þunglyndi, ofbeldi og árásarhneigð.35 

 Skólar á Akureyri og eflaust fleiri hafa „þreifað“ á nuddi. Ég hef þó ekki getað fundið 

fasta nuddtíma á stundaskrám þar sem mig hefur borið niður. Verið getur að þeir heiti annað, eins 

og t.d. lífsleikni eða dekurdagar. Nokkuð algengt er að gripið sé til nudds af og til eða stöku 

sinnum eins og til dæmis á þemadögum en fastir nuddtímar eru líklega ekki taldir eiga heima í 

eigin nafni á stundaskrá eða dagskipulagi. 

 Í fréttum Skóla-akurs, vefriti um skólamál á Akureyri, var í nóvember síðastliðnum lítil 

klausa um kennara í Brekkuskóla sem er að læra nudd og tekur þekkingu sína með inn í bekkinn 

og byrjar morgnana á nuddi.36 Þrátt  fyrir nokkuð ýtarlega leit gat ég ekki fundið nokkuð um 

þessa frétt á heimasíðu Brekkuskóla, hvorki myndir né texta.37

 Leikskólinn Reynisholt í Reykjavík segir í skólanámskrá sinni undir kafla um snertingu: 

Snerting við aðra manneskju er börnum lífsnauðsynleg. Í Reynisholti er börnunum 
markvisst  kennt hvernig þau geti á jákvæðan hátt  fengið útrás fyrir snertiþörf sína, 
sýnt félögunum hlýju og samkennd en um leið lært  að setja öðrum mörk og virða 
þau mörk sem einstaklingar setja í slíkum samskiptum við aðra. Þetta er bæði gert  í 
sérstökum snertistundum þar sem lögð er áhersla á vináttu, vellíðan og slökun og 
jafnframt í leikjum sem byggja á snertingu.38 

Hér er að minnsta kosti haldið á lofti þeirri þekkingu að börnum sé snerting nauðsynleg og að 

unnið sé með hana, en líkt og með Brekkuskóla er ekki að sjá á heimasíðu þeirra nokkuð meira 

um snertingu né um nudd en þó nokkuð um jóga. Skólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

Reynisholts hafa samt auðsjáanlega verið að kynna öðrum leikskólum hvernig unnið er með 

nudd hjá þeim ef marka má færslu á heimasíðu leikskólans Klambra frá því í febrúar.39

 Upledger stofnunin á Íslandi gaf út bók og framkvæmdaáætlun (prógramm) sem heitir 

Hjálparhendur Vinsamleg snerting fyrir börn. Um bókina segir að hún sé „tilraun til að koma inn 

hjá börnum þeirri tilfinningu að þau séu einhvers megnug og kenna þeim einfalt vinarbragð: 

blíðlega snertingu - örugga vinsamlega snertingu.“40  Bókin er gerð eftir að niðurstöður 
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rannsóknar á áhrifum þess að börn í skóla lögðu hendur yfir/á hvert  annað í þeim tilgangi að 

hjálpa viðkomandi lágu fyrir. Niðurstöðurnar voru á þann veg „að kennararnir tóku eftir að 

hegðun barnanna breyttist í þá átt að samhygð og umburðarlyndi meðal nemendanna jókst um 

helming og að andfélagsleg hegðun minnkaði um helming miðað við hvernig það var við upphaf 

verkefnisins.“41 Mörg skólabókasöfn landsins virðast eiga bókina en ekkert hef ég fundið um þá 

skóla sem fengið hafa framkvæmdaáætlunina sem hægt er að fá ókeypis til að starfa eftir, fyrir 

leik- og grunnskóla.

 Einföld leit með vefleitarforritinu Google og orðunum „nudd og leikskólar“ tók við eftir 

að lítið nothæft fannst í Gegni sem er sameiginlegur vefur bókasafnanna í landinu. Með Google 

staðfestist að nudd er notað á svokölluðum dekurdögum í leikskólum. Þetta á t.d. við um 

Álfaborg á Svalbarðseyri og Furukot í Skagafirði. 

  Leit með leitarforritinu Diva portal42  beindi mér þó inn á nokkrar athyglisverðar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið í Svíþjóð á undanförnum árum um nudd og skólastarf. Þrátt 

fyrir töluverða leit þá gat ég ekki betur séð en að hefðin fyrir sænska nuddinu ýti á eftir því að 

Svíþjóð virðist vera lengst komin í því að bjóða nudd í leikskólum. Axelsons Gymnastiska 

Institut í Svíþjóð43 fer fremst í flokki í kynningu á nuddi í leik- og grunnskólum. Axelsons býður 

t.d. upp á nuddnám fyrir leikskólakennara í Noregi í gegnum Kursagenten. Um nuddnámið er 

sagt að 10.000 leikskólakennarar hafi nú þegar lært að nudda.44  Skólinn býður líka upp á  

nuddnám í Danmörku og Finnlandi. 

 Nokkrir skólar í Svíþjóð hafa unnið með nudd. Þessir skólar eru til dæmis Labanskolan í 

Uppsala45sem er sérskóli fyrir börn með fötlun, Leikskólinn Villa Blå í Linkjöping46 og 

Norrvikens skola í Sollentuna.47  Hvort þeir vinna ennþá með nudd er erfitt að segja þar sem 

ekkert sýnir að svo sé á heimasíðum þeirra og enginn þeirra hefur svarað fyrirspurnum mínum 

þar að lútandi. Vera má að farið hafi fyrir þeim eins og í Glerárskóla að nuddið leggist að 

einhverju leyti af þegar starfsmaðurinn sem sá um það hættir. 
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 Tilraunir mínar við notkun nudds í starfi leikskólanna Álfaborgar og Naustatjarnar meðan 

á vettvangsnámi mínu stóð sýndu að ung börn geta lært að nudda og þiggja nudd. Það sést meðal 

annars í heftinu með leiðbeiningunum. Sú staðreynd að hvorki ískalt  gólf né hávaði og læti 

heldur þeim frá því að þiggja nudd segir mér að þau hafa þörf fyrir það og að það sé þeim til 

góðs að fá þeirri þörf fullnægt. 

Þegar litið er til Norðurlandanna virðast Svíar komnir hvað lengst í að innleiða nudd í leikskólum 

og eru þegar farnir að bjóða upp á námskeið fyrir leikskólakennara sem vilja vinna með nudd í 

leikskólunum og með börnum. Reynslan af því að börn nuddi hvort annað eða noti 

handayfirlagningu virðist  aðeins vera jákvæð fyrir bekkjarbraginn og þar sem ekkert bendir til 

þess í lögum að nudd í skólastarfi sé óheimilt en margt styður við notkun þess verður ekki annað 

séð en að notkun þess í skólastarfi sé æskileg.
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4. kafli. Rannsóknir á nuddi

Í þessum kafla eru rannsóknir sem gerðar hafa verið á nuddi skoðaðar. Áhugi minn beindist að 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á nuddi á börnum, tengslamyndun í gegnum nudd og á þeim 

sem sýndu fram á ágóða þess að nota nudd í skólastarfi. Þær eru ekki margar. Vissulega eru til 

rannsóknir sál- og uppeldisfræðinga um tengslamyndun vegna snertingar en þegar snertingin er 

skilyrt við nudd þá vandast málið. Rannsóknir á nuddi hafa fyrst og fremst snúist um líffræðilega 

þáttinn þ.e. bætta heilsu, aukið blóðflæði, minna stress, minni verki, vöxt, þroska og svo 

framvegis. Ástæðuna má sjálfsagt rekja til þess að litið var á nudd sem dekur og nuddurum því í 

mun að sanna áhrif nudds á mannslíkaman þannig að flokka mætti það sem lið í meðferðum við 

hinum ýmsu kvillum. 

 Eina rannsókn á tengslum feðra og ungbarna eftir ungbarnanudd fann ég þó og þar sem 

hún gefur svipaðar niðurstöður og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á snertingu og 

tengslamyndun vegur hún þungt að mínu mati. 

Fyrsta útgefna rannsóknin á nuddi var gerð 1930 á þeim tímum sem rannsóknir á dýrum og 

mönnum voru vinsælar. Margar hafa verið gerðar síðan og þessar rannsóknir sýna flestar aukið 

blóðflæði og minnkandi rýrnun á vöðvum í tengslum við nudd. Þó margar þessar athuganir hafi 

verið endurteknar aftur og aftur þá er það vegna batnandi mælitækja sem veita áreiðanlegri 

niðurstöður. 48

 Frá fósturstigi höfum við nýtt okkur snertiskynið til þroska. Eins og af tilviljun snertir 

fingur fósturs við vörum þess og snertingin verður þess valdandi að fóstrið lærir að færa fingur 

til munns og sjúga. Tilfinningin er góð og hún undirbýr barnið undir að taka næringu í gegnum 

munninn og öðlast þannig frekari þroska.49 

 Fyrstu ár barnsins eru mikilvæg hvað snertingu varðar. Barnið hefur vissulega þörf fyrir 

móðurmjólk en meiri þörf hefur það fyrir kærleika og snertingu. Lyktarskynið, sjónin, heyrnin og 

bragðið eru mikilvæg tæki fyrir barnið til að skilja þessa veröld sem það er fætt inn í  en allur 

skilningur hefst með snertingunni. Hin fyrsta skynjun af þessari veröld er fyrir tilverknað 

snertiskynsins í húðinni, snertingin við loftið, kuldann og hendur sem snerta barnið og lyfta upp. 

Nudd er leikur einn

Dilla                                                                                          19

48 Field 2006:1

49 Kitzinger 1986:42-43



Ekkert kemur í stað kærleiksríkrar snertingar og án hennar mun barnið deyja úr hungri þrátt fyrir 

að vera með magann fullan af mjólk.50 

 Barn sem fæðist án sjónar og heyrnar eða án lyktar og bragðskyns getur lifað af en barn 

án snertiskyns? Meira en tugur rannsókna sem gerðar hafa verið um allan heim á börnum sem 

fæðast mikið fyrir tímann hafa staðfest að þau þyngjast  og stækka meira en viðmiðunarbörn ef 

þau eru nudduð á meðan þau eru á sjúkrahúsinu.51  Jafnvel 3x15 mínútna þögult nudd á dag, í 

fimm daga, skilaði þeim árangri að börnin sem nudduð voru þyngdust 26 grömmum meira en 

viðmiðunarbörnin á dag eða að meðaltali 53% meira. Síðasta daginn sváfu nudduðu börnin 53% 

af þeim tíma sem þau sváfu fyrsta daginn sem nuddað var, á meðan viðmiðunarhópurinn svaf 

83% af þeim tíma sem hann svaf fyrsta daginn. Hvers vegna nudd hefur þessi áhrif er ósvarað. 

Nokkrar kenningar hafa verið uppi um það að börn sem fái nudd taki inn fleiri hitaeiningar en í 

þessari rannsókn var svo ekki. Önnur kenning segir að þau sofi meira og brenni því færri 

hitaeiningum en hún fellur um sjálfa sig því rannsóknir sýna að börn sem fá nudd sofa minna og 

betur en hin sem ekki fá nudd. Þriðja kenningin og sú sem dr. Fields telur líklegasta er að nuddið 

hafi áhrif á flakktaugar/skreyjutaugar (e.vagal) sem leiða til betri næringarupptöku barnanna.52

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ófullburða jafnt sem fullburða börnum sem hafa 

verið nudduð af foreldrum sínum svokölluðu ungbarnanuddi. Allar hafa þær sýnt fram á 

þyngdaraukningu hjá börnum sem nudduð eru miðað við viðmiðunarhóp, minni en betri svefn og 

minna stress.53 

 Rannsókn sem gerð var á fullorðnu fólki sitjandi í stól, þar sem það fékk nudd á skrifstofu 

sinni, sýndi fram á aukin afköst og meiri nákvæmni í úrlausnum á stærðfræðidæmum að loknu 

nuddi.54 Þetta er svipuð niðurstaða og kom fram hjá Axelsons Gymnastiska Institut í Svíþjóð, um 

að skóla börnum gekk betur að læra og leita lausna eftir nudd.55 

 

Nudd er leikur einn

Dilla                                                                                          20

50 Leboyer 1978:17-19

51 Field 2006:41, Heath og Bainbridge 2004:65

52 Field 2006:41-59
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 Rannsókn sem gerð var á börnum á leikskólaaldri við töku greindarprófs (Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised [WPPSI-R]; Wechsler 1989) leiddi í ljós 

að þau börn sem nudduð voru í 15 mínútna hléi á milli fyrri og seinni hluta prófs gekk mun betur 

í seinni hlutanum en viðmiðunarhópnum sem lesin var saga fyrir í hléinu.56

 Þegar leitað er eftir niðurstöðum rannsókna sem snúa að tengslamyndun þá er ekki eins 

margar að finna. Rannsókn sem framkvæmd var í Ástralíu 1992 sýndi fram á hvernig tengsl 

feðra við börn sín urðu betri ef feðurnir nudduðu börnin. Rannsóknin var gerð með feðrum sem 

voru að eignast sín fyrstu börn. Feðrunum var skipt í tvo hópa. Öðrum hópnum var kennt að 

nudda börn sín þegar þau voru mánaðar gömul og feðurnir beðnir að halda því áfram á meðan á 

rannsókninni stóð. Hinn hópurinn var hafður til samanburðar. Tólf vikna gömul áttu börnin í 

betra augnsambandi, brostu, hjöluðu og snertu meira feður sína sem nuddað höfðu börn sín en 

þau börn sem í samanburðarhópnum voru. Feðurnir sem nudduðu höfðu meira samband dags 

daglega við börn sín og skildu betur háttalag þeirra og viðbrögð og voru öruggari við að fást við 

þau.57

 Uppgötvun Kerstin Uvnäs Moberg við Karolinska Institutet í Stokkhólmi á hlutverki 

oxitocins (hríðahormón) í því að framkalla vellíðan og slökun hjá okkur gerði nuddurum fært að 

setja orð á upplifanir sínar. Rannsókn hennar á rottum leiddi í ljós að snerting í sérstökum takti 

losar hormónið og afleiðingar þess eru ró, slökun og minnkað stress.58 Oxitocin hefur líka 

hlutverki að gegna þegar litið er til tengslamyndunar á milli aðila. Það losnar í miklu magni við 

fæðingar og mjólkurgjöf og á þátt  í því að dýr og ungviði sem skiljast að eiga auðveldara með að 

þekkjast aftur. Þessar staðreyndir telja menn að eigi líka við um mæður og börn þeirra og aðra 

fjölskyldumeðlimi. Oxitocin losnar einnig í miklu mæli við kynferðislegar fullnægingar hjá 

báðum kynjum og þegar fólk er ástfangið og er talið valda því að við viljum tengjast annarri 

manneskju eftir því sem Uvnäs Moberg heldur fram. Í heimi barnanna þýðir þetta „maður slær 

ekki þann sem maður er nýbúinn að nudda eða fá nudd frá.“ Nudd minnkar þannig ryskingar og 

læti en eykur góðvild og umburðarlyndi meðal barna. 59 
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Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar þá má segja að fátt í þeim hafi komið mér á óvart en þær 

staðfestu þó reynslu mína og grun um gildi nudds. Fáar eða litlar rannsóknir hafa verið gerðar 

um tengslamyndun vegna nudds. Þessi sem gerð var með feðrunum sem nudduðu börn sín gaf 

góða vísbendingu um tengsla- og umhyggjuáhrifin sem nuddið veldur. Gaman væri að sjá fleiri. 

Vísbendingar um betri námsárangur eftir nudd gefa líka fyrirheit um notkun þess í skólum. 

 Þessi leit að rannsóknarniðurstöðum um gildi nudds í skólastarfi leiddi nánast eingöngu 

til Svíþjóðar. Þar á bæ virðist sem áhrif snertingarinnar séu tekin góð og gild enda er það kannski 

bara óþarfi að takmarka snertinguna við nudd. Hins vegar ber öllum þeim sem notað hafa nudd  

og snertingu í skólastarfi saman um það að bekkjarbragur batni enda slær maður ekki þann sem 

maður er nýbúinn að nudda eða fá nudd frá. Niðurstöður Uvnäs Moberg á tengslahlutverki 

oxitocins gefa líka fyrirheit um fleiri rannsóknir á þessu sviði. Mín trú er sú að þegar nægar 

sannanir eru fyrir þeim líkamlegu áhrifum sem nudd veldur, þá fari rannsakendur að snúa sér í 

auknu mæli að þeim áhrifum sem nudd hefur á námsárangur, tengslamyndun og umhyggju. 

 Ég saknaði þess að finna ekki rannsóknir á langtíma áhrifum nudds. Áhugavert þætti mér 

til dæmis að gera rannsókn með börnunum í Álfaborg sem flest fara í Valsárskóla á Svalbarðseyri 

og áhrifum þeim sem nudd í leik- og grunnskóla hefði á námsárangur, tengslamyndun, 

félagsfærni og líðan þeirra samanborið við önnur börn sem ekki fá nudd á skólagöngu. Það gæti  

hins vegar orðið seinni tíma verkefni. 
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5. kafli. Samantekt 

Snerting getur miðlað meiru en mörg orð og fyrir barn með lítinn orðaforða og orðaskilning  

getur fátt miðlað umhyggju og kærleika eins vel og snerting. Staðhæfingar sem þessar eru 

styrktar rannsóknum margra sál- og uppeldisfræðinga allt  frá því að rannsóknir á þroska barna 

hófust. Með snertingu og nuddi tengjast aðilar betur og læra að sýna hver öðrum væntumþykju, 

velvilja, traust og góðmennsku og verða þannig félagslega færari einstaklingar. Þetta staðfesta 

kennarar sem unnið hafa með börn og nudd. 

 Í lögum um leikskóla og aðalnámskrá er ekkert að finna sem segir að óheimilt sé að vinna 

með nudd en margt  sem styður að það sé gert. Umræður nútíma fræðimanna um gildi umhyggju í 

skólastarfi eru miklar um þessar mundir og víst er talið að nám verði betra ef því er pakkað inn í 

umhyggju. Hvernig það er gert, getur verið einstaklingsbundið. Að mínu mati er heppilegast að 

snerting fylgi með í pakkanum. Snerting sem bundin er virðingu og með umhyggju fyrir 

viðkomandi. 

 Snertiskyn okkar er eitt það fyrsta sem nemur og sendir heilanum skilaboð eftir fæðingu 

og ef til vill það síðasta sem deyr hjá okkur. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á nuddi og 

snertingu benda til að, fátt  ef eitthvað getur komið í staðinn fyrir það að áhrifum þegar litið er til 

vaxtar, þroska og vellíðunar, á jafn ódýran hátt. Hormónið oxitocin eykst í líkamanum við 

taktbundna snertingu eins og nudd og það hefur þau áhrif að vellíðan og ró færist yfir og 

tengslamyndun á sér stað milli þess sem nuddar og nuddþega. 

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum nudds í tengslum við úrlausnir verkefna sýna 

að börn og fullorðnir eiga auðveldara með að leysa úr þeim eftir nudd. Þetta gefur vísbendingar 

um betri námsárangur hjá börnum þar sem nudd er notað í skólastarfi. 

 Það er staðreynd að nudd hefur verið reynt í skólum, þó oftast sé það sem uppbrot á 

hefðbundinni kennslu að minnsta kosti hér á landi. Reynslan sem ég fékk af því að kenna 

börnum nudd í Glerárskóla í sex vetur, styrkti vilja minn til að kenna fleirum og prófa þetta með 

yngri börnum. Það hef ég nú gert með góðum árangri og staðreyndin er sú að yngri börn, það er 

að segja börn í leikskóla, geta lært að nudda og þiggja nudd. Það sýndi sig í leikskólanum 

Álfaborg og það sýnir sig í þeim skólum sem hafa boðið upp á nudd í skólastarfi hvort sem þeir 

eru hér á landi eða annarsstaðar í heiminum. 

 Reynslan af því að börn nuddi hvort  annað eða noti handayfirlagningu er jákvæð fyrir 

bekkjarbraginn og þar sem margt styður við notkun þess í lögum og reglugerðum þeim er lúta að 
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leikskólanum verður ekki annað séð en að notkun þess í skólastarfi sé æskileg. Ró, vellíðan, 

tengsl og betri námsárangur eru líka orð sem flestir kennarar myndu taka undir og telja æskileg í 

skólastarfi. 
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6. kafli. Lokaorð

Eitt af því sem gerði lestur á niðurstöðum rannsókna á nuddi svo spennandi í mínum augum er sú 

staðreynd að niðurstöðurnar staðfestu mína eigin upplifun og sannfæringu. Eftir að hafa fengist 

við að kenna foreldrum að nudda börn sín í tuttugu ár og nuddað allmarga tugi barna og 

fullorðinna frá fæðingu til tæplega 100 ára þá get ég nú sagt að sannfæring mín fyrir gildi nudds 

til bættrar heilsu, almennar vellíðunar, betri svefns, minnkaðs stress, aukins þroska og betri 

tengsla er ekki úr lausu lofti gripin. 

 Svo skrítið sem það er þá fannst mér það bæði auðveldast og erfiðast að gera 

leiðbeiningarnar um nuddið. Ég hef leiðbeint krökkum og fullorðnum með þetta ótal sinnum og 

því vissi ég alveg hver myndrænustu og auðveldustu tökin sem jafnframt skiluðu vellíðan væru. 

Að breyta hins vegar hinu talaða máli yfir í lýsingar og ritmál fannst mér erfitt og ekki laust við 

að mér finnist það bæði virðulegt og „ódillulegt.“ 

 Þekking mín á efninu kom mér bæði til góðs og varð mér til vandræða. Í áranna rás hef ég 

viðað að mér alls kyns fróðleik og sögum um nudd og snertingu sem ég man ekkert hvaðan ég 

hef og get því ekki vitnað til. Þetta skapaði oft pirring hjá mér. Sagan um dómarann við 

unglingadómstól í Bandaríkunum sem aldrei hafði séð foreldra eða forráðamenn halda utan um 

ungling sinn, á meðan hann var að kveða upp dóm, er gott dæmi um þetta. Sá velti því fyrir sér 

hvort það að enginn héldi utan um unglinginn væri kannski ástæðan fyrir því að hann var kominn 

í þessi spor.

 Öll þessi seta við tölvuna er líka að drepa mig og leit á neti með litlum árangri er ekki til 

að gleðja einn né neinn allra síst fólk með lítið stöðuglyndi eins og mig. Þessi vinna hefur þó 

kveikt fleiri elda en hún hefur slökkt og hugmynd um langtíma rannsókn á áhrifum nudds í 

samvinnu við skólana á Svalbarðseyri, samanburðarskóla, Rannsóknarstofnun Háskólans á 

Akureyri og Toutch Reasearch Institutes við læknadeild háskólans í Miami USA hefur skotið upp 

kolli hjá mér. Hvort úr henni verður á eftir að koma í ljós en ég held að sú rannsókn gæti verið 

spennandi bæði hvað varðar samstarf og útkomu.

  Í bók Andra Snæs Magnasonar um Draumalandið segir hann að hugmynd sé harðstjóri. 

Hann tiltekur ýmis dæmi um hugmyndir sem til verða á sama tíma á tveimur eða fleiri stöðum í 

heiminum.60 Er það nema skrýtið að mér hafi dottið Andri í hug þegar ég hugsaði til baka til 
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fréttarinnar um skóla í Svíþjóð þar sem byrjað var að kenna nudd á sama tíma og ég var að bauka 

við það í Glerárskóla forðum daga. 

 Ég tek undir með Andra, hugmynd er harðstjóri og þessi hugmynd mín um að börn þurfi á 

meiri snertingu og nuddi að halda, hefur hundelt mig í mörg ár og sér ekki fyrir endann á henni, 

þrátt  fyrir þessi skref sem ég hef tekið hér. Á komandi árum munum við sjá hvort og þá hvernig, 

þessi mál munu þróast. Að gefa börnum tækifæri til þess að nudda og þiggja nudd á námsferli 

sínum, styrkir hæfileika þeirra til náms, verkefnin verða þeim auðveldari, það eykur þroska 

þeirra sem og félagsfærni. Það er dýrmætt, þroska þeirra og heilsu vegna ekki einvörðungu fyrir 

stað og stund heldur einnig þegar litið er til framtíðar. Þegar veruleikinn er sá að stærstur hluti 

íslenskra barna, frá eins og hálfs árs aldri er, 7−9 klukkustundir á dag, ellefu mánuði ársins, í 

umsjón leikskólans er ljóst að ábyrgðin á velferð og þroska barnsins er mikil af hálfu 

starfsfólksins. Nudd og snerting sýna sig að vera ódýrar og góðar leiðir til að mæta þeirri ábyrgð. 

Það er ekkert  sem ætti að hindra kennara í að nudda börn og kenna þeim að nudda hvert annað 

svo framalega sem þeir treysta sér í það. Með tilkomu Nudd er leikur einn ætti það að vera 

auðvelt.
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