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Ágrip 

Rannsóknir á hegðunarvanda barna hafa leitt í ljós að hann hefur aukist hjá börnum á 

grunnskólaaldri. Í könnun á starfi íslenskra grunnskólakennara frá árinu 2006 og 2012 kom 

fram það viðhorf kennaranna að álag í starfi þeirra hafi aukist mikið og vísuðu þeir iðulega til 

hegðunarvanda nemenda í því sambandi. Áhugi fræðimanna hefur því í auknum mæli beinst 

að því að skoða hvaða þættir tengjast hegðunarvanda barna og hvernig megi styðja við þessi 

börn bæði í leik og starfi.  

Tilgangur þessarar eigindlegu rannsóknar er að skoða upplifun foreldra barna með 

hegðunarvanda og kennara þeirra af birtingarmynd vandans. Jafnframt verður leitað eftir 

viðhorfum þeirra til úrræða vegna hegðunarvanda barna svo og til þess hvort ástundun 

núvitundar gagnist börnunum. Sem hluti rannsóknarinnar hélt rannsakandi tvö 

núvitundarnámskeið fyrir tíu grunnskólabörn þar sem fjögur þeirra voru með einhvers konar 

hegðunarvanda. Sex vikur liðu milli námskeiða en alls mættu börnin í tólf skipti. Eftir hvert 

námskeið voru tekin djúpviðtöl við mæður þeirra fjögurra barna sem voru með 

hegðunarvanda, kennara þeirra tvo og börnin sjálf. Viðtölin voru því næst afrituð og 

þemagreind. 

Meginniðurstöður gáfu til kynna að börn með hegðunarvanda eigi erfitt með að fara að 

fyrirmælum og að bæði foreldrar og kennarar séu oft ráðalausir í því efni. Úrræði séu af 

skornum skammti og mikil bið eftir sérfræðiaðstoð. Niðurstöður gáfu jafnframt til kynna að 

ástundun núvitundar geti verið gagnleg fyrir börn með hegðunarvanda en að hún komi ekki í 

staðinn fyrir önnur inngrip. Uppeldishættir foreldra skipti sköpum í því að vinna með hegðun 

barnanna. Þá skipti máli að í nærsamfélagi barnanna sé boðið upp á ýmis þau stuðningsúrræði 

sem gagnreyndar rannsóknir hafi sýnt að hjálpi börnum með hegðunarvanda. Í rannsókninni 

er rætt frekar um niðurstöður og mikilvægi þess að rannsaka þetta viðfangsefni betur.  

 



Abstract 

Current research on conduct disorders in children has indicated that behavioral problems are 

becoming an increasing problem amongst primary school children. A survey carried out in 

2006 and 2012 amongst Icelandic primary school teachers also suggested 

that stress levels are rising in teachers‘ daily tasks and they frequently relate to the students’ 

difficult behavior in that context. Academics have therefore become more interested in 

looking into which aspects are rooted in the children´s behaviour problems and how those 

children could be supported in daily life. 

The purpose of this qualitative study is to interview parents who have children with a 

conduct disorder and firstly, to get their views and experiences as well as their teachers’ on 

the manifestation of the childrens’ conduct disorders. Secondly, to enquire about their 

experience of existing resources offered to children with behavioral problems.  Thirdly to get 

the parents’, teachers’ and the children’s experience on a mindfulness exercise offered to the 

children. Part of the study involved the researcher’s organization of two mindfulness courses 

for ten primary school children, of which four had a conduct disorder. The two courses were 

held in the children’s school. They were held six weeks apart and the children attended twelve 

times in all. After each course, the mothers as well as two teachers and the children 

themselves were interviewed. The interviews were then transcribed and analysed by used 

theme analysis.  

The main results indicated that children with conduct disorders find it difficult to follow 

instructions and that both parents and teachers are often helpless when faced with that in 

their upbringing. Few solutions are being offered and waiting lists for getting experts´ service 

are long. The results also indicated that practicing mindfulness can be useful for children with 

behavioral problems but that it can´t replace other interventions. Also, that the parenting 

methods play a pivotal role when dealing with the children´s behavioral problems. It is also 

important that the children’s immediate environment offer supportive solutions that 

evidence-based research has proven to benefit children with conduct disorders. This study 

further discusses the present findings and the importance of further research in this field. 
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1 Inngangur  

Í þessu rannsóknarverkefni verður skoðaður hegðunarvandi barna. Markmið rannsóknarinnar 

er í fyrsta lagi að öðlast djúpan skilning á upplifun foreldra fjögurra barna með hegðunarvanda 

og kennara þeirra af birtingarmynd hegðunarvanda í daglegu lífi barnanna. Í öðru lagi verður 

leitað eftir upplifun þeirra af úrræðum vegna hegðunarvandans. Í þriðja lagi verður haldið 

núvitundarnámskeið sem börnin taka þátt í og leitað eftir sýn foreldra og kennara á því hvort 

ástundun núvitundar á námskeiðinu hafi gagnast börnunum. Loks verður leitað eftir 

viðhorfum barnanna sjálfra.  

Hegðunar- og atferlisvandi íslenskra barna hefur verið að færast í aukana á síðustu árum 

(Margrét Sigmarsdottir, Örnólfur Thorlacius, Edda Vikar Guðmundsdóttir, DeGarmo og S., 

2015; Páll Magnússon, Jakob Smári, Hrönn Grétarsdóttir og Hrund Þrándardóttir, 1999). Það 

sést einna helst á aukningu á tilkynningum og tilvísunum til sálfræðinga, heimilislækna og 

annara fagaðila þar sem leitað er eftir ráðgjöf og meðferð fyrir börn sem sýnt hafa af sér 

neikvæða hegðun.  

Öll börn sýna einhvern tíma af sér neikvæða hegðun en þegar talað er um hegðunarvanda 

er vandinn orðinn mun alvarlegri en almennt gerist og hegðunin farin að hafa áhrif á daglegar 

athafnir einstaklinga. Hegðunarvandi getur því haft áhrif á þætti á borð við félagsleg samskipti, 

nám og líðan (Kauffman og Landrum, 2013; Ævar Þórólfsson, 2004).  

Hegðunarvandi getur verið af ólíkum toga og getur hegðunin beinst inn á við (e. 

internalizing behavior) eða út á við (e. externalizing behavior) (Achenbach og Rescorla, 2000, 

2001; Kauffman og Landrum, 2009). Þegar talað er um hegðunarvanda sem beinist inn á við 

er átt við tilfinningalegan vanda á borð við kvíða eða þunglyndi. Hegðun sem beinist út á við 

er árásargirni, athygliserfiðleikar eða hvatvísi. Mörg þeirra barna sem eiga við hegðunarvanda 

að stríða eru með einhvers konar greiningar. Samkvæmt Barry H. Schneider (2014) eru 

algengar greiningar á hegðunarvanda truflandi hegðun (e. distruptive), hvatvísi (e. impulse 

control), hegðunarröskun (e. conduct disorder), þunglyndi (e. depression) og kvíði (e. anxiety 

disorder).  

Algengasta greiningin á hegðunarvanda barna er þó athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) 

(e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús 

Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012) og eru sífellt fleiri börn að fá þá greiningu (Margrét 

Sigmarsdottir o.fl., 2015; Páll Magnússon o.fl., 1999). AMO er taugaþroskaröskun sem kemur 

fram í neikvæðri hegðun og einbeitingarskorti (Gísli Baldursson o.fl., 2012; Árný 

Jóhannesdóttir, 2017). Erfitt getur reynst börnum með AMO að fá tækifæri til að nýta 

hæfileika sína í daglegu amstri og fá oft skammir eða aðfinnslur um hegðun þeirra sem getur 

haft afar neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra (Abildlund, 2014).  



Oft fylgja ýmsar fylgiraskanir (e. comorbid disorders) börnum sem greinst hafa með AMO, 

í allt að 90% tilvika (Árný Jóhannesdóttir, 2017). Ein algengasta fylgiröskunin er 

mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder) og eru um það bil 50% barna sem 

greind eru með AMO einnig með þá röskun. Um 20% barna greinast með hegðunarröskun (e. 

conduct disorder) sem fylgiröskun við AMO (McBurnett og Pfiffner, 2009). Einnig geta 

fylgiraskanir verið ýmsar kvíða- og lyndisraskanir (Biederman o.fl., 2006). Þar fyrir utan eru 

einstaklingar sem greinst hafa með AMO líklegri til að misnota áfengi og fíkniefni (Kooij o.fl., 

2010). Því er augljóst að mikilvægt er að veita þessum viðkvæma hópi viðunandi aðstoð eins 

fljótt og unnt er.  

Áhugi á núvitund hefur verið að aukast á síðustu áratugum (Goldberg o.fl., 2017) enda 

þörfin eflaust aldrei verið meiri þar sem hraðinn í samfélaginu er orðin mikill (M. Kabat-Zinn 

og Kabat-Zinn, 2014). Núvitund fyrir börn með ýmiskonar hegðunarvanda hefur verið 

rannsökuð þó nokkuð erlendis, þá sérstaklega börn með athyglisbrest með ofvirkni og/eða 

kvíða og þunglyndi.   

Jon Kabat-Zinn (1991) skilgreinir núvitund sem getuna til að vera meðvitaður um það sem 

er að gerast í núinu, að vera til staðar hér og nú (e. moment-to-moment awereness) án þess 

að dæma (e. nonjudgmental). Núvitund er athyglisþjálfun þar sem hugurinn er þjálfaður til 

þess að taka eftir því sem er að gerast hér og nú hvort sem það er innra með okkur eða í 

umhverfinu. Hugsunum er veitt svigrúm, þeim leyft að koma og fara líkt og öldum í sjávarmáli 

og þeim sleppt án þess að flækjast eða festast í þeim.  

Fræðilega hluta ritgerðarinnar er skipt í þrjá undirkafla. Fyrst verður fjallað um umhverfið 

sem börn alast upp í. Rætt verður um vistfræðikenningu Bronfenbrenner og hvaða hlutverki 

skólarnir gegna í lífi barnanna. Fjallað verður um stefnuna Skóli án aðgreiningar, hvernig henni 

er framfylgt og ræddir kostir hennar og gallar. Einnig verður fjallað um þau úrræði sem í boði 

eru fyrir börn með hegðunarvanda. Uppeldi barna skiptir miklu máli fyrir hegðun þeirra og 

líðan og því verður í kafla tvö fjallað um uppeldishætti foreldra. Uppeldishættir Baumrind 

verða þar til umfjöllunar sem og uppeldi í anda núvitundar. Í kafla þrjú verður fjallað um 

núvitund, fyrir hvað hugtakið stendur og teknar verða saman þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á núvitund fyrir börn með hegðunarvanda. Að lokum verður fjallað um núvitund í 

skólastarfi. Í lok fræðilega kaflans verður jafnframt sett fram rannsóknarspurning. 

 

 



2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Vistkerfið sem börn alast upp í  

Afrískt spakmæli segir að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn (e. it takes a village to raise a 

child) (Pennington, 2012). Með því er átt við að margir þættir hafa áhrif á það hvernig barn 

vex úr grasi. Flest okkar búum við í samfélagi með öðrum sem hefur gífurleg áhrif á það hvernig 

líf okkar stefnir. Ekki eru það eingöngu persónur sem geta haft áhrif á líf okkar heldur hafa lög, 

menning, náttúra, fjárhagur og menntakerfi svo eitthvað sé nefnt gífurleg áhrif á það hvernig 

líf okkar verður. Urie Bronfenbrenner er einn merkasti kenningarsmiður um áhrif umhverfisins 

á líf einstaklinga. Hann kom fram með vistfræðikenninguna sem verður hér fjallað um. Eins 

verður fjallað um hlutverk skólans í lífi barna. Þar verður tekin fyrir stefnan skóli án 

aðgreiningar og hvaða stuðning börn með hegðunarvanda eiga rétt á.  

2.1.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner  

Bandaríski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner er hvað þekktastur fyrir vistfræðinkenningu  

sína (e. ecological systems theory) innan þroskasálfræðinnar (Bronfenbrenner, 1977). Í 

vistfræðikenningunni útskýrir hann að þroski eigi sér stað í samspili einstaklings og umhverfis 

hans og því séu fjölmargir þættir umhverfis barnið sem tengjast þroska þess og líðan. Í 

vistfræðilíkani hans má sjá fimm kerfi sem öll móta líf barnsins og framtíð þess á einhvern hátt 

(sjá mynd 1).  

Mynd 1. Vistkerfislíkan Bronfenbrenner (2006). Byggt á mynd Ragnýjar Þóru Guðjohnsen (2016). 



 

Þessi kerfi eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. 

exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). Seinna bætti hann við lífkerfinu (e. chronosystem) 

sem er ysta kerfið en það gengur þvert á hin kerfin. Allt fer það eftir fjölskyldumynstri, 

samfélagsmynstri, efnahag og þeim tíma sem barnið elst upp í hverjir tilheyra hverju kerfi fyrir 

sig.  

Nærkerfið sem er innsti hringur kerfisins  er nánasta umhverfi barnsins (Bronfenbrenner, 

1977). Þar eru þeir sem eru í daglegum samskiptum við barnið og hugsa hvað mest um þarfir 

þess. Þarna eru foreldrar, systkini, hverfið sem barnið býr í, skóli barnsins, kennarar, 

íþróttafélög, þjálfarar, tómstundafélög og aðrir þeir sem lifa og starfa með barninu frá degi til 

dags.  

Innan miðkerfisins eru svo tengsl þeirra aðila sem eru í nærkerfinu, svo sem tengsl heimilis 

og skóla en þau geta skipt máli fyrir hvernig tekst til við að styðja barnið í viðfangsefnum 

námsins. Jafnframt eru þar samfélagsmiðlar sem í dag eru stór hluti af daglegu lífi barna og 

ungmenna og tengjast þroska þeirra og líðan á margvíslegan hátt  (Huber, Yeates, Meyer, 

Fleckhammer og Kaufman, 2018; Radesky, Schumacher og Zuckerman, 2015; Shapiro og 

Margolin, 2014). Í lýðkerfinu eru síðan lög og reglur samfélagsins sem ýmist eiga við ákveðna 

hópa eða þjóðir eða gilda á heimsvísu svo sem mannréttindi (Bronfenbrenner, 1977). 

Jafnframt tilheyrir þessu kerfi menning ákveðinna svæða þar sem við búum og eins menning 

sem tengist ákveðnum tímabilum í heimssögunni. Síðasta kerfið, lífkerfið, táknar þær 

breytingar sem eiga sér stað yfir tíma, einhvers konar þróun samfélagsins sem barnið er hluti 

af (Bronfenbrenner, 1977). 

Öll þessi kerfi tengjast saman og eru í gagnvirku sambandi. Það er að segja barnið getur 

haft áhrif á þær reglur og þau lög sem gilda í samfélaginu rétt eins og reglurnar hafa áhrif á 

barnið sjálft (Bronfenbrenner, 1977).  

2.1.2 Hlutverk skólans 

Börn nútímans eyða miklum tíma innan skólakerfisins, allt frá leikskólaaldri. Vistunartími 

leikskólabarna hefur lengst svo um munar á tímabilinu 2002-2013. Þá voru 37% barna með 

vistun í 7-8 klukkustundir en árið 2013 var sú tala komin upp í 62%. Árið 2013 eyddu börn að 

meðaltali 8,06 klukkutímum á dag innan veggja leikskólans alla virka daga (Skólaskýrsla 2014, 

2014). Grunnskólabörn eyða að meðaltali 5,54 klukkutímum í skólanum en þar fyrir utan er 

tíminn sem þau eyða í að sinna heimanámi (Kristín Egilsdóttir, 2012). Þar af leiðandi hefur 

skólakerfið töluverð áhrif á hegðun og líðan barna.   



2.1.2.1 Skóli án aðgreiningar  

Árið 1974 urðu ákveðin þáttaskil í íslensku menntakerfi en þá tóku fyrstu grunnskólalögin gildi. 

Þar var í fyrsta sinn sett fram sú stefna að kennarar skuli mæta þörfum hvers nemanda fyrir 

sig og að menntunin skuli vera í samræmi við þroska hvers og eins (Loftur Guttormsson, 2008; 

Lög um grunnskóla, 1974). Jafn réttur barna til grunnskólagöngu var tryggður óháð búsetu og 

námsgetu (Loftur Guttormsson, 2008; Lög um grunnskóla, 1974). Segja má að hér hafi sú 

menntastefna sem nú ríkir á Íslandi, skóli án aðgreiningar (e. Inclusive education), byrjað að 

mótast. Árið 2008 var sú menntastefna skóli án aðgreiningar sett á laggirnar hér á landi en í 

dag er það yfirlýst menntastefna á Íslandi.  

Hugmyndir um skóla án aðgreiningar byrjuðu sem barátta foreldra fatlaðra barna fyrir 

rétti þeirra til skólagöngu í sínu nærumhverfi (Armstrong, Spandagou og Armstrong, 2010). 

„Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda 

þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla, 2010). Með skóla án aðgreiningar ber skólum að mæta þörfum 

nemenda sinna, veita þeim menntun við hæfi og huga að velferð þeirra. Þá eiga allir nemendur 

rétt á sömu möguleikum til náms í sinni heimabyggð og að taka virkan þátt í skólasamfélaginu 

óháð atgervi þeirra eða stöðu. Í skóla án aðgreiningar er lagt upp með að bera virðingu fyrir 

ólíkum einstaklingum, þörfum þeirra og hæfileikum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Langflestir starfsmenn skóla hérlendis eru sammála því að Skóli án aðgreiningar sé 

mikilvæg menntastefna og í henni séu fólgin þau mannréttindi sem einstaklingar hér á landi 

búa við (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Þá eru kennarar sammála því að stefnan um skóla án 

aðgreiningar sé ekki einungis mikilvæg fyrir börnin sem þurfa aukinn stuðning heldur sé hún 

mikilvæg fyrir alla einstaklinga (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017). Samkvæmt 2. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á fullri 

þátttöku í samfélaginu án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, 

stjórnmálaskoðunar, ætternis, fötlunar eða  félagslegrar stöðu (Barnasáttmáli sameinuðu 

þjóðanna, 1992). Það er því bundið í lög hér á landi að börn eigi rétt á að vera fullgildir 

þátttakendur í skólasamfélaginu og að þeim sé ekki mismunað út frá þeim erfiðleikum sem 

þeir kljást við, hvort sem þeir eru námslegs eðlis, líkamlegir, andlegir eða félagslegir. Því ber 

kennurum lagaleg skylda til að mæta þörfum barnanna eins og Skóli án aðgreiningar gerir ráð 

fyrir.  

Innleiðing menntastefnunnar hefur þó ekki gengið vandalaust fyrir sig. Evrópumiðstöð um 

nám án aðgreiningar og sérþarfir (e. European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education) gaf út skýrslu í kjölfar veglegrar úttektar á hvernig tekist hefði til að innleiða skóla 

án aðgreiningar hér á landi. Í skýrslunni kom fram að einstaklingar sem koma að 



menntamálum hérlendis lögðu mismunandi skilning í hugtakið skóli án aðgreiningar. Ekki þótti 

nægilega skýrt í hverju framkvæmd menntunar án aðgreiningar (e. inclusive education) fælist, 

hvernig ætti að haga eftirfylgni og mati á árangri hennar í samræmi við þau lög sem ríkja 

hérlendis og stefnu stjórnvalda í menntamálum (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017). Í sumum fjölmennum skólum í þéttbýlum var komið á fót 

svokölluðu ferðakerfi þar sem bekkjum var skipt í þrjár ferðir, hægferð, miðferð og hraðferð 

og börnum því skipt í bekki eftir námsgetu. Átti slíkt kerfi að mæta þörfum hvers og eins og 

gefa jafna möguleika á að sækja nám við hæfi. Þetta var umdeilt kerfi en margir kennarar vildu 

meina að slíkt kerfi væri gert til að bæta kennslu skólanna þar sem kennarinn náði betur að 

sinna þörfum nemenda sinna (Loftur Guttormsson, 2008). Kennarar kvarta undan 

fjárhagssvelti sem stéttin hefur mátt þola í gegnum tíðina sem kemur hvað mest niður á þeim 

hópi barna sem þurfa á auknum stuðningi að halda. Eins vilja kennarar meina að 

grunnmenntun þeirra undirbúi þá ekki nægilega vel til að vinna í samræmi við kröfur 

menntastefnunnar og finnst auk þess erfitt að mæta þeim öllum (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2017). Í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar kom fram að 

starfsmönnum skólanna og foreldrum fannst vera munur á markmiðum í stefnunni sjálfri 

annars vegar og framkvæmdinni hins vegar (e. theory og praxis). Það er að segja, kennurum 

fannst börnin sem áttu við erfiðleika að stríða ekki fá þá möguleika til náms sem stefnan skóli 

án aðgreiningar gerir ráð fyrir. Starfsfólk skólanna hér á landi nefndi einnig að ekki væri 

nægilegur stuðningur fyrir hendi fyrir kennara til að sinna starfi sínu nægilega vel. Í því 

samhengi fannst þeim þeir fá of lítinn tíma til að ígrunda og undirbúa sig fyrir kennslu. 

Jafnframt nefndu þeir að of lítið svigrúm sé til að veita ákveðnum börnum þann stuðning sem 

þau hafa þörf fyrir og eins væri of lítill tími til faglegrar starfsþróunar (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2017). 

  

2.1.2.2 Stuðningur vegna hegðunarvanda 

Í Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (Reglugerð um nemendur með sérþarfir 

í grunnskóla, 2010) er fjallað um skyldu sveitafélaga  til að sjá til þess að skólaskyld börn sem 

eiga lögheimili í sveitarfélaginu eða eru vistuð hjá fósturforeldrum sem lögheimili eiga í 

sveitarfélaginu, fái sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við metnar sérþarfir þeirra og 

eftir því sem nánar er kveðið á um í reglugerð þessari. Í reglugerðinni segir orðrétt: 

Nemendur eiga rétt á: 

a. að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í skóla 

án aðgreiningar án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis, 



b. að sjónarmiðum þeirra sé gefinn gaumur miðað við aldur þeirra og 

þroska og þeim veitt aðstoð, þar sem tekið er tillit til sérþarfa þeirra 

og aldurs, 

c. að þeir geti nýtt sér viðeigandi samskiptamáta, s.s. táknmál, 

blindraletur og viðeigandi tækjabúnað, aðlöguð námsgögn, aðstöðu 

og kennslu til að stuðla að sem bestri menntun, sjálfsstyrkingu og 

félagsþroska.     

Mörg börn með hegðunarvanda þurfa á sérúrræðum að halda eða stuðningi til náms. Börn 

með hegðunarvanda sem beinist út á við (e. external behavioral problems) standa sig oft verr 

í skóla en börn sem eiga ekki við slíkan vanda að stríða (Kremer, Flower, Huang og Vaughn, 

2016; Masten o.fl., 2005; Metsapelto o.fl., 2015) sem getur svo leitt til hegðunarvanda sem 

beinist inn á við (e. internalized behavioral problems) (Masten o.fl., 2005). Fram kemur í lögum 

að sveitarstjórn hvers sveitarfélags geti sjálf ákveðið hvernig þjónustu við nemendur með 

sérþarfir sé háttað. Í (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010) segir að: 

Sveitarstjórn ákveður fyrirkomulag þjónustu við nemendur með 

sérþarfir og getur stofnað sérskóla eða sérúrræði innan grunnskóla á 

vegum sveitarfélagsins, sbr. 42. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. 

Skipulag þjónustunnar skal ákveðið í samráði við skólastjórnendur og 

fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu. Þjónusta sem fram fer í sérúrræði 

innan grunnskóla lýtur stjórn skólastjóra samkvæmt nánari ákvörðun 

sveitarstjórnar. Sveitarstjórn setur starfsreglur fyrir sérskóla og 

sérúrræði innan grunnskóla þar sem m.a. er kveðið á um ráðgjöf og 

stuðning við starfsfólk og fyrirkomulag þjónustunnar. Starfsreglurnar 

skulu áður teknar fyrir í skólaráði viðkomandi skóla.  

Úrræði fyrir nemendur með sérþarfir eru því mismundandi eftir skólum og geta þau verið 

allt frá stuðningi í bekk til þess að vera vist í sérskóla eða sér úrræði innan skólans.  

2.2 Hlutverk foreldra 

Foreldrar eða forráðamenn eru þeir sem hafa hvað mest áhrif á börnin sín (Baumrind, 1967). 

Samkvæmt barnaverndarlögum hérlendis ber foreldrum að „sýna börnum sínum umhyggju og 

nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum 

þeirra“ (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hlutverk foreldra er mjög krefjandi og því fylgir mikil 

skuldbinding. Hins vegar er þetta eitt af mikilvægustu hlutverkum sem manneskjan getur tekið 

að sér því áhrifin sem uppeldið hefur á börn er gífurlegt og skapar jafnvel farveg fyrir komandi 



kynslóð. Í uppeldi skiptir miklu máli fyrir velferð barns að það myndi örugg tilfinningatengsl 

við þá sem annast það (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). Tengslamyndun foreldra og barns 

hefur mikið að segja um þetta og gjörbylti breski geðlæknirinn og hugkönnuðurinn John 

Bowlby hugmyndum fólks um tengslamyndun móður og barns með tengslakenningu (e. 

attachment theory) sinni (Bowlby, 1969). Samkvæmt kenningu Bowlbys hefur barn mikla þörf 

fyrir nánd, öryggi og traust til að fóta sig vel í lífinu og því er viðhaldið með nánu og stöðugu 

samneyti við uppeldisaðila. Hann telur að í mannfólki búi líffræðileg hvöt til að vera tengd 

annari mannsekju og með því að barnið tengist uppeldisaðila traustum böndum fullnægir það 

þeim þörfum. Mary Ainsworth (Bretherton, 1992) vann áfram með kenningar Bowlbys og setti 

hún fram hugtakið um tilfinninganæmni móður. Hún vildi meina að mæður sem væru nánar 

börnum sínum væru næmari á þau merki sem barnið sendi frá sér og gátu þar af leiðandi sinnt 

þörfum þeirra betur. Þótt uppeldishættir foreldra skipti gífurlega miklu um velferð þess sinna 

langflestir foreldrar hlutverkinu án mikils undirbúnings eða fræðslu (M. Kabat-Zinn og Kabat-

Zinn, 2014).   

2.2.1 Uppeldishættir foreldra 

Einn merkasti hugmyndasmiður uppeldisfræðinnar var bandaríski sálfræðingurinn Diana 

Baumrind, en hún rannsakaði áhrif uppeldis foreldra á börn (Baumrind, 1971). Kenningar 

hennar um uppeldishætti hafa markað spor í uppeldisfræðinni og hafa margir fræðimenn á 

borð við Steinberg, Lamborn (Lamborn, Mounts, Steinberg og Dornbusch, 1991; Steinberg, 

Mounts, Lamborn og Dornbusch, 1991), Maccoby og Martin (1983) byggt á kenningum hennar 

í rannsóknum sínum.  

Þegar Baumrind hóf að rannsaka börn skipti hún þeim í þrjá flokka eftir sjálfsaga (e. self-

controlled), sjálfstæði (e. self-reliant) og sjálfstrausti (e. self-confidence). Einnig skoðaði hún 

hversu vinsamleg börnin voru í samskiptum við aðra og hversu athugul þau voru á þætti sem 

gerðust í kringum þau. Þessa þætti skoðaði hún í samanburði við uppeldisaðferðir foreldranna, 

hvernig þeir töluðu við börnin sín, hversu mikla ást og hlýju börnunum var sýnd og hvaða 

kröfur voru gerðar til hegðunar þeirra og þroska. Út frá þessum athugunum skipti hún 

uppeldisháttum foreldra í þrjá flokka, skipandi uppeldishætti (e. authoritarian), leiðandi 

uppeldishætti (e. authoritative) og eftirláta uppeldishætti (e. permissive) (Baumrind, 1971). 

Seinna meir bættu Maccoby og Martin (1983) við fjórða uppeldishættinum sem þeir kölluðu 

afskiptalausa uppeldishætti (e. neglectful).   

Það sem einkennir foreldra sem nota skipandi uppeldi er að þeir hafa fastmótaðar 

hugmyndir og reyna foreldrar að stjórna hegðun barna sinna og gera kröfur um skilyrðislausa 

hlýðni. Þeir hrósa ekki en dæma og refsa fyrir neikvæða hegðun. Þau hlusta ekki á rödd 

barnsins né gefa því færi á að færa rök fyrir máli sínu.  Uppeldisaðferðirnar styðja því ekki við 



sjálfstæði barnsins og trú á eigin getu. Börn skipandi foreldra eru því oftast hlýðin en með 

lélega sjálfsmynd og ósjálfstæð í hugsun (Lamborn o.fl., 1991).  

Á hinn bóginn sýna foreldrar sem nota leiðandi uppeldi börnum sínum mikla hlýju og 

umhyggju, hrósa þeim fyrir allt gott sem þau gera og styðja þau áfram í sjálfstæðum 

ákvörðunum (Baumrind, 1971). Steinberg (2005) sem hefur í rannsóknum sínum byggt á 

kenningum Baumrind, leggur áherslu á að foreldrar geti ekki veitt börnum sínum of mikla ást 

og umhyggju. En foreldrar sem falla hér undir eru með fáar en óhaggandi reglur sem börnin 

vita af og eru reglurnar útskýrðar (Baumrind, 1971). Einnig fá börnin oft að taka þátt í að setja 

reglurnar og reyna foreldrar eftir fremsta megni að framfylgja þeim. Reglurnar sem settar eru 

innan heimilisins eru ekki einungis fyrir börnin að fylgja heldur fara foreldarnir einnig eftir 

þeim. Leiðandi foreldrar nota ekki refsingar til að stjórna hegðun barna sinna heldur nota þeir 

rökræður og gefa barninu færi á að koma með mótrök og segja sína hlið á málinu. Margar 

rannsóknir hafa bent til þess að leiðandi uppeldi styðji best við jákvæða hegðun og líðan 

barnanna. Til að mynda hafa rannsóknir gefið vísbendingar um að leiðandi uppeldi styðji við 

nám barna (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Blöndal, 2005), börnin séu líklegri til að hafa 

meira sjálfstraust (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004b), eiga síður við 

geðræn vandamál að stríða (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004a) svo 

sem kvíða og þunglyndi (Steinberg o.fl., 1991) og minni líkur séu á því að börn sem fá slíkt 

uppeldi leiðist út í afbrot og vímuefnaneyslu (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Fjölvar D. Rafnsson, 

2002; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001). Hið sama á reyndar við um 

skipandi uppeldishætti en börn þeirra eru á svipaðan hátt og börn leiðandi foreldra ólíklegri 

en börn eftirlátssamra og afskiptalausra foreldra til að misnota áfengi og vímuefni. Samkvæmt 

rannsóknum styður leiðandi uppeldi best við velferð barna.  

Eftirlátir uppeldishættir einkennist af sveigjanlegum reglum (Baumrind, 1971). Börn 

eftirlátra foreldra ná auðveldlega að snúa reglunum sér í hag og þar með fá það fram sem þau 

vilja hverju sinni. Foreldrar gefa jafnframt auðveldlega eftir ef barnið andmælir eða sýnir af 

sér neikvæða hegðun. Hins vegar er barninu sýnd mikil hlýja og umhyggja og foreldrarnir beita 

litlum eða engum refsingum við neikvæðri hegðun. Gerðar eru litlar eða engar kröfur hvað 

varðar hegðun eða sjálfstjórn sem gerir það að verkum að slík börn eiga oft erfitt með skap. 

Börn sem lýsa foreldrum sínum sem eftirlátum eru oft með gott sjálfstraust en eru líklegri til 

að misnota áfengi og aðra vímugjafa sem og standa sig verr í skóla en börn sem búa við leiðandi 

eða skipandi uppeldi (Lamborn o.fl., 1991).  

Þeir foreldrar sem beita afskiptalausu uppeldi setja hvorki reglur eða kröfur um æskilega 

hegðun né sýna börnum sínum mikla hlýju eða umhyggju (Maccoby og Martin, 1983). Börnin 

eru skilin eftir svo gott sem eftirlitslaus, fá að gera það sem þeim hentar en fá heldur ekki að 

finna fyrir ást frá foreldrum sínum. Foreldrarnir sinna einungis helstu grunnþörfum barnsins 



eins og að fæða þau og klæða og veita þeim þak yfir höfuðið. Samskipti barns og fereldra eru 

í lágmarki og foreldrarnir sýna barni sínu lítinn áhuga, hvort sem það snýr að því sem barnið 

gerir, tilfinningum þeirra eða skoðunum.   

2.2.2 Uppeldi í anda núvitundar (e. mindful parenting) 

Uppeldi í anda núvitundar er uppeldisaðferð sem felst í því að foreldrar njóta líðandi stundar 

með börnum sínum og hvort öðru (M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). Kabat-Zin hjónin 

(2014) eru frumkvöðlar þessarar uppeldisaðferðar og hafa lagt áherslu á að það sem virkaði í 

gær í uppeldinu þurfi ekki endilega að virka í dag. Því þurfi foreldra stöðugt að vera til staðar 

(e. in the present moment) til að átta sig á þörfum barnanna en einnig að treysta á eigið innsæi 

og tilfinningu. Samfélagið sem við ölum börnin okkar upp í hefur breyst mikið í gegnum tíðina, 

þá sérstaklega með tilkomu internetsins sem getur haft mikil áhrif á uppeldið. Hraðinn er orðin 

mun meiri og þörfun fyrir ástundun núvitundar því aldrei verið eins mikil og nú (M. Kabat-Zinn 

og Kabat-Zinn, 2014).   

Uppeldi í anda núvitundar snýst að miklu leyti um að þekkja og skilja þarfir og tilfinningar 

barna sinna hverju sinni ásamt því að þekkja og skilja sínar eigin (M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 

2014). Mikilvægt er að muna að líðan foreldra hefur áhrif á líðan barna rétt eins og líðan barna 

hefur áhrif á líðan foreldra. Því verða foreldrar að muna að rækta sig og sinna sinni heilsu og 

geta þannig haft jákvæð áhrif á líðan barna sinna. Í uppeldi í anda núvitundar eru foreldrar 

hvattir til að þjálfa vitund sína til að taka eftir því sem er að gerast innra með þeim, að þeir 

þekki þær tilfinningar sem þeir eru að takast á við. Með því móti læra þeir að stýra hegðun 

sinni gagnvart börnum sínum og beita þar af leiðandi hentugri aðferðum í uppeldinu.  

Hjónin Kabat-Zinn (2014) segja að foreldrar sem nota uppeldi í anda núvitundar dæmi ekki 

börnin sín eða sig sjálf fyrir þær tilfinningar sem upp koma heldur taki þær í sátt og veiti þeim 

skilning, eru jafnvel forvitin um tilkomu þeirra. Foreldrar horfi þá frekar á jákvæðar hliðar 

barna sinna og hrósi þeim fyrir jákvæða hegðun og atgervi.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á uppeldi í anda núvitundar, einkum þar sem lögð er 

áhersla á andlegar hliðar barna og foreldra, hegðun þeirra og líðan. Almennt séð virðist 

núvitund hafa jákvæð áhrif á stress og streitu (Grossman, Niemann, Schmidt og Walach, 2004; 

Harpin, Rossi, Kim og Swanson, 2016; Lam, 2016; Poehlmann-Tynan o.fl., 2016; Teper, Segal 

og Inzlicht, 2013; Van Dam, Hobkirk, Sheppard, Aviles-Andrews og Earleywine, 2014).  

Niðurstöður rannsókna hafa því gefið til kynna að uppeldi í anda núvitundar minnki líkur á 

streitu tengdri uppeldinu (e. parenting stress) (S. Bögels, Lehtonen og Restifo, 2010; S. M. 

Bögels, Hellemans, van Deursen, Römer og van der Meulen, 2014; Potharst, Aktar, Rexwinkel, 

Rigterink og Bögels, 2017) en algengara er að slík streita skapist þegar foreldrar eru að eiga við 



börn með hegðunarvanda (Azad, Blacher og Marcoulides, 2013; Egberts o.fl., 2016; 

Woodman, Mawdsley og Hauser-Cram, 2015). 

Rannsókn Meppelink, de Bruin, Wanders-Mulder, Vennik og Bögels (2016) bendir til þess 

að uppeldi í anda núvitundar dragi úr geðrænum vanda bæði barna og foreldra. Í þeirri 

rannsókn fengu foreldrar grunnkennslu í núvitund. Fjallað var um aðferðir til þess að öðlast 

innri frið og njóta augnabliksins ásamt því að kennt var hvernig hægt sé að yfirfæra þær 

aðferðir í uppeldið með því að njóta augnabliksins með börnum sínum. Í gegnum uppeldi í 

anda núvitundar er foreldrum einnig bent á mikilvægi þess að sinna sjálfum sér í 

uppeldishlutverkinu en samkvæmt þeim sem aðhyllast þessa uppeldisstefnu er það einn af 

lykilþáttum að velgengni í uppeldinu.  Ef foreldrarnir eru í góðu andlegu jafnvægi, gefa sér tíma 

til að hlusta á barnið og sjónarmið þess og átta sig á líðan þess geta þeir beur brugðist við á 

hjálplegan máta og þar með stutt barnið sitt betur (M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014).  

Ýmsar rannsóknir hafa kannað samband uppeldisaðferða í anda nútvitundar við líðan 

barna. Í rannsókn Meppelink, de Bruin, Wanders-Mulder og Bögels (2014) kom fram að 

uppeldi í anda núvitundar hefur jákvæð áhrif á hegðun og líðan barna sem og foreldra sem 

verður til þess að minni líkur eru á að streita skapist í uppeldinu.   

Jafnframt hefur komið fram að slíkar aðferðir hafi hjálpað með hegðunarvanda sem 

beinist inn á við (e. internalizing psychopathology symptoms) eins og kvíða og þunglyndi (S. 

M. Bögels o.fl., 2014; Geurtzen, Scholte, Engels, Tak og van Zundert, 2015; Meppelink o.fl., 

2016; Moreira og Canavarro, 2015). Foreldrar sem öðlast hafa hæfni í aðferðum núvitundar 

eru talin átta sig betur á líðan barna sinna og geta þar af leiðandi stutt betur við þau og 

leiðbeint þeim í átt að betri líðan. Einnig eru foreldrarnir sjálfir í betra andlegu jafnvægi sem 

gerir það að verkum að börnunum líður betur því líðan foreldra getur haft gífurleg áhrif á líðan 

barna þeirra (M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014).  

Rannsóknir á uppeldi í anda núvitundar hafa jafnframt gefið til kynna að aðferðirnar hjálpi 

bæði barni og foreldrum þegar um að að ræða hegðunarvanda barns sem beinist út á við (S. 

M. Bögels o.fl., 2014; Meppelink o.fl., 2016; Singh o.fl., 2007). Slík hegðun getur beinst að 

öðrum börnum, foreldrum eða kennurum og verið í formi líkamlegs eða andlegs ofbeldis, svo 

sem barsmíða, hótana, eineltis og stríðni. Foreldrar sem setið hafa námskeið í uppeldi í anda 

núvitundar og nýta sér það í daglegu lífi eru ólíklegri til að sýna slíka hegðun sem og börnin 

þeirra.  

2.3 Núvitund (e. mindfulness) 

Núvitund er aldagömul aðferð sem upprunalega kemur úr Búddisma (Jon Kabat-Zinn, 1991; 

Sharf, 2015). Stundum er talað um núvitund sem hjartað í hugleiðslu Búddisma  (Jon Kabat-

Zinn, 2005). Þótt upprunalega hafi núvitund verið trúarleg athöfn er hún það ekki í dag þar 



sem margir utan Búddatrúar iðka núvitund óháð trúarbrögðum. Jon Kabat-Zin orðar það 

þannig í bók sinni Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness 

(Jon Kabat-Zinn, 2005) að lykilhugtök núvitundar séu athygli (e. attention) og þar sem það að 

veita einhverju athygli væri ekki eitthvað sem einungis Búddistar gerðu væri núvitund fyrir 

alla, óháð trú, menningu eða búsetu. Núvitund hefur því breiðst út um víða veröld (Jon Kabat-

Zinn, 1991) og jafnvel aldrei verið eins nauðsynleg og í nútímasamfélagi þar sem bæði hraði 

og kröfur eru miklar (Bögels og Restifo, 2014).  

Jon Kabat-Zinn (1991) skilgreinir núvitund sem getuna til að vera til staðar hér og nú (e. 

moment-to-moment awereness) án þess að dæma (e. nonjudgmental). Núvitund hjálpar fólki 

að taka eftir hlutum sem það annars myndi ekki taka eftir. Hún er kerfisbundin nálgun til að 

þróa með sér nýja þekkingu og hafa stjórn á lífi okkar með því að efla innri getu til að slaka á, 

beina athygli okkar að afmörkuðum hlutum, vera meðvituð í augnablikinu og nota innsæið 

okkar. Þegar talað er um kerfisbundna nálgun er vísað til þess að núvitund er eitthvað sem 

flestir þurfa að þjálfa til að ná tökum á. Til að einstaklingar njóti góðs af núvitund til lengri tíma 

þarf að stunda núvitundaræfingar reglulega því flestir þurfa að þjálfa sig í að ná þeirri innri ró 

sem ástundun núvitundar krefst (Jon Kabat-Zinn, 2005). Í skilgreiningu Amy Saltzman (Willard 

og Saltzman, 2015) er núvitund skilgreind út frá sjónarhorni barna en þar segir að núvitund sé 

það að að taka eftir í aðstæðum, að vera hér og nú, með góðvild og forvitni að leiðarljósi og 

velja viðbrögð okkar í samræmi við það. 

Það eru tvær leiðir til að stunda núvitund (Willard og Saltzman, 2015). Það er formleg 

ástundun (e. formal practice) þar sem einstaklingurinn gerir ákveðnar núvitundaræfingar, til 

að mynda hugleiðslu, hvort sem hún er undir handleiðslu annarra eða einstaklingurinn 

hugleiðir einn síns liðs. Þegar núvitund er ástunduð einbeita einstaklingar sér að líðandi 

stundu, eru til staðar og njóta augnabliksins hverju sinni (Jon Kabat-Zinn, 1991). Sem dæmi má 

nefna áferðina á matnum sem þú borðar, hvernig vatnið snertir hörund þitt í sturtu eða 

hvernig iljarnar hvíla á gólfinu. Þá er hugsunum og tilfinningum veitt svigrúm, þær skoðaðar 

án þess að dæma þær (Jon Kabat-Zinn, 2005). Óformleg ástundun núvitundar er þegar 

einstaklingurinn innleiðir hugmyndir núvitundar inn í hversdagsleikann á borð við samskipti og 

framkomu gagnvart sjálfum sér og öðrum.  

2.3.1 Núvitundarnálganir og námskeið 

Þótt núvitund og iðkun hennar hafi verið til staðar svo öldum skiptir þá eru námskeið og aðrar 

leiðir til að kenna nútvitund sem lið í að bæta heilsu og líðan einstaklinga tiltölulega nýjar af 

nálinni (Hofmann, Sawyer, Witt og Oh, 2010). Þessar leiðir hafa verið rannsakaðar að einhverju 

marki og hafa þær rannsóknir gefið vísbendingar um að aðferðirnar stuðli að bættri heilsu og 

líðan. Til að mynda tóku Khoury og fleiri (2013) saman 209 rannsóknir með alls 12,145 



þátttakendum. Niðurstöður þeirrar samantektarrannsóknar bentu til þess að núvitund stuðli 

að bata þegar fólk er að kljást við andlega kvilla og þá sérstaklega þunglyndi og/eða kvíða. 

Fleiri rannsóknir hafa komist að sömu niðurstöðum sem styrkja þann grun að núvitund sé góð 

leið til að bæta hegðun og líðan (Blanck o.fl., 2018; McLndoo, File, Preddy, Clark og Hopko, 

2016). 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi gefið til kynna að núvitundaraðferðir stuðli að jákvæðum 

breytingum þegar fólk glímir við ýmis konar vanda hafa jafnframt komið fram efasemdir um 

gagnsemi núvitundar. Khoury o.fl. (2013) benda til dæmis á að í rannsóknunum sé lítið rætt 

um þá þjálfun sem meðferðaraðilinn hefur gengið í gegnum áður en hann tekur að sér hóp í 

þjálfun. Sú þjálfun sem meðferðaraðilinn hefur getur haft bein eða óbein áhrif á framgöngu 

meðferðarinnar og bent er á að rannsaka þurfi þetta svið betur og bera saman við önnur 

meðferðarúrræði til að fá betri mynd af gagnsemi núvitundar fyrir einstaklinginn og líðan hans 

(Khoury o.fl., 2013).  

Tvær sérhæfðar nálganir þar sem notast er við hugmyndir núvitundar verða hér kynntar. 

Fyrri nálgunin er námskeið sem kenndar eru núvitundamiðaðar aðferðir til að minnka streitu, 

kallað núvitundarmiðað streituminnkandi námskeið (NMSMN) (e. Mindfulness-based stress 

reduction) en það má segja að sé grunnurinn að þeim nálgunum sem til eru því flestar aðrar 

nálganir eða meðferðarúrræði eru byggðar á þessu námskeiði. Það seinna er hugræn 

atferlismeðferð byggð á núvitund (HAMBN) (e. Mindfulness-based cognitive therapy) sem 

sprottin er út frá NMSMN (Z. V. Segal, Williams og Teasdale, 2013).   

2.3.2 Núvitundarmiðað streituminnkandi námskeið (NMSMN) 

Árið 1979 stofnaði Jon Kabat-Zinn (1991) meðferðarstöð sem bar nafnið 

Streitumeðferðarstöðin (e. Stress Reduction Clinic) (Jon Kabat-Zinn, 1991; Z. V. Segal o.fl., 

2013), við læknadeild háskólans í Massachusett (Z. V. Segal o.fl., 2013). Þar þróaði hann 

námskeið sem byggt var á hugmyndafræði núvitundar til að minnka streitu og auka lífsgæði 

hjá einstaklingum. Kabat-Zinn talar ekki um NMSMN sem meðferðarúrræði heldur námskeið 

þar sem einsaklingar geta fengið fræðslu um hvernig þeir geta sjálfir unnið að því að bæta 

eigin heilsu og líðan með því að vinna með styrkleika sína (Jon Kabat-Zinn, 1991). Til að byrja 

með vann hann að mestu með verkjasjúklingum, allt frá einstaklingum sem voru með 

höfuðkvalir og bakverki, í einstaklinga sem voru með hjartasjúkdóma eða krabbamein (Jon 

Kabat-Zinn, 1991). Á þessum tíma var núvitund ný nálgun til að bæta líðan sjúklinga, kölluð 

atferlismeðferð (e. behavioral medicine) en sú meðferð hafði þá sýn að andlegir og 

tilfinningalegir þættir, hvernig við hugsum og hegðum okkur, hafi mikil áhrif á líkamlega heilsu 

okkar og hvernig við náum að vinna úr sjúkdómum og skaða. Kabat-Zinn vill meina að núvitund 

kenni fólki að breyta hugsunarhætti sínum, hvernig það lítur á vandamál og að sætta sig við 



hlutskipti sitt í lífinu. Með því lifi fólk ríkara og hamingjusamara lífi. Hann kallar það leið 

vitundar (e. the way of awareness) eða núvitundarleiðin (e. the way of mindfulness) (Jon 

Kabat-Zinn, 1991). 

NMSMN er námskeið fyrir einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að aðstæður í lífi þeirra 

eru streituvaldandi svo sem vegna andlegra og líkamlegra veikinda og eiga þau erfitt með að 

takast á við slíkar aðstæður (Grossman o.fl., 2004; Jon Kabat-Zinn, 1991; J. Kabat-Zinn, 2003).  

Á námskeiðinu fá einstaklingar þjálfun og fræðslu um gildi þess að lifa í núinu (e. moment-

to-moment awareness), að vera meðvitaðir í aðstæðum eins og þær eru hvort sem þær eru 

erfiðar eða gleðilegar. Lagt er upp með að allar aðstæður eru upplifun sem kenna þér eitthvað 

nýtt og ef tekið er á þeim upplifunum með opnum huga uppskerir þú hamingjusamara líf 

(Grossman o.fl., 2004; Jon Kabat-Zinn, 1991; J. Kabat-Zinn, 2003). Á námskeiðinu er 

einstaklingum kennt að hugsa vel um sjálfa sig en meðferðin kemur ekki í stað lyfja eða annarra 

meðferða við veikindunum hjá læknum heldur er þetta einungis viðbót við aðrar meðferðir til  

þess að kenna fólki að takast á við alla þætti lífsins (Jon Kabat-Zinn, 1991; J. Kabat-Zinn, 2003).    

NMSMN er skipulagt sem átta til tíu vikna námskeið þar sem þáttakendurnir geta verið 

allt frá 10 einstaklingum til 40 (Jon Kabat-Zinn, 1991). Hóparnir geta verið skiptir eftir 

einkennum veikinda þar sem svipaðir einstaklingar (e. homogeneous) eru saman í hóp eða 

blandaður hópur (e. heterogeneous) (Grossman o.fl., 2004). Námskeiðið fer fram einu sinni í 

viku og stendur hver tími venjulega yfir í tvær og hálfa klukkustund. Að auki er einn heill dagur 

á hverju námskeiði þar sem haldin er eins konar vinnustofa. Hver meðferðartími inniheldur 

ólíkar núvitundaræfingar til að mynda hugleiðslur og jóga. Einnig læra einstaklingarnir að nýta 

sér núvitund í streituvaldandi aðstæðum. Fyrir utan hópmeðferðina einu sinni í viku fá 

einstaklingarnir sem þetta námskeið sækja heimaverkefni þar sem þeir eiga að hugleiða, 

stunda jóga eða nýta sér núvitund á annan hátt í ólíkum aðstæðum í hversdagsleikanum í 45 

mínútur á dag.  

Rannsóknir á NMSMN hafa gefið til kynna að þau gagnist vel bæði heilbrigðum 

einstaklingum (Khoury, Sharma, Rush og Fournier, 2015), einstaklingum sem kljást við 

verkjavandamál á borð við bakverki (Cherkin o.fl., 2016) og þeim sem glíma við andleg veikindi 

(Gu, Strauss, Bond og Cavanagh, 2016). Flestir þeirra sem setið höfðu námskeiðið fundu fyrir 

betri líðan til langframa, bæði andlega og líkamlega. Breytingar voru einnig á hegðun og 

hugsun þeirra sem og viðhorfi til þeirra sjálfra, til annarra og til lífsins í heild  (Z. V. Segal o.fl., 

2013).  Þeir sem áttu við andleg veikindi að stríða sýndu minni einkenni þunglyndis og kvíða 

(Grossman o.fl., 2004; Gu o.fl., 2016; Jon Kabat-Zinn, 1991) og þeir sem áttu við líkamlegan 

vanda að stríða gátu betur lifað með verkjunum eða jafnvel minnkuðu verkirnir (Cherkin o.fl., 

2016; Grossman o.fl., 2004; Jon Kabat-Zinn, 1991).  



2.3.3 Hugræn aferlismeðferð byggð á núvitund (HAMBN)  

Hugræn atferlismeðferð byggð á núvitund (HAMBN) er fyrirbyggjandi meðferðarúrræði sem 

hjálpa á einstaklingum sem kljást hafa við þunglyndi að draga úr líkum á bakslagi (Z. Segal, 

2008; Z. V. Segal o.fl., 2013). Meðferðarúrræðið er þróað af Zindel Segal, Mark Williams og 

John Teasdale. Segal, Williams og Teasdale leituðu innblásturs í námskeið Kabat-Zinn, 

núvitundarmiðuð streituminnkandi námskeið (NMSMN). Þó er núvvitundarmiðuð hugræn 

meðferð flokkuð sem meðferðarúrræði (e. therapy) en ekki námskeið líkt og NMSMN.  

Í meðferðinni er stuðst við hugmyndafræði núvitundar og hugræna atferlismeðferð (e. 

cognitive-behavioral therapy) sem leggur áherslu á að breyta hugarfari sem tengist vanlíðan 

fólks til dæmis vegna þunglyndis, kvíða og skapofsa og þeirri hegðun sem viðheldur henni (Z. 

Segal, 2008; Z. V. Segal o.fl., 2013). Í slíkri meðferð er athyglinni beint að hugsun, hegðun og 

samskiptum á þeim tíma sem meðferðin fer fram en ekki að því að upplifanir úr barnæsku hafi 

áhrif á líðan í nútímanum eins og margar aðrar sálfræðimeðferðir gera (Z. V. Segal o.fl., 2013). 

Hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar og núvitundar eiga vel saman þar sem 

athyglinni er beint að því sem er að gerast hér og nú en ekki að því sem gerðist í  fortíðinni eða 

mun ef til vill gerast í framtíðinni (Jon Kabat-Zinn, 1991, 2005; M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 

2014). Einstaklingarnir sem fara í slíka meðferð eru þjálfaðir í að taka eftir líðan sinni í ólíkum 

aðstæðum og að þekkja ummerki neikvæðra tilfinninga. Þjálfunin felst í því að skoða tengsl 

hugsana, tilfinninga, líkamskennda og hegðunar, leyfa þeim að koma og fara án þess að 

flækjast í þeim eða jafnvel gefa þeim svigrúm til að vaxa. Meðferðin snýst um að breyta 

hugarfarinu og hegðunarmynstrinu til að ná að stjórna betur hvernig brugðist er við hugsunum 

en lykilatriðið í núvitundarnálgunum sem þessum er að við breytum ekki hugsunum okkar 

heldur breytum við hvernig við bregðumst við þeim (Z. Segal, 2008; Z. V. Segal o.fl., 2013). 

Lögð er áhersla á að þeir sem ætla að taka einstaklinga í slíka meðferð séu menntaðir 

meðferðaraðilar og hafi reynslu af meðferð hegðunarraskana, þjálfun í atferlismeðferð eða 

hugrænni meðferð eða öðru gagnreyndu meðferðarúrræði við þunglyndi (Z. V. Segal o.fl., 

2013).  

HAMBN er byggt upp á sama hátt og NMSMN en það er hópmeðferð sem fer fram á átta 

vikna tímabili (Z. Segal, 2008; Z. V. Segal o.fl., 2013). Í meðferðinni er notast við hugleiðslu, 

fræðslu um þunglyndi, einkenni þess og áhrif sem og aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar ( 

e. cognitive-behavioral strategies). Þeir sem taka þátt í slíkri meðferð þurfa að gefa sér mikinn 

tíma í þessar átta vikur sem meðferðin stendur yfir því mælt er með því að stundaðar séu 

daglegrar núvitundaræfingar heima fyrir. Í hverjum tíma eru kenndar ólíkar núvitundaræfingar 

og hugleiðslur á borð við líkamsskönnun, gangandi hugleiðslu (e. mindful walk) og æfingar í að 

beina athyglinni að hljóðum, hugsunum eða líkamanum. Einnig læra þeir sem sækja 

meðferðina að veita daglegum athöfnum athygli. Til að mynda á matmálstímum læra þeir að 



beina athyglinni að áferð matarsins, lyktinni af matnum og bragðinu. Tilgangurinn með slíkum 

æfingum er að kenna einstaklingunum að finna fyrir tilfinningunum og staðsetja þær í 

líkamanum. Þannig læra einstaklingar sem barist hafa við þunglyndi og aðrar neikvæðar 

tilfinningar að finna fyrir þeim í líkamanum og læra þannig inn á þær í staðinn fyrir að berjast 

á móti þeim eða bæla þær niður (Z. Segal, 2008; Z. V. Segal o.fl., 2013). 

2.3.4 Núvitund fyrir börn  

Börn geta, líkt og fullorðin, farið í gegnum daginn á eins konar sjálfsstýringu (e. automatic-pilot 

mode) þar sem dagurinn líður í rauninni bara áfram án þess að börnin upplifi í raun það sem 

er að gerast (Hooker og Fodor, 2008). Þó eiga börn oftast auðveldara með að vera í núinu en 

fullorðnir, því yngri því auðveldara. Smábörn eru að upplifa margt í fyrsta sinn og fer 

einbeitingin þá í að finna hvernig er að snerta hlutina, hvernig þeir bragðast og þess háttar. 

Núvitundaræfingar fyrir börn eru að mörgu leyti líkar æfingum fyrir fullorðna en Hooker 

og Fodor (2008) nefna fjögur atriði sem hafa ber í huga þegar kynna á núvitund fyrir börnum.  

1. Hugsun barna er mun bókstaflegri en hugsun fullorðinna og því ættu öll skilaboð og 

útskýringar að vera mjög skýrar og lýsandi.   

2. Mikilvægt er að fyrsta æfingin heppnist vel til að kveikja áhugann hjá börnunum. Því er 

best að byrja á stuttum og auðveldum æfingum. Gott er að byrja að veita nánasta 

umhverfinu athygli en með meiri þjálfun færir einstaklingurinn athyglina nær sér með 

því að veita líkamanum athygli og enda svo á huganum.  

3. Í þriðja lagi þurfa einstaklingar sem kenna núvitund að vera vanir núvitundaræfingum 

og þeim þarf að líða vel í hlutverki sínu sem kennurum (e. feel confortable).  

4. Að lokum nefna Hooker og Fodor (2008) að mikill ávinningur vinnst af því að ræða 

hugleiðslu við börn, sem er ein algengasta núvitundaræfingin, hvernig hún fer fram og 

hver tilgangur hennar er. Eins þarf að útskýra að það er í lagi að hugsa í hugleiðslu en 

æfingin felst í að festast ekki í þeim hugsunum sem koma upp heldur sleppa takinu og 

leyfa þeim að koma og fara.  

Sumum börnum finnst óþægilegt að stunda hugleiðslu og geta börnin fundið fyrir auknum 

kvíða eða vanlíðan eftir iðkun hugleiðslu (Hooker og Fodor, 2008). Þetta getur orsakast af því 

að einstaklingum finnist óþægilegt að veita sjálfum sér svo mikla athygli og veita líðan sinni 

sérstaka athygli. Möguleiki er á að þeir finni fyrir neikvæðum tilfinningum sem þeir geta ekki 

tekist á við.  

Áhrif núvitundar á fullorðna hefur verið mun meira rannsökuð en áhrif núvitundar á börn. 

Þó er rannsóknum á áhrifum núvitundar á börnum að fjölga og benda margar þeirra til þess 

að börn njóti góðs af ástundun núvitundar sem gæti komið í veg fyrir eða minnkað einkenni 



kvíða, streitu, þunglyndis og athygliserfiðleika (Khoury o.fl., 2013; Khoury o.fl., 2015; 

Meiklejohn o.fl., 2012; Van Dam o.fl., 2014).  

2.3.5 Núvitund fyrir börn með hegðunarvanda 

Núvitund fyrir börn með hegðunarvanda hefur þó nokkuð verið rannsökuð erlendis, þá 

sérstaklega börn sem greind eru með ofvirkni með athyglisbresti (e. ADHD) (Meiklejohn o.fl., 

2012; van de Weijer-Bergsma, Formsma, de Bruin og Bogels, 2012; van der Oord, Bogels og 

Peijnenburg, 2012) og/eða kvíða (e. anxiety) (Grossman o.fl., 2004; Khoury o.fl., 2013; Lam, 

2016; Van Dam o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterk jákvæð tengsl séu á milli 

núvitundar og bataferlis (e. clinical outcomes) (Khoury o.fl., 2013).  

Þegar skoðuð eru áhrif núvitundar á börn með athyglisbrest með ofvirkni virðist núvitundin 

hafa áhrif á marga ólíka þætti sem fylgja þeirri röskun. Í rannsókn Eva van de Weijer-Bergsma 

og fleiri (2012) bentu niðurstöður sem teknar voru saman strax eftir að 

núvitundarnámskeiðinu lauk til þess að hegðun barnanna hefði batnað. Þetta á bæði við um 

hegðun sem beindist út á við sem og inn á við. Einnig var bæting á athygli og náðu þau frekar 

að klára þau verkefni sem þau tóku sér fyrir hendur.  

Fleiri rannsóknir taka í sama streng þar sem niðurstöður benda til þess að núvitund sé 

vænn kostur til að bæta hegðun og auka athygli barna með athyglisbrest með ofvirkni 

(Cassone, 2015; Meiklejohn o.fl., 2012; Zhang o.fl., 2017; Zylowska o.fl., 2008). Núvitund snýst 

um að vera til staðar hér og nú og taka eftir því sem er að gerast (Jon Kabat-Zinn, 1991, 2005; 

M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014; Saltzman, 2014; Williams og Penman, 2011) en núvitund 

er athyglisþjálfun þar sem við þjálfum hugann í að vera til staðar og veita því athygli sem er að 

gerast hér og nú.  

Zylowska og fleiri (2008) hönnuðu núvitundarmiðað meðferðarúrræði fyrir einstaklinga 

með ofvirkni með athyglisbrest sem þeir nefndu MAPS for ADHD (Mindful awareness practice 

program for ADHD). MAPS er byggt upp á sama hátt og núvitundarmiðuð streituminnkandi 

meðferð og hugræn atferlismeðferð byggð á núvitund þar sem kennt er í hópum, einu sinni í 

viku í átta vikur. Fyrir utan það eiga þeir sem meðferðina sækja að gera æfingar heima daglega. 

MAPS tekur þó mið af einkennum athyglisbrests með ofvirkni á þann hátt að þeir sem fóru í 

meðferðina fengu fræðslu um athyglisbrest með ofvirkni, sitjandi hugleiðsla (e. sitting 

meditation) er styttri en í öðrum núvitundarmiðuðum nálgunum, gangandi hugleiðsla (e. 

walking meditation) var oft skipt út fyrir sitjandi hugleiðslu, lögð var áhersla á þjálfun 

meðvitundar og vakandi athygli (e. mindful awareness) á daglegum athöfnum og voru slíkar 

æfingar gerðar myndrænar fyrir þátttakendur. Í lok hvers tíma var svo gerð einhvers konar 

kærleikshugleiðsla (e. a loving-kindness mediation) til að vinna á lakri sjálfsmynd sem oft hrjáir 

einstaklinga með athyglisbrest með ofvirkni (Zylowska o.fl., 2008).  



Rannsókn Zylowska og félaga (2008) á meðferðarúrræðinu benti til þess að núvitund væri 

ákjósanleg leið til að halda einkennum athyglisbrests með ofvirkni niður. Þeir vilja meina að 

núvitund bæti athygli og hegðun þeirra.  

Áhrif núvitundar á andlega heilsu hefur einnig mikið verið rannsökuð. Svo virðist sem 

núvitund minnki einkenni þunglyndis og streitu og auki vellíðan einstaklinga (Kuyken o.fl., 

2013). Kanei Lam (2016) skoðaði hvaða áhrif núvitund hafði á einstaklinga sem áttu við 

hegðunarvanda sem beindist inn á við að stríða (e. internalized behavior) eins og kvíða og 

þunglyndi. Hann var með 20 nemendur á aldrinum 9-13 ára sem allir voru með kvíða eða 

þunglyndi en ekki með hegðunarvanda sem beindist út á við (e. externalized behavior), það er 

að segja voru ekki árásagjörn, ekki með ofvirkni eða truflandi hegðun fyrir aðra. Hópurinn 

stundaði núvitund í níu vikur og svaraði svo spurningalista. 65-80% þátttakenda fundu fyrir 

betri stjórnun á tilfinningum sínum og meiri hæfni í mannlegum samskiptum eftir meðferðina. 

Þátttakendur töluðu einnig um að núvitundin hafi hjálpað þeim með almennar daglegar 

athafnir, þau fyndu fyrir auknu sjálfstrausti og væru þolinmóðari.  

Þessu til stuðnings tók Khoury og fleiri (Khoury o.fl., 2013) saman 209 rannsóknir með yfir 

12.000 þátttakendum þar sem niðurstöður bentu til að núvitund væri mjög gagnleg fyrir 

einstaklinga sem glímdu við streitu, þunglyndi og/eða kvíða. Í eftirfylgni rannsóknarinnar sem 

gerð var þremur mánuðum seinna kom í ljós og ávinningurinn hafði ekki dalað sem gefur til 

kynna að ávinningurinn af ástundun núvitundar fyrir einstaklinga sem glíma við andleg veikindi 

sé langvarandi. Í núvitund er einstaklingum kennt að taka tilfinningar sínar í sátt (e. 

acceptance), finna fyrir þeim án þess að dæma sjálfan sig fyrir þær. Einnig er unnið að því að 

sætta sig við hlutskipti sitt í lífinu sem leiðir til meiri vellíðunar (Jon Kabat-Zinn, 1991).  

Nauðsynlegt er að rannsaka núvitund fyrir börn og unglinga nánar og áhrif hennar á 

hegðun þeirra og líðan. Nauðsynlegt er að gera fleiri rannsóknir með samanburðarhópi til að 

sjá hver raunveruleg áhrif núvitundar eru og hvort núvitund sé fýsilegri kostur en aðrar 

gagnreyndar aðferðir á borð við hugræna atferlismeðferð (HAM), aðrar sálfræðimeðferðir eða 

lyf (Evans o.fl., 2018; Felver, Celis-de Hoyos, Tezanos og Singh, 2016; Zack, Saekow, Kelly og 

Radke, 2014; Zhang o.fl., 2017).   

Margar þeirra rannsókna sem teknar eru fyrir í þessari ritgerð þar sem skoðuð hafa verið 

áhrif núvitundar fyrir börn með hegðunarvanda eru foreldrar barnanna einnig þátttakendur 

þar sem þeir fá fræðslu um uppeldi í anda núvitundar (Cassone, 2015; van de Weijer-Bergsma 

o.fl., 2012; van der Oord o.fl., 2012), enda hafa foreldrar veruleg áhrif á börnin sín með því 

uppeldi sem þau beita (Baumrind, 1971, 1991).  



2.3.6 Núvitund í skólastarfinu 

Börn verja löngum tíma innan skólakerfisins og er skólaskyldualdurinn mótandi tímabil fyrir 

velferð og andlega heilsu (Kuyken o.fl., 2013). Skólinn hefur þar af leiðandi mikil áhrif á þroska 

og líðan nemenda og margir þættir eins og kennararnir, menntastefna skólans, aðstæður sem 

skólinn býður upp á og samnemendur skipta máli í því sambandi. Nemendur þurfa að búa við 

jákvæðan skólabrag í skólanum sem og heilsueflandi umhverfi sem er þroskandi og styrkir 

heilbrigði nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(2012) byggist heilbrigði á andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu sem þroskast í samspili 

einstaklinga, umhverfis og aðstæðna.  

Kennarinn getur nýtt sér þrjár leiðir til að bæta núvitund í kennslu (Meiklejohn o.fl., 2012). 

Í fyrsta lagi getur hann notað óbeina nálgun en þá nýtir kennarinn sér aðferðir núvitundar í því 

hvernig hann kemur fram við nemendur, samstarfsfólk og foreldra. Hann ígrundar vel 

samskiptin sín við aðra, er til staðar, hlustar á sjónarmið annarra og veitir öðrum svigrúm til 

að átta sig á þeirra eigin sjónarmiðum, skoðunum og tilfinningum. Kennarinn er rólegur, ræðir 

hlutina frekar en að nota refsingar, boð og bönn. Atferli kennarans í starfi er ekki ólíkt atferli 

foreldra sem nýta sér uppeldi í anda núvitundar. Kennari sem kennir í anda núvitundar (e. 

mindful teaching) er mikilvægur hlekkur þegar innleiða á núvitund inn í skólastarfið. Áhugi, 

sjónarmið og kunnátta kennarans á núvitund skiptir sköpum til að fá nemendur til að nýta sér 

aðferðir núvitundar.  Kennararnir eru hvattir til að nýta sér aðferðir núvitundar bæði innan 

sem utan skólans. Því er mikilvægt að kennarinn fá góða þjálfun og skilning á núvitund til að 

geta nýtt sér það í kennslu.  

 Í öðru lagi er hægt að nota núvitund í kennslu með því að nýta beina nálgun en þá gerir 

kennarinn núvitundaræfingar með nemendum sínum í formi hugleiðslu eða annara æfinga 

(Meiklejohn o.fl., 2012). Margar rannsóknir hafa bent til þess að núvitund, einkum hugleiðsla, 

styðji við betri líðan nemenda, hjálpi þeim við að hafa betri stjórn á skapi sínu og veiti þeim 

betri félagsfærni. Rannsóknir sem skoðað hafa mikilvægi tilfinningastjórnunar og félagsfærni 

benda til að þau séu afar mikilvægar fyrir velgengni í námi, jafnvel mikilvægari en 

greindarvísitala (Weare, 2015). Það er að segja að það er mikilvægara að hafa góða stjórn á 

tilfinningum sínum og að vera félagslega sterkur en vera með háa greindarvísitölu til að ná 

góðum árangri í námi. Jafnframt hafa komið fram vísbendingar um að núvitund geti haft 

eitthvað að segja um námslega getu nemenda og athygli þeirra (Felver o.fl., 2016).  

 Í þriðja lagi er hægt að blanda saman óbeinni og beinni nálgun núvitundar í kennslu 

(Meiklejohn o.fl., 2012). Lykilatriðið er þó viðhorf kennarans til núvitundar og að hann nýti sér 

aðferðirnar í samskiptum sínum við nemendur, foreldra og samstarfsmenn en rannsóknir sýna 

að þeir kennarar virðast ná betur að halda aga í bekknum og taka á vandamálum sem upp 

kunna að koma (Meiklejohn o.fl., 2012).  



Árið 2009 höfðu kennararnir og núvitundariðkendurnir Richard Burnett og Chris Cullen 

frumkvæði að því að setja af stað Núvitundarverkefni í skólastarfi (e. Mindfulness in Schools 

Programme, MiSP) (MiSP is a leading provider of mindfulness classroom curricula in the UK, 

2017).  Ástæða þess var að þeir töldu að nemendur myndu njóta góðs af notkun núvitundar 

innan veggja skólans og að slíka iðkun vantaði alfarið inn í skólastarfið. Í dag er verkefnið orðið 

að alþjóðlegu inngripi fyrir ungt fólk í grunn- og framhaldsskóla sem allir njóta góðs af, hvort 

sem einstaklingurinn þjáist til dæmis af andlegum kvillum eða gengur vel í daglegu lífi (Kuyken 

o.fl., 2013). Burnett og Cullen útbjuggu í kjölfarið tvær námskrár sem þeir kölluðu .b (dot b) og 

Paws b, fyrir mismundandi aldurshópa sem hafði að markmiði að tengja núvitund inn í 

skólastarfið. Námskráin .b er fyrir börn á aldrinum 11-18 ára en námskráin Paws b fyrir börn á 

aldrinum 7-11 ára. Þessar námsskrár eru þannig hannaðar að þær eiga að falla vel við almennar 

námsskrár skólanna þar sem núvitundinni er blandað inn í almennt skólastarf (MiSP is a 

leading provider of mindfulness classroom curricula in the UK, 2017).   

Núvitund í skólastarfi hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð hér á landi.  Heilsuleikskólinn 

Krókur í Grindavík og grunnskólinn þar í bæ gerðu litla könnun á innleiðingu núvitundar í 

skólastarfi. Núvitund var innleidd í skólastarfið með það að markmiði að efla tilfinningalegt 

jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði nemenda og kennara. Skólarnir 

innleiddu hugleiðslu, jóga og lífsleikni inn í flesta þætti skólastarfsins þá sérstaklega í lok hvers 

íþróttatíma, á fundum og starfsdögum. Þá voru sérstakar kyrrðar- eða jógastundir regluglegar. 

Svör kennara og nemenda sem tóku þátt í könnuninni gáfu vísbendingar um að þátttaka í 

verkefninu hefði skilað þeim auknu tilfinningalegu jafnvægi og vellíðan og að hegðun barnanna 

hefði batnað (Hulda Jóhannsdóttir, Harpa Rakel Hallgrímsdóttir og Halldóra Halldórsdóttir, 

2016). Einkum hafa verið gerðar nemendarannsóknir en frekari rannsókna er enn þörf (Arnar 

Guðjón Skúlason, 2015; Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir, 2016; Sverrisdóttir, 2015). 

2.4 Rannsóknarspurning 

Árið 1996 var skólakerfinu á Íslandi breytt þannig að rekstur skólanna fór frá ríki og yfir til 

sveitarfélaga (Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga. Annað og þriðja þjónustustig, 

2016; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). Á sama tíma breyttust 

vinnuferlar fyrir börn með sérþarfir og þurfa nú einstaklingar að vera með greiningu til að eiga 

rétt á stuðning innan skólakerfisins (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016; Reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla, 2010). Skólasálfræðingar í skóla án aðgreiningar eru svo gott sem 

hættir að veita viðtöl og meðhöndla einstaklinga sem þurfa á því að halda og eru í auknum 

mæli farnir að fylgjast með börnum og senda tilvísanir í greiningu áfram í kerfinu sem hefur 

gert það að verkum að biðlistar eftir greiningu hafa lengst (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). 

Það er þó smám saman að breytast og hefur Þjónustumiðstöð Breiðholts, til að mynda, unnið 



gott starf. Samkvæmt rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) er talið 

að 11% barna eigi við hegðunarvandkvæði að stríða og eru því um að ræða tveir til þrír 

einstaklingar að jafnaði í hverjum bekk. Marktækur kynjamunur er á hegðunarvanda barna 

þar sem mun algengara er að strákar eigi við slíkan vanda að stríða (Demmer, Hooley, Sheen, 

McGillivray og Lum, 2017; Ingvar og Ingibjörg, 2006). Kvíði barna og ungs fólks hér á landi er 

orðið raunverulegt vandamál  (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016; Sigrún Daníelsdóttir, 

Védís Hlega Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017) og setja Íslendingar met í notkun lyfja 

við athyglisbresti með ofvirkni þegar það er borið saman við hin norðurlöndin (Lárus S. 

Guðmundsson og Ólafur B. Einarsson, 2016). Fjöldi rannsókna bendir til þess að snemmtæk 

íhlutun sé afar mikilvæg þegar barn leiðist út af beinu brautinni (Inagaki og Wake, 2017) en 

eins og kerfið er í dag er erfitt að veita börnum viðeigandi stuðning því biðin eftir greiningunni 

er löng og ekkert fjármagn veitt til að veita barni hjálp sem ekki með greiningu (Arnhildur 

Hálfdánsdóttir, 2016). Kennarar eru undir miklu álagi í starfi vegna þeirra krafna sem skóli án 

aðgreiningar hefur í för með sér (Sigrún Daníelsdóttir, 2017). Því er þörf á að að leita leiða til 

þess að bæta vinnuaðstæður kennara svo koma megi í veg fyrir kulnun í starfi.   

Í rannsókninni leita ég svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu:   

Hver er upplifun foreldra og kennara af 

 birtingarmynd hegðunarvanda hjá börnum? 

 mikilvægum úrræðum vegna hegðunarvanda barna? 

 ástundun núvitundar með börnum með hegðunarvanda? 



3 Aðferð 

Hér verður fjallað um þá aðferð sem notuð var í rannsókninni.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) með 

fyrirbærafræðilegu sjónarhorni þar sem gögnum er safnað með viðtölum. Megintilgangur 

eigindlegra rannsóknaraðferða er að afla gagna sem gefa djúpan skilning á mannlegri reynslu 

með því að afla munnlegra, skriflegra eða myndrænna heimilda (Braun og Clarke, 2013; 

Lichtman, 2013). Það að taka djúpviðtöl styður við markmið rannsóknarinnar um að 

viðmælendurnir fái tækifæri til að lýsa upplifun sinni og reynslu af núvitundarinngripi í 

skólastarfi. Með því fékk rannsakandinn tækifæri til að öðlast skilning á upplifun og reynslu 

viðmælenda (Rubin og Rubin, 2005).  

3.2 Þátttakendur 

Til að velja þátttakendur sendi rannsakandi tölvupóst á skólastjóra í grunnskóla úti á landi. Vilji 

fyrir þátttöku var mikill og var aðstoðarskólastjórinn settur sem tengiliður rannsakanda við 

kennara fyrsta bekkjar. Vegna trúnaðarskyldu kennara og skóla um hegðunarvanda barnsins 

voru þau fengin til að velja þátttakendur og fá leyfi frá foreldrum.  

Þegar kennararnir voru búnir að ræða við foreldra þeirra barna sem komu til greina fékk 

rannsakandi tölvupóstfang þeirra foreldra sem tilbúnir voru að taka þátt í rannsókninni. 

Foreldrarnir voru boðaðir á kynningarfund þar sem rannsakandi kynnti núvitundarnámskeið 

sem hún hugðist halda fyrir börnin. Foreldrar skrifuðu í framhaldi undir upplýst samþykki. Allir 

þátttakendur fengu dulnefni sem þeir völdu sjálfir.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjögur börn, tvær stelpur og tveir strákar með ólíkan 

hegðunarvanda. Eins tóku mæður þeirra og tveir kennarar sem sinnt hafa börnunum allt 

skólaárið þátt í rannsókninni. Ástæða þess að einungis mæður tóku þátt var að þær buðu sig 

fram en ekki feðurnir.   

Börnin eru öll í fyrsta bekk í grunnskóla úti á landi. Ekkert barnanna var með greiningu 

þegar rannsóknin hófst, en öll voru þau undir eftirliti sálfræðings sökum hegðunar sinnar. 

Þegar seinni viðtölin voru tekin var önnur stelpan komin með greininguna athyglisbrest með 

ofvirkni.  

Katrín er sex ára og er dóttir Halldóru. Foreldrar hennar skildu þegar hún var 9 mánaða 

og var hún í litlu samabandi við föður sinn fyrstu árin. Hún eignaðist þó snemma stjúpföður. Í 



dag fer Katrín reglulega til föður síns. Katrín á tvo bræður, annan þeirra á móðir hennar og 

hinn faðir hennar.  

Katrín er kraftmikil, skapstór og hvatvís að sögn móður sinnar og kennara. Hún er listræn, 

fluggáfuð og mikill söngfugl. Henni gengur vel námslega séð í skóla en heldur illa í vini og tollir 

illa í tómstundum. Katrín á erfitt með að vera kyrr og fær til að mynda að standa við 

verkefnavinnu í skólanum og þegar hún borðar kvöldmat heima hjá sér. Þegar seinni viðtölin 

voru tekin var hún komin með greininguna ofvirkni með athyglisbresti.  

Hvati er sex ára og er sonur Trítlu. Hvati býr með móður sinni, föður og þremur eldri 

bræðrum. Bræður hans hafa einnig átt við hegðunarvanda að stríða. Faðir Hvata vinnur mikið 

og er lítið heima. Eins eru eldri bræður hans mikið að heiman og því eru Hvati og mamma hans 

mikið tvö ein.  

Móðir hans lýsir Hvata sem jákvæðum og glöðum strák sem eigi þó erfitt með að fara eftir 

fyrirmælum. Kennararnir lýsa honum sem skapþungum, hugmyndaríkum strák sem getur 

verið mjög sannfærandi í tali. Honum gengur ekki vel í skóla og á erfitt með að halda í vini. 

Hann á þó einn mjög góðan vin sem er honum mjög kær. Hvati var undir eftirliti sálfræðinga 

vegna hegðunar sinnar en hvorki kennarar né foreldrar gáfu upp mögulega greiningu.  

Sóley er sex ára og er dóttir Sigríðar. Sóley býr með móður sinni og föður ásamt yngri 

systur. Sigríður vinnur vaktavinnu og vinnur aðra hverja helgi. Faðir hennar vinnur dagvinnu.  

Sóleyju er lýst sem viðkvæmri, þrjóskri og ákveðinni stelpu. Hún er listræn og stendur sig 

mjög vel námslega. Hún stendur einnig vel félagslega og á góðar vinkonur. Mömmu hennar 

finnst oft erfitt að átta sig á henni, segir hana flókna og erfitt að átta sig á hvað orsakar hegðun 

hennar. Kennararnir eru á sama máli og segja að það sé augljóslega mikil innri vanlíðan sem 

er að angra hana en geta ekki sagt hvað veldur. Þegar rannsóknin hefst hefur sálfræðingur 

einu sinni komið og fylgst með henni. Þegar rannsókninni lýkur, um fjórum vikum seinna, er 

hún komin með teymi í kringum sig með sálfræðingum, foreldrum, kennurum og 

kennsluráðgja svo hægt sé að átta sig á orsökum fyrir vanlíðan Sóleyjar og veita henni þann 

stuðning sem hún þarf.  

Davíð Smári er sex ára sonur Þórdísar. Davíð Smári býr með móður sinni og föður. Hann 

á tvo hálfbræður en hvorugur þeirra býr með þeim. Annar bróðirinn býr erlendis en hinn í öðru 

bæjarfélagi. Þeir koma þó reglulega í heimsókn. Faðir Davíðs Smára er í þannig vinnu að hann 

er frekar mikið að heiman. Því eru Davíð Smári og Þórdís mikið tvö á heimilinu.  

Davíð Smára er lýst sem ótrúlega ljúfum og góðum strák sem á það til að vera þrjóskur. 

Hann á það til að sýna af sér furðulega hegðun og oft er erfitt að ná augnsambandi við hann. 

Hann þolir illa utanaðkomandi áreiti og fær stundum að nota heyrnahlífar sem hjálpa honum 

að halda einbeitingu. Hann á það til að gefa frá sér einkennileg hljóð þegar hann er að læra. 



Móðir hans lýsir honum sem félagslyndum og það gera kennararnir líka en þeir upplifa hann 

samt eins og hann sé í eins konar hliðarleik þar sem hann er ekki beinn þátttakandi í leik 

barnanna. Þegar rannsóknin hófst var hann undir eftirliti sálfræðings vegna hegðunar sinnar 

og var þá sérstaklega verið að skoða hvort hann væri á einhverfurófi.  

Kennarar barnanna eru tveir, Íris og Þórey María. Þórey María er talsvert yngri en Íris og 

með styttri reynslu sem kennari. Kennararnir kenna börnunum ýmist saman sem einni heild 

eða í sitt hvoru lagi og eru þá með tvískiptan bekk. Stofurnar liggja saman og hægt er að opna 

á milli með stórri rennihurð.  

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

3.3.1 Undirbúningur 

Haft var samband við skólastjóra í grunnskóla úti á landi og spurt hvort áhugi væri fyrir 

þátttöku í rannsókninni. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaaðferð (Braun og Clarke, 

2013; Lichtman, 2013) en þeir bjuggu í bæjarfélagi nálægt heimabæ rannsakanda. Áhuginn var 

mikill og var aðstoðarskólastjórinn fenginn til að vera tengiliður rannsakanda við kennara 

fyrsta bekkjar. Kennararnir voru því næst beðnir að ræða við foreldra þeirra barna sem voru 

með hegðunarvanda og athuga hvort börnin sem og foreldrarnir hefðu áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni. 

3.3.2 Núvitundarnámskeið  

Rannsakandi hélt fjögurra vikna núvitundarnámskeið (Núvitundarnámskeið I, sjá Viðauka C), 

kennt tvisvar sinnum í viku (samtals átta skipti) þar sem þátttakendur voru alls tíu, fimm 

strákar og fimm stelpur. Þó voru einungis fjögur börn sem voru virkir þátttakendur í 

rannsókninni sjálfri, tvær stelpur og tveir strákar, og voru þau með ólíkan hegðunarvanda. Hin 

börnin sex voru ekki með hegðunarvanda og ekki undir eftirliti sálfræðinga líkt og börnin 

fjögur. Ástæða fyrir blöndun hópsins var að rannsakandi vildi líkja aðstæðum sem mest við 

almenna kennslu og reyna eftir fremsta megni að aðgreina ekki börn með hegðunarvanda frá 

þeim sem ekki eru með hegðunarvanda líkt og ætlast er til í menntastefnunni skóla án 

aðgreiningar. Ein móðirin taldi hins vegar betra ef börn með hegðunarvanda fengju að vera 

sér á núvitundarnámskeiði til að koma í veg fyrir að þau upplifi sig öðruvísi en önnur börn, en 

sökum hegðunarvanda þeirra eiga þau stundum erfitt með að hemja skapið sitt og fara eftir 

fyrirmælum sem gerir það að verkum að þau upplifa sig öðruvísi en önnur börn. Móðirin taldið 

það ekki vera aðgreiningu heldur stuðning við þau börn sem þurftu á því að halda. 

Núvitundarnámskeiðið var kennt tvisvar sinnum í viku, á mánudögum og fimmtudögum 

og var hver tími um það bil 40 mínútur. Þó nýtti rannsakandi tækifærið ef börnin voru vel fyrir 



kölluð og var með lengri tíma. Eins ef þau voru illa fyrir kölluð þá var núvitundarstundin aðeins 

styttra. Það gerðist þó bara einu sinni að tíminn var styttri og var það síðasti tíminn.  

Eftir viðtöl við kennara og foreldra og frumgreiningu á viðtölum við börnin var ákveðið að 

halda nýtt námskeið (Núvitundarnámskeið II, sjá Viðauka D). Það námskeið var þó styttra. 

Kennt var tvisvar sinnum í viku í tvær vikur, samtals fjögur skipti.  

Allir núvitundartímarnir voru skipulagðir fyrir fram. Þó voru gerðar smávægilegar 

breytingar þegar líða fór á námskeiðið þar sem rannsakandinn áttaði sig betur á hvers kyns 

núvitund hentaði börnum með hegðunarvanda. Börnin í rannsókninni áttu erfitt með að sitja 

kyrr og því voru gerðar styttri æfingar og gangandi hugleiðsla í stað sitjandi hugleiðslu. Þetta 

var gert í samræmi við viðmið Zylowska og félaga (2008). 

Allir tímarnir byrjuðu eins og enduðu eins. Í byrjun hvers tíma settust börnin á sína 

jógadýnu og rifjað var upp hvað gert var í síðasta tíma. Þar á eftir voru teknir nokkrir 

andardrættir til að ná smá ró. Í lok hvers tíma var rætt hvað gert var í tímanum, hægri hönd 

sett á bringuna og börnin beðin um að finna hvernig þeim leið og þau beðin um að lýsa því, 

hvað þau fundu og hvar í líkamanum. Þetta var gert til að kenna börnunum að stoppa og finna 

hvernig þeim leið hverju sinni. Skipulag fyrir hvern tíma fyrir sig, fyrir breytingar, má sjá í 

viðauka B. Skipulag yfir þær æfingar sem gerðar voru má sjá í viðauka C . 

3.3.3 Viðtöl 

Gerður var spurningarammi með opnum spurningum (sjá viðauka A) fyrir foreldra, kennara og 

börnin. Samkvæmt Lichtman (2013) þróast spurningar í eigindlegum viðtölum á meðan á 

viðtölunum stendur. Því studdist rannsakandi við viðtalsramma (sjá viðauka A) sem hann útbjó 

fyrir viðtölin með opnum spurningum en var samhliða viðbúinn því að aðrar spurningar gætu 

vaknað í viðtalinu.  

Viðtölin við börnin voru tvískipt. Kennarinn spurði börnin spurninga sem tengdust 

núvitundarnámskeiðinu en rannsakandi spurði út í þætti sem tengdust skólanum. Þetta var 

gert til að koma í veg þóknunaráhrif. Ekki þótti nauðsynlegt að gera slíkt í viðtölunum við 

mæðurna né kennaranna. Viðtölin við börnin voru stutt eða um 15 mínútur í heildina (samtals 

frá rannsakanda og kennara) og voru öll viðtölin tekin á skólatíma í skólabyggingunni.  

Viðtölin við mæðurnar tóku um það bil 50 mínútur hvert og voru þrjú þeirra tekin heima 

hjá mæðrunum. Ein móðirin hitti rannsakanda á skrifstofu innan grunnskólans að hennar ósk.  

Viðtölin við kennarana tóku um það bil 90 mínútur en þau var rýnihópaviðtöl þar sem 

kennararnir tveir sem kenna fyrsta bekk voru saman í viðtalinu. Þau viðtöl voru tekin í 

skólastofu annars kennarans eftir kennslu á föstudegi.  



3.4 Greining gagna 

Við greiningu viðtalanna var notuð þemagreining (Lichtman, 2013). Leitað var eftir rauðum 

þræði í gögnunum og þemu fundin.  Þemun sem fram komu voru því næst flokkuð innan 

tveggja efnisflokka sem lögð var áhersla á í spurningum við viðmælendur; annars vegar 

hegðunarvandi barna, hver birtingamynd hans er og hvaða úrræði eru í boði; hins vegar 

ávinningur af því að börn með hegðunarvanda tækju þátt í núvitundarnámskeiðunum fyrir 

hegðun þeirra og líðan. 

3.5 Siðferðilegt álitamál 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og í allri vinnslu rannsóknar var þess gætt að 

tryggja trúnað við viðmælendur í hvívetna. Í því skyni var öllum upplýsingum sem mögulega 

mætti rekja til ákveðinna einstaklinga breytt (Lichtman, 2013). 

Jafnframt var lögð áhersla á að fá leyfi allra þátttakenda og upplýsa þá um tilgang 

rannsóknarinnar. Foreldrar barnanna og kennararnir komu á upplýsingafund þar sem 

rannsóknin var kynnt fyrir þeim. Einnig fengu þeir upplýsingablað (sjá viðauka b) með heim 

þar sem allar upplýsingar um rannsóknina komu fram ásamt símanúmeri og tölvupóstfangi 

rannsakanda ef frekari upplýsinga væri þörf. Allir foreldrar og kennarar skrifuðu undir upplýst 

samþykki (sjá Viðauka B).  

Í fyrsta núvitundartímanum voru öll börnin spurð hvort þau hefðu sjálf áhuga á að taka 

þátt. Ekkert barnanna hætti við þátttöku.  

 



4 Rödd foreldra og kennara 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Rannsóknin er í þremur liðum sem hér 

segir: 

Hver er upplifun foreldra og kennara af:  

- birtingarmynd hegðunarvanda hjá börnum sínum 

- úrræðum vegna hegðunarvanda barnanna 

- ástundun núvitandar fyrir börn með hegðunarvanda 

Við þemagreiningu viðtalanna voru þemun flokkuð innan tveggja efnisflokka sem lögð var 

áhersla á í viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar; Hegðunarvandi og Ástundun 

núvitundar. Í hverjum efnisflokki komu fram þemu sem sjá má í töflu 1. 

Tafla  1. Börn með hegðunarerfiðleika: Upplifun foreldra og kennara á birtingarmyndum, 
úrræðum og ástundun núvitundar; Efnisflokkar og þemu. 

Efnisflokkar 

Hegðunarvandi 

Ástundun núvitundar 

Birtingarmynd Úrræði 

Þemu 

Erfitt að fara eftir fyrirmælum Uppeldisábyrgð 

Eykur sjálfsþekkingu 

Pása frá daglegu 

amstri 

Ráðþrota í uppeldinu Kerfið Gott fyrir alla 

 

Hér á eftir verður fjallað nánar um þema í hverjum efnisflokki. Þemun í fyrri efnisflokknum 

gefa mynd af upplifun foreldra barna með hegðunarvanda og kennara þeirra af ástundun 

núvitundar fyrir hegðun og líðan barnanna. Þemun í seinni efnisflokknum gefa mynd af því 

sem foreldrar og kennarar telja lykilþætti árangurs í að aðstoða barnið við að glíma við 

hegðunarvanda.  



4.1 Hegðunarvandi 

4.1.1 Birtingarmynd 

Börnin fjögur áttu við ólíkan hegðunarvanda að stríða. Eitt áttu þau þó öll sameiginlegt sem 

var að þau áttu erfitt með að fara eftir fyrirmælum. Hegðun þeirra hafði líka valdið streitu í 

uppeldinu og stóðu foreldrar oft á tímum ráðþrota.  

4.1.1.1 Erfitt að fara eftir fyrirmælum 

Börnin fjögur sem tóku þátt í rannsókninni voru öll með ólíkan hegðunarvanda sem ýmist 

beindist inn á við eða út á við. Því var hegðun barnanna afar ólík. Sameinlegur þráður var þó í 

máli mæðranna og kennaranna að hegðun þeirra einkenndist af því að barnið þeirra ætti erfitt 

með að fara eftir fyrirmælum. Móðir Davíðs Smára sagði til dæmis að „honum finnist erfitt að 

láta … segja sér fyrir verkum“. Halldóra nefnir hið sama að Katrín eigi erfitt með að fara eftir 

fyrirmælum sem hún vill ekki fylgja „því að hún fær ekki að stjórna sjálf“. Þó kom fram að bæði 

í skólanum og heima var oft á tíðum verið að vinna að því að þróa aðferðir sem fá börnin til 

samstarfs með hegðunina. Halldóru móðir Katrínar var t.d. tíðrætt um mikilvægi þess að 

nálgast Katrínu á „réttan hátt” ef hún ætti að fara eftir ákveðnum fyrirmælum: „Hún á svo sem 

ekkert erfitt með að taka fyrirmælum ef maður fer rétt að henni með að biðja hana um að 

gera hlutina í stað þess að segja henni að gera hlutina [beint]“.  Íris, kennarinn hennar talar á 

sömu nótum og sagði að oft þurfi að undirbúa hana, gefa henni smá fyrirvara því „hún verður 

að fá að klára“ það sem hún er að gera. Íris bendir þó á að það sé ekki „alltaf hægt og þá 

verð[i] hún ofboðslega fúl og hún getur tekið alveg ofsakast---og alveg bara brjálæðisköst“. 

Kennararnir og Trítla, móðir Hvata voru alveg samstíga í lýsingum sínum á hegðun hans,  „að 

hann hlusti ekki og fari ekki eftir fyrirmælum“.  

Bæði móðir og kennarar Sóleyjar töluðu um hennar erfiðleika með að fara eftir fyrirmælum 

út af þrjósku. Kennararnir nefna að ef hún ætli sér ekki að gera það sem hún er beðin um „þá 

er henni ekki haggað það er bara þannig“. Móðir hennar segir hana eiga góða og slæma daga 

hvað þetta varðar. Suma daga er hún „rosa mikið að vanda sig og er að fara eftir fyrirmælum“ 

en aðra daga fer hún í „mótþróa, þú veist ég ætla ekki að gera eins og þú biður mig um … Þú 

veist ef hún á að fara að gera eitthvað þá fer hún bara að gera eitthvað … allt annað“. 

Í stuttum viðtölum við börnin eftir að þátttöku í núvitundarnámskeiðunum lauk lýstu 

börnin því að þeim fyndist erfitt að fara eftir reglum í skólanum, sérstaklega þar sem reglurnar 

væru svo margar. Hvati sagði t.d. að það væri erfiðara að fara eftir reglum í skólanum því það 

væru svo margar reglur, en það væri mun auðveldara heima fyrir því „þar voru fáar reglur“. 

Stelpurnar, Katrín og Sóley voru honum sammála að það væru margar reglur í skólanum sem 



erfitt væri að fara eftir. Þau lýstu því hins vegar að eftir núvitundarnámskeiðið hefði þeim 

fundist það auðveldara en gátu ekki fyllilega útskýrt það frekar í hverju það fælist. 

4.1.1.2 Ráðþrota í uppeldinu 

Í frásögn mæðranna kom skýrt fram að mikil streita hafi oft skapast í uppeldi barnanna. Eins 

kom fram hjá kennurunum að þeir fyndu fyrir streitu í starfi sínu og að það tæki verulega á að 

vinna með börnunum sem tóku þátt í rannsókninni. Sú erfiða hegðun sem börnin sýni geri það 

að verkum að bæði uppalendur og kennarar standi oft á tíðum ráðþrota í hlutverki sínu.  

Sigríður, móðir Sóleyjar segir að Sóley sé „svona soldið flókin“ og að hún eigi „erfitt með 

að átta [sig] á henni stundum“. Þegar Sigríður var beðin um að útskýra þetta nánar segir hún:  

Svona ég á erfitt með að átta mig á henni. Þú veist hún er alltaf svona haltu mér 

slepptu mér sko. Annað hvort vill hún bara ekkert með mann hafa alveg bara 

…..hún vill kannski ekki hrós, ýtir manni bara í burtu og maður getur jafnvel alveg 

komið henni úr jafnvægi með því að hrósa henni en svo finnur maður það kannski 

eftir á að hún vill fá hrósið og vill viðurkenninguna og allt þetta. Maður veit ekki 

ef maður segir eitthvað við hana hvaða áhrif það hefur. Hefur það góð eða slæm 

áhrif.   

Kennararnir eru á sama máli og segja að oft þurfi að dekstra hana til að koma í veg fyrir að 

hún fari í mótþróa. Íris segist vera orðin „þreytt á þessu [dekstri]„ og töluðu báðir kennararnir 

um að bæði kennarar og foreldrar væru farin að tippla á tánum í kringum hana til að koma í 

veg fyrir að hún færi í mótþróa. Þórey María segir „[Sóley] var soldið farin að komast upp með 

hlutina bara af því ég [Þórey María] nennti ekki þessum eftirköstum“. Foreldrarnir voru einnig 

farnir að tippla á tánum því að kljást við þessa hegðun hjá Sóleyju var orðið of erfitt. Þegar 

núvitundarnámskeiðinu lauk var Sóley komin með teymi í kring um sig sem saman stóð af 

kennurum, foreldrum, sálfræðingi og skólaráðgjafa og það fyrsta sem bæði kennarar og 

foreldrar áttu að gera samkvæmt sálfræðingnum var að hætta að forðast neikvæða hegðun á 

framangreindan hátt.  

Sigríður sagði frá því að hún hefði reynt að brjóta upp mynstrið og þá togstreitu sem oft 

skapast á heimilinu með því að fá Sóleyju til að gera eitthvað með sér eða leyfa henni að bjóða 

vinum heim. Henni finnst þó töluvert meira álag að fá auka börn heim, ekki vegna þess að 

Sóley sé erfið í skapinu í þeim aðstæðum heldur vegna aukins áreitis. Hún segist reyna að 

„segja já ef það er einhver sem spyr--- bara já já vertu velkomin þótt ég kannski nenni því ekki 

þannig að hún --- haldi sér alveg í þessum hóp og verði ekki----svona eitthvað út undan“. Enn 

fremur hefur Sigríður reynt að fá hana til að spila eða þær fari að lesa saman þegar hún finnur 



togstreitu skapast inni á heimilinu til þess að létta andrúmsloftið og fá Sóleyju til að breyta 

hegðun sinni. Hún útksýrir þetta á eftirfarandi hátt: 

Ég fór að reyna að svona [segja] ‚jæja Sóley eigum við að koma og spila kannski 

bara’--- þú veist allt í einu þegar hún átti ekkert endilega von á því---- og jafnvel 

þótt ég hafði enga orku í það samt að gera það ‚komdu nú við skulum lesa’--- ... 

en oft vill hún það ekki. Hún vill ekki athyglina sem felst kannski í því. 

Móðirin virðist oft standa ráðalaus hvað varðar hegðun Sóleyjar og hefur reynt eitt og annað 

til að bæta hegðun og líðan Sóleyjar. Þegar hún hefur sýnt mótþróa í uppeldinu hafa þau verið 

að prófa „hvort að hún sé að ætlast til að við [foreldrarnir] séum svona að eltast við hana þú 

veist komdu nú við skulum tala saman eða hvort það sé betra að bara alveg að hunsa það. Og 

ég veit ekki hún virðist fara meira til baka ef við erum of mikið að fá hana til okkar“.  

Jafnframt kom fram mikið óöryggi hjá móðurinni og hún lýsti því að oft vissi hún ekki 

hvernig best væri að bregðast við vanlíðan Sóleyjar og veita henni þann stuðning sem hún 

þyrfti á að halda: „Ég vil ekki refsa henni fyrir að náttla líða illa þannig að við erum búin að 

vera svona ----óviss með hvernig við eigum að taka á þessu--- þú veist hegðuninni.“ Þórey 

María kennarinn hennar stendur í sömu sporum og veit ekki alveg hvernig best sé að hjálpa 

henni og segir: „Mér þykir ofboðslega vænt um hana og mig langar ofboðslega til að hjálpa 

henni ... ég vona að það takist.“ 

Fram kom hjá kennurum að hegðun Hvata í skólanum sé yfirleitt mjög erfið og að ástandið 

hafi verið orðið það slæmt á tímabili að þær hafi þurft að hringja í Trítlu móður hans og biðja 

um að sækja hann því það var einfaldlega ekki hægt að hafa hann í skólanum. Þegar móðirin 

var spurð út í þetta vildi hún þó meina að ekkert hafi verið athugavert við hegðun barnsins. Í 

umræðu hennar um Hvata komu þó fram ýmsar mótsagnir. Hún sagði til að mynda um 

viðfangsefni drengsins í daglegu lífi: „Þetta eru allt frekar svona góðhjartaðir [tölvu]leikir [sem 

hann er að spila] ... en svo hefur hann verið að reyna að stelast í bannaða leiki----GTA [Grand 

Theft Auto] sérstaklega--- og þá kemur upp í honum einhver skapofsi og svona blótsyrði alveg 

rosalega“ [GTA er tölvuleikur sem er bannaður innan 18 ára; Í leiknum fá þátttakendur stig 

fyrir ýmsa neikvæða hegðun svo sem að nauðga konum]. Hvati á þrjá eldri bræður sem spila 

þennan leik og segir mamma hans að Hvati sé „voða mikið að heillast af að spila GTA sem hann 

veit að má ekki“. Móðirin talaði einnig um að Hvati líti mikið upp til eldri bróður síns sem er í 

10. bekk sem hún segir að hefði alveg verið í lagi „ef bróðir hans stæði sig betur en hann er í 

einhverju svona trippi að mæta ekki skólann þannig ég þarf aðeins að kljást við hann [Hvati] 

að mæta í skólann af því að bróðir hans er að ‚fá að vera heima’ … (hlær)“.  



Þegar Trítla var spurð út í hegðunarvanda Hvata segir hún að það sé helst að hann „gleymi 

sér og fari ekki eftir fyrirmælum“. Samkvæmt kennurunum er vandinn mun meiri og hefur 

móðir Hvata óskað eftir aðstoð frá þeim því hegðun hans sé svo erfið heima fyrir. Þegar seinni 

viðtölin voru tekin, bæði við kennarana og móður Hvata, voru hann og fjölskyldan flutt en fram 

að því ríkti mikil óvissa inni á heimilinu þar sem þau voru að missa íbúðina sem þau bjuggu í. 

Þetta hafði augljóslega mikil áhrif á hegðun og líðan Hvata en samkvæmt Þórey Maríu var 

hann búinn að vera „mjög ómögulegur og það eru kannski bara aðstæðurnar sem eru soldið 

að triggera það“. Kennarinn var farinn senda hann í sendiferðir „að fara með eina og eina bók 

á bókasafnið og fara að ná í bréfaklemmur til ritarans“. Þessa leið fór kennarinn svo hann væri 

ekki að skamma hann í sífellu en hann truflaði mikið kennsluna sem kom niður á hinum 

nemendunum. Kennarinn segir Hvata vera „bara búinn einhvern veginn og honum er bara 

orðið sama um þennan skóla og allt og alla hérna“.   

Halldóra móðir Katrínar gerði stórtækar breytingar í uppeldinu heima samhliða 

núvitundarnámskeiðinu. Móðirin ákvað að nota ýmsar núvitundaraðferðir sem nefndar voru 

á kynningarnámskeiði fyrir foreldrana vegna þátttöku barnanna í rannsókninni. Í viðtalinu lýsir 

hún þremur grundvallarbreytingum sem hún hafi gert í uppeldisháttum sínum. Hún sagðist í 

fyrsta lagi hafa „hætt[i] að skammana“. Þegar hún var beðin um að útskýra þetta sagðist hún: 

„Ég ræði við hana, ég útskýri hlutina hvers vegna ég vil þetta hvers vegna hitt, hvers vegna hún 

þarf að gera svona og svona en ekki hinsegin“. Hún hélt svo áfram og sagði: „Ég sé ekki ástæðu 

fyrir að skamma hana, ég meina ef maðurinn minn gerir eitthvað eða gerir ekki eitthvað sem 

ég bað hann um að gera, ég skamma hann ekki. Hvers vegna ætti ég að skamma barnið mitt 

fyrir það?“. Hún vill meina að ef barn með hegðunarvanda er skammað sé maður bara að setja 

„olíu á eldinn“ og hefur trú á betri leiðum í uppeldinu: „Það er vel hægt að eiga við þessi börn 

ef það er beitt jákvæðri styrkingu á þau“.  

Önnur breyting sem Halldóra nefndi í viðtalinu var mikilvægi þess að foreldrar hlusti á 

börnin sín og veiti þeim svigrúm til að tjá sig og lýsa ástæðum fyrir reiðinni sem oft brýst út hjá 

börnum með hegðunarvanda. Hún vitnar í jákvætt uppeldi (e. positive parenting) og segir að 

nauðsynlegt sé 

að foreldrar hugsi sjálfir … hvað gerðist, hvað held ég að hafi gerst, af hverju held 

ég að barnið sé reitt og svo bara hreinlega að setjast niður og bara ok hvað gerðist, 

af hverju ertu reið … þú veist kannski … að barnið sé reitt af því að ég slökkti á 

sjónvarpinu en svo kemur kannski í ljós að þú veist það sparkaði í stólinn áðan og 

svo slökkti ég á sjónvarpinu … svona vinna sig aftur í það að finna grunninn að öllu. 



Síðasta breytingin á uppeldisháttum sem Halldóra nefndi var samvera þeirra mæðgna. Þær 

fóru að eiga feiri gæðastundir saman þar sem þær fóru á bókasafnið, settu á sig andlitsmaska 

og annað dekur heima fyrir eða að Katrín setti upp söngsýningu fyrir þau foreldrana. Þegar 

þessar gæðastundir voru passaði Halldóra að það væri ekkert sem truflaði á borð við síma og 

þess háttar og segir: „þegar það er mæðgnadagur þá er mæðgnadagur“.  

Eftir að hún gerði breytingar í uppeldinu segir Halldóra að barnið hafi „bara brey[st] í engil, 

ég hef aldrei átt jafn gott barn. Ég hef aldrei séð hana eins góða og þæga“. Enn fremur segir 

hún að þetta sé:  

Tvennt algjörlega ólíkt. Það er ekkert hægt að líkja því saman hvernig hún var og 

hvernig hún er. Og þetta er bara mánuður og bara á fyrstu einni og hálfri vikunni 

þá bara var ég komin með allt annað barn.  

Halldóra bætir síðan við að bæði hún og stjúpfaðir Katrínar hafi byrjað að vera „rosalega 

ströng innan gæsalappa á því að við sýnum þakklæti og hérna hrósum“, jafnvel fyrir litla hluti 

á borð við að Katrín taki peysuna sína óumbeðin upp úr gólfinu. Kennararnir upplifðu sömu 

breytingar á hegðun Katrínar og móðirin og segir Íris hafa fundið mun á barninu. Hún hafi orðið 

„miklu jákvæðari og svona meðfærilegri“. 

4.1.2 Úrræði 

4.1.2.1 Uppeldisábyrgð 

Í rannsóknargögnunum kom fram áhersla allra viðmælenda á mikilvægi uppeldisaðferða fyrir 

hegðunarvanda barna. Ákveðin uppeldissýn kom fram hjá foreldrunum þrátt fyrir að virðast 

flöktandi á stundum vegna þess hve foreldrarnir voru leitandi í hlutverki sínu. Þannig virtust 

þeir allir upplifa sig bera ábyrgð gagnvart því að nota aðferðir í uppeldinu sem geta hjálpað 

barninu með vanlíðan sína og hegðunarvanda. Þórdís móðir Davíðs Smára lagði til dæmis 

áherslu á að mikilvægt væri að taka á „málunum strax” því ef ekki, væri það „bara barnið sem 

tapar á því“. Hún sagði jafnframt að þótt „skólinn og leikskólinn hjálp[i] okkur [foreldrum] oft 

á tíðum” er það á valdi „uppalendanna að hjálpa börnunum”.  

Vegna þess hve ráðþrota foreldrarnir upplifðu sig oft í að hjálpa barninu kom þó fram að 

þeir reiddu sig einnig að töluverðu leyti á uppeldisábyrgð skólans. Þau sögðu samstarfið milli 

heimilis og skóla afar mikilvægt við að leysa vandamál vegna barna þeirra. Þórdís nefndi til að 

mynda að vandamál barnanna væru 

… bæði á ábyrgð foreldranna og eins á ábyrgð skólanna, að upplýsa þarna á milli 

og finna þá einhverja ... lausn. Vegna þess að … það bitnar alltaf á barninu … ef það 



er ekki fundin lausn og það er rígur á milli kennarans og heimilins. Þú ert ekkert að 

gera barninu neinn greiða með því. 

Sigríður móðir Sóleyjar talaði einnig um þetta samstarf. Hún sagði að skólinn hefði komið 

af stað teymisvinnu í kringum dóttur hennar og telur hún að Sóley „fái að njóta góðs af öllu 

þessu … það eru allir að vinna í þessu [grátköstunum], … heimili og skóli saman”. 

Kennararnir ræddu einnig um þetta samstarf heimilis og skóla. Fram kom hjá kennurunum 

að ýmis vandamál kæmu upp í samskiptum milli kennara og foreldra barnanna.  Til að mynda 

voru þeir ósáttir við að sum börnin kæmu með óhollt nesti að heiman í skólann. Kennararnir 

sögðu, „sykur hefur óneitanlega áhrif á hegðun barna“ og þeim fannst ekki gott að sum börn 

kæmu með „Lucky Charms hérna daglega”. Kennararnir viðurkenndu að erfitt væri að fá 

foreldra ekki til samstarfs þegar skólinn væri að reyna að hjálpa börnunum og  „gáfust bara 

upp“ því foreldrar „hlustuðu ekki“.  

4.1.2.2 Kerfið 

Búið var að óska eftir aðstoð frá sálfræðingi fyrir öll börnin þegar rannsóknin hófst annað hvort 

til að fá ráðgjöf eða að hefja greiningarferli. Ekkert barnanna var komið með greiningu og 

ekkert barnanna né foreldri farið að hitta sálfræðing eða ráðgjafa hvað varðar líðan eða 

hegðun barnsins þegar rannsóknin hófst. Ekkert barnanna var með sér stuðning í bekk þar sem 

engar greiningar lágu fyrir. Þó var einn starfsmaður í hvorum bekk til staðar fyrir kennarann ef 

hann vantaði aðstoð eða ef börnin þurftu auka aðstoð. Undir lok rannsóknarinnar var Katrín 

komin með greininguna athyglisbrestur með ofvirkni (e. AMO) og Sóley var komin með teymi 

í kring um sig sem saman stóð af foreldrum, kennara, sálfræðingi og skólaráðgjafa vegna þess 

hvernig henni leið.  

Halldóra móðir Katrínar sótti fyrst um athugun á Katrínu þegar hún var í leikskóla en 

greiningin kom fyrst fram í lok fyrsta bekkjar en samkvæmt móðurinni er það búið „að taka 

hvorki meira né minna en fimm ár“. Halldóra var búin að vera í miklu og góðu samstarfi við 

kennara Katrínar þegar viðtalið var tekið vegna þess að það átti að senda Katrínu í endurmat 

hjá sálfræðingi vegna erfiðrar hegðunnar og gruns um athyglisbrest með ofvirkni. Það ferli 

hafði ekki gengið vandræðlaust fyrir sig til þessa og segir hún: 

 Greiningin hefur stoppað tvisvar sinnum hjá henni--- og ekkert farið lengra þar 

sem að fyrra skiptið fluttum við og þá var greiningu hætt þó að við bæðum um 

áframhaldandi greiningarferli og í seinna skipti stoppaði það hjá barnalækni og hún 

sendi það aldrei frá sér, málið. Og við þurfum núna að biðja núna um í þriðja 

skiptið.  



Þegar Halldóra var spurð hvort hún væri sátt við þann stuðning sem barnið hennar fékk í 

skólanum svaraði hún því neitandi. Hún telur þó að kennararnir séu „að gera það besta sem 

þeir geta en það vantar bara mikið upp á“. Hún telur að til að mæta þörfum barna með 

hegðunarvanda þurfi að taka allt skólakerfið í gegn. Þótt skólar eigi að mæta þörfum hvers og 

eins telur Halldóra öll börn fara undir sama hatt. Hún telur að mikilvægt sé að vera með ólík 

úrræði fyrir börn með hegðunarvanda og segir: „Þú ert kannski með fjögur börn, öll með 

hegðunarvanda, enginn með eins hegðunarvanda, lýsir sér ekki á sama hátt, hvernig ætlar þú 

að díla við þau öll með sama úrræðinu. Það virkar ekki“.  Börn með ofvirkni þurfa til að mynda 

öðruvísi úrræði en barn með kvíða og því þurfa skólar að hafa ólíkar lausnir til að mæta ólíkum 

þörfum nemenda sinna. Halldóra talar um mikilvægi þess að skólar geti mætt þörfum 

barnanna því: 

Þessi börn eru mjög fljót að finna okey ég er öðruvísi, ég er bara tossi út af því að 

ég er ekki eins og hinir og þar af leiðandi ertu kannski búin að missa einhvern 

þvílíkan snilling því hann er ekki eins og allir hinir.  

Hjá bæði mæðrunum og kennurunum kom fram að hún teldi nauðsynlegt að hafa 

sérfræðing innan skólans, eins og skólasálfræðing eða félagsrágjafa til að meðhöndla börn í 

stað þess að sálfræðingar væru einungis fengnir til að fylgjast með börnum og senda tilvísanir 

um greiningar áfram. Halldóra segir t.d. að það sé ekki þannig að „það gerist eitthvað 

kraftaverk bara af því að barnið fær greiningu“ og börn þurfi meðhöndlun og foreldrar þurfa 

fræðslu til að geta veitt barninu þann stuðning sem það þarf á að halda. Kennararnir vilja 

jafnframt meiri stuðning inni í bekk svo þeir nái að sinna sinni vinnu betur. Þórey María nefnir 

að hún „myndi vilja fá sálfræðing hér [í skólann] til að vinna með [þeim]. Ekki bara vera að 

fylgjast með og senda í greiningu“ og Íris myndi vilja „fá stuðningsfulltrúa í hvern bekk sama 

hver er greindur og hver ekki því þau [nemendurnir] þurfa öll hjálp“. Þórey María bendir á að 

eina leiðin til að fá aukinn stuðning í bekk sé ef barn innan bekkjarins er með greiningu eða 

þar sé barn sem er langveikt.  

Trítla móðir Hvata nefnir að mikilvægt sé að fá sálfræðing til starfa innan skólans því þegar 

„það er eitthvað svona sem barninu líður illa yfir sem það kann ekki að útskýra og þá kemur 

það svo sterkt út í hegðun og það bitnar rosalega mikið á námsefni“. Hún talar líka um að 

sálfræðingur gæti hjálpað til við að leysa eineltisvandamál innan skólans. Þegar sálfræðingur 

er til staðar í skólanum er mun fyrr hægt að grípa inn í þegar barni líður illa eða er að sýna af 

sér neikvæða hegðun og þar af leiðandi væri auðveldara að hjálpa barninu. 



4.1.3   Samantekt 

Þótt öll börnin ættu við ólíkan hegðunarvanda að stríða áttu þau það öll sameiginlegt að eiga 

erfitt með að fara eftir fyrirmælum. Fram kom að þáttur foreldra og skólans í uppeldi barnanna 

vinnur saman. Báðir aðilar leggja áherslu á góð samskipti heimils og skóla en þó kom fram að 

ákveðin vandamál kæmu upp í því samstarfi og að leggja þyrfti áherslu á að báðir aðilar sinntu 

sínu hlutverki með hag barnsins að leiðarljósi. Auk þess var skýrt í máli allra viðmælenda að 

nauðsynlegt væri að fá sálfræðing eða annað fagmenntað starfsfólk til starfa innan skólans, 

ekki einungis til að fylgjast með börnum og senda tilvísanir áfram til greiningar heldur einnig 

til þess að vinna með börnunum og veita kennurum og foreldrum ráðgjöf.   

4.2 Ástundun núvitundar 

Mæður og kennarar voru öll sammála um að ástundun núvitundar og þátttaka í námskeiðinu 

hefði haft í för með sér ávinning fyrir börnin, ekki einungis börn með hegðunarvanda heldur 

öll börn. Hér á eftir verða ræddar frekari áherslur viðmælenda í þessu efni með því að fjalla 

um hvert undirþema fyrir sig. Undirþemun eru: Eykur sjálfsþekkingu; Pása frá daglegu amstri; 

Gott fyrir alla. 

4.2.1 Eykur sjálfsþekkingu 

Í gögnunum kemur mjög sterkt fram að viðmælendur telja núvitund auka sjálfsþekkingu. 

Mæðurnar fjórar og báðir kennararnir töldu að núvitund yki sjálfsþekkingu þar sem núvitund 

snúi mikið að því að hugsa inn á við og tengjast tilfinningum sínum og því sem eru í gangi í lífi 

manns hverju sinni. Hér á eftir verður vísað til svara viðmælendanna sem snúa að þessu.  

Trítla móðir Hvata fann mun á syni sínum eftir að hann tók þátt í núvitundarnámskeiðinu. 

Hún sagði hann vera að „tjá tilfinningar við mann“ og að það sé eitthvað „sem hann hefur lært 

á þessu námskeiði“. Hún nefndi að hann sé meðvitaðri en áður um tilfinningar sínar „svona 

innri tilfinningar, hvernig manni líður og svona … og [sé] ótrúlega duglegur að segja sjálfur 

hvernig honum líður”. Auk þess nefndi hún að þetta hefði kennt honum að „skynja svolítið 

umhverfið á annan hátt … hvernig fólki líður“.  

Í viðræðum við Sigríði móður Sóleyjar og kennarana kom jafnframt fram að miklar 

breytingar urðu á hegðun Sóleyjar eftir að hafa tekið þátt í núvitundarnámskeiðinu. Þegar 

kennararnir voru spurðir út í hegðun hennar, hvort hún beindist út á við eða inn á við sagði 

Þórey María að „það [sé] einhver mjög mikil vanlíðan þar … það er eitthvað þar að hrjá hana“. 

Eftir að farið var af stað með núvitundarnámskeiðið hafði Sóley oft farið að gráta upp úr þurru 

og sagt að hún vissi ekkert af hverju. Þegar mamma hennar var spurð út í hvort 

núvitundarnámskeiðið hafi gagnast fyrir hegðun og líðan Sóleyjar sagði hún,  „líðanin --- er 

einginlega bara verri--- af því að--- um það leyti sem að þetta [núvitundarnámskeið] var að 



byrja--- að þá ---- fór hún að taka upp á því að gráta--- bara upp úr þurru---sagðist ekkert vita 

af hverju“. Kennararnir nefndu einnig þessi grátköst í viðtalinu og kortlögðu þau, það er að 

segja hvenær þau hófust og hvenær þau enduðu. Samkvæmt kennurunum byrjuðu grátköstin 

um það bil einni og hálfri viku eftir að námskeiðið hófst og Íris sagði „það var rúm vika eftir 

að námskeiðið kláraðist þá bara dó þetta niður“. Kennararnir voru beðnir um að lýsa líðan 

Sóleyjar þegar hún var í þessum grátköstum. Þórey María reyndi að fá Sóleyju til að útskýra af 

hverju henni liði illa og eina sem hún gat sagt var að hún finndi til „í öllum líkamanum“ og að 

„hún [Sóley] sá bara svart“, það var það eina sem Sóley gat sagt um líðan sína í grátköstunum. 

Mamma hennar sagði það sama: „hún sagði bara svart, það var svarið sem ég fékk, það var 

bara svart og---- bara hana langaði til þess að gráta“.  

Þær vangaveltur komu upp hjá viðmælendum að núvitundarnámskeiðið hefði ýtt undir 

grátköstin. Íris tald það „nokkuð greinilegt að þetta [núvitundarnámskeiðið]---snerti einhverjar 

taugar hjá henni. Af því það var í rauninni ekkert í hennar lífi sem að ... þú veist hún var ekki 

að eignast systkini, hún var ekki að flytja eða það var ekkert akkúrat þarna annað en þetta 

verkefni.“  Íris segir ennfremur að hún hafi „alveg stranga trú á því” að núvitundarnámskeiðið 

gæti hafa valdið því að Sóley fór að taka þessi grátköst því hún lærði þar að finna fyrir 

tilfinningum sínum og staðsetja þær í líkamanum. Móðirin var óviss hvað olli vanlíðan barnsins 

en sagði að „auðvitað [gæti] það hafa verið … einhver svona sjálfsskoðun sem hún fari í og það 

opnast fyrir eitthvað“ en hún gæti þó ekki sagt það með vissu því hún sagðist ekki hafa verið í 

núvitundartímunum og viti ekki alveg hvað þetta gengur út á.  

Halldóra móðir Katrínar virtist á hinn bóginn þekkja meira til núvitundarhugmynda og 

sagðist hún telja að núvitund hjálpaði börnum með hegðunarvanda að skilja tilfinningar sínar 

„af því þetta gengur svo mikið út á að skilja sjálfan sig og … að maður skilji sínar tilfinningar, 

maður skilur hvað er í gangi og að maður nái þessari tengingu við sjálfan sig“. Hún vill meina 

að það sé lykilatriði þegar kemur að því að vinna með börnum með hegðunarvanda, að þau fái 

tækifæri til að „kjarna sig og vera bara soldið svona inn í sér, slaka á og fá bara að líða eins og 

þeim líður og reyna að skilja það“. Þessu eru hinar mæðurnar sammála og segir Trítla að hún 

telji núvitund vera sterkt tæki í baráttunni við einelti vegna þess að hún „kemur svo mikið inn 

á tilfinningar … gerandinn myndi skilja og eins þolandinn“. 

Þórdísi var tíðrætt í viðtalinu um mikilvægi þess að tengjast eigin tilfinningum og sjálfi þar 

sem samkeppnin í nútímasamfélagi væri orðin svo mikil. Allir væru að keppast við að eiga það 

flottasta, fallegasta og dýrasta, fara í dýrar utanlandsferðir og þess háttar. Hún telur „núvitund 

gæti fyrst og fremst kennt fólki að hætta að lifa í gegnum aðra og alltaf að vera í þessari 

keppni“, hjálpa fólki að finna fyrir þessari innri sátt.  

Kennararnir tala á sömu nótum og telur Þórey María að með núvitund „læri þau á sjálfan 

sig og … að þekkja þessar tilfinningar … og læra að einbeita sér“.  



Fram kom jafnframt að það að rækta andlega heilsu væri ekki síður mikilvægt en að rækta 

hina líkamlegu sem væri gert í námi unga fóksins. Halldóra ein móðirnin sagði að hennar mat 

væri að andleg heilsa „mun mikilvægari en líkamleg því ef þú ert ekki í lagi í kollinum þá ertu 

ekki í lagi í líkamanum“. Hún taldi því góða leið að „taka einn tíma í viku [í núvitundaræfingar] 

þar sem verið er að hjálpa börnum að tengjast sjálfum sér, að finna sjálfan sig, að ná þessari 

jarðtengingu“.  

4.2.2 Pása frá daglegu amstri 

Allar mæðurnar fjórar sem og kennararnir töluðu um nútímasamfélag sem samfélag á mikilli 

hraðferð og að lítill tími gæfist til þess bara að vera til. Áreiti frá umhverfinu er mikið að þeirra 

sögn, börn eru mikið mötuð og þurfa sjálf of lítið að hafa fyrir sinni afþreyingu. Þrjár af 

mæðrunum sáu núvitund sem pásu frá daglegu amstri þar sem börnin gátu litið inn á við og 

fengið frí frá öllu því sem var að gerast í umhverfinu. Kennararnir voru þeim sammála og sáu 

núvitund á sama hátt. Hér verður vísað til svara þeirra þessu til stuðnings.  

Halldóru þótti mikilvægt að dóttir hennar, Katrín, fengi tækifæri til að komast „út úr þessu 

margmenni, að núlla sig niður og bara svona aðeins að fá að slaka á“. Hún segir það vera „áreiti 

alls staðar“ og mikilvægt sé að „komast út úr þessu stóra og mikla daglega lífi“. Hún segir það 

skipta sköpum fyrir allt: „með skapið, með lærdóminn, með hegðunina, bara með allt saman“. 

Dóttir hennar er með greininguna athyglisbrest með ofvirkni og á oft erfitt í margmenni, þar 

með talið í skólastofunni. Halldóra telur að núvitund geti veitt henni þetta svigrúm: „ég held 

að það [núvitund] núlli þau rosalega út og gefi þeim þessa auka orku, þessa innri orku ekki 

þessa ofvirknisorku sem kemur út heldur þessa sjálfsstyrkingu.“  

Sigríður ræddi einnig hraðann í samfélaginu. Hvað hann væri mikill og lítill tími er fyrir 

samveru:  

Ég held bara einhvern veginn svona eins og í … þessu samfélagi sem við búum í þar sem er[u] 

endalaust ... tölvur og tæki og það eru allir brjálæðislega uppteknir. Ég held bara að það sé 

ótrúlega erfitt bara fyrir fyrir alla ---- einhvern veginn að svona æ bara vera í sambandi--- þú 

veist við sjálfan sig að átta sig á stað og stund og bara njóta þess.  

Hún sagði að hugmyndir hennar um núvitund væru það „að kúpla sig aðeins út, aðeins að slaka 

á, skynja umhverfið sitt“.  

Í svörum sínum varð Þórdísi einnig tíðrætt um samfélagið og samfélagsmiðla, þá sérstaklega 

kröfurnar um veraldlega hluti og áhrif þess á hegðun og líðan barna og unglinga. Hún segir 

kröfurnar oft tengjast „nútímavæðingunni, samfélagsmiðlunum og allt þetta hérna, allir eru 

að pósta hvað þeir eru að hafa það gott í lífinu, hvað þeir eru að prófa, hvert þeir eru að ferðast 

og allt þetta“. Hún telur mikilvægt að börn og unglingar fái tækifæri til að útiloka umhverfið 



og átta sig á stað og stund enda á miklu mótunar- og þroskaskeiði og verða auðveldlega fyrir 

áhrifum frá samfélagsmiðlum.  

Ég held að eins og staðan er í dag ---að það væri ofboðslega gott fyrir þau að útiloka 

utanaðkomandi áreiti vegna þess að ég held að núvitund sé soldið sterk þar. Þú ert bara að 

leita ... eins og jóga ... meira svona inn á við, þessi innri friður, þú veist hvað ÞÚ ert að gera, 

hvernig gengur ÞÉR, hvar ert ÞÚ sterk, hvar eru veikleikarnir, einblíndu frekar á styrkleikana. 

Eins og sést í svörum hennar telur hún núvitund vera góða leið til að veita börnum tækifæri til 

að útiloka umhverfið og fá smá pásu frá áreitinu og kröfunum. Þegar hún var spurð út í 

ástundun núvitundar og mögulegan ávinning hennar sagði hún „þú ert svo mikið að útlioka 

umhverfið----þú ert að einblína á þú veist öndunina þína þú veist bara þessi innri friður, ... ég 

held það að gefa sér bara smá tíma“. Þórdís taldi núvitund því mikilvæga fyrir einstaklinga 

„þetta er jafn mikil næring eins og góð máltíð eða góður svefn.“  

Kennararnir Íris  og Þórey María töluðu jafnframt um það mikla áreiti sem sé í umhverfi barna, 

þau fái allt sem þau vilji og þurfi lítið að gera af því sem þeim finnst leiðinlegt. Íris vill meina 

að „þeim leiðist aldrei, vegna þess að ef þeim leiðist þá er kveikt á sjónvarpinu, það er endalaus 

mötun“. Það þurfi „alltaf að vera eitthvað prógram og vera eitthvað skemmtilegt“. Báðir 

kennararnir tala um hraðann í barnasamfélaginu út frá því kappi sem fylgir því að þurfa alltaf 

að gera eitthvað sem er skemmtilegt og að börn nái lítið að njóta augnabliksins. Íris vill meina 

að fullorðna fólkið, fyrirmyndirnar, séu ekkert skárri hvað þetta varðar og segir að „við viljum 

fá sko bara allt NÚNA [sagt með áherslu], þjónustu NÚNA [sagt með áherslu]“. Þórey María 

telur að núvitund geti leitt til þess að börnin læri að  „njóta betur----augnabliksins“  og því er 

Íris sammála. Þá telur Íris að fólk sé í auknum mæli að sækjast eftir því að „komast í burtu og 

bara vera í friði“ og telur hún að núvitund uppfylli þá þörf. Þórey María telur að núvitund gæti 

þannig hjálpað börnum með einbeitingaskort, að útiloka utanaðkomandi áreiti og „aðeins að 

sóna sig“.  

4.2.3 Gott fyrir alla 

Í máli viðmælenda um núvitund fyrir börn með hegðunarvanda var augljóst að þeir töldu 

núvitund vera fyrir alla. Allir viðmælendur voru sannfærðir um að núvitund væri úrræði sem 

allir myndu njóta góðs af og væri góð viðbót við skólastarfið. 

Trítla talaði um núvitund í þessu samhengi sem slökun sem allir myndu njóta góðs af og 

var „sannfærð um“ að núvitund sem úrræði „ætti að vera inni í skólanum“. Hún sagði að 

„skólakrakkar þurf[i] öll að fá smá slökun í smá tíma yfir daginn það er bara nauðsynlegt“.  

Sigríður talar um núvitund út frá hraða samfélagsins. Í sínu viðtali talar hún um að í nútíma 

samfélagi sé lítill tími fyrir samveru því það eru allir svo uppteknir og þar af leiðandi sé núvitund 



sniðug fyrir alla svo við lærum að vera „bara hér  og nú“. Hún segir að ef fullorðna fólkið getur 

ekki gefið sér tíma og er alltaf í símanum eða tölvunni og gefur sér ekki tíma í samveru hvernig 

á unga fólkið þá að tileinka sér það. Því sé núvitund mikilvæg fyrir alla.  

Þórdísi er tíðrætt um kröfurnar frá samfélaginu, að við séum alltaf að bera líf okkar saman 

við líf annarra í stað þess að lifa því lífi sem við viljum sjálf lifa. Hún sér núvitund sem „frábært 

tól fyrir alla, líka fullorðna“ til að finna sjálfan sig og finna „það sem hefur jákvæð áhrif á þig“. 

Hún telur að margir, þá sérstaklega börn, lifi lífinu sínu í raun í gegnum aðra og því telur hún 

að „núvitund myndi hjálpa öllum“ til að átta sig á þörfum sínum og þeim utanaðkomandi 

kröfum sem þeir ætla að taka til sín.  

 Halldóra og Sigríður voru sammála hinum mæðrunum um að núvitund væri fyrir alla en 

nefndu báðar að hún væri sérstaklega mikilvæg fyrir börn með hegðunarvanda. Sigríður segir 

um núvitundina: 

Ég held að það hjálpi bara öllum og sérstaklega börn[um] með hegðunarvanda ... 

það er einhver óróleiki … eitthvað að innan sem er að trufla og ég held að það að 

komast í … kynni við tilfinningar sínar geta … vera í smá stund----ég hugsa að það 

bara hjálpi öllum ---- sérstaklega börnum með hegðunarvanda. 

Halldóra telur núvitund vera til góðs fyrir alla „hvort sem þau eru með greiningu eða ekki, 

fullorðnir eða börn“ en eins og Sigríður segist hún sannfærð um að núvitund sé sérstaklega 

mikilvæg fyrir börn með hegðunarvanda. Hún telur að betra sé að hafa börn með 

hegðunarvanda aðskilin frá öðrum börnum á núvitundarnámskeiði eins og börnin í 

rannsókninni tóku þátt í. Þegar hún var spurð út í hvort það samrýmdist hugmyndaafræði skóla 

án aðgreiningar segir hún að hún líti á það sem svo að „það [sé] ekki að aðgreina þau, það er 

bara að aðstoða þau … það eru ákveðin úrræði sem þarf að beita fyrir ákveðinn hóp“. Þannig 

segist hún líta á  það að börn með hegðunarvanda séu tekin út úr almennum bekk og látin sitja 

núvitundarnámskeið – sé í raun úrræði og stuðningur við þau en ekki aðgreining.  

4.2.4 Samantekt 

Af ofangreindum svörum má sjá hversu sterkt viðmælendur tengja núvitund við aukinn 

skilning á tilfinningum og hvernig hægt er að átta sig á sínum eigin tilfinningum með ástundun 

núvitundar. Allir viðmælendur tala um hraðann í nútímasamfélagi og sjá núvitund sem úrræði 

til að fá frið frá því, að leyfa sér bara aðeins að vera til staðar hér og nú. Því sé núvitund ekki 

einungis fyrir börn með hegðunarvanda heldur úrræði sem ætti að henta og vera gott fyrir 

alla.  



5 Umræða  

Hér verða teknar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og samhliða verður 

rannsóknarspurningu rannsóknarinnar svarað. Fyrst verður þeim þáttum svarað sem sneru að 

upplifun foreldra og kennara af birtingarmynd hegðunarvanda barna og mikilvægum úrræðum 

vegna hans. Því næst verður rætt hvort foreldrar upplifðu breytingar á líðan og hegðun 

barnanna eftir þátttöku í núvitundarnámskeiðunum.  

5.1 Hegðunarvandinn 

Í fyrstu tveimur liðum rannsóknarspurningarinnar var spurt um upplifun foreldra og kennara 

af birtingarmynd hegðunarvanda hjá börnum og nemendum og mikilvægum úrræðum í því 

efni. Börnin sem tóku þátt í rannsókninni áttu við ólíkan hegðunarvanda að stríða og 

birtingarmyndin gat verið ólík.  Eitt áttu þau þó sameiginlegt að vera að kljást við vanlíðan og 

að þau áttu erfitt með að fara að fyrirmælum sem kom fram bæði í leik og starfi, á heimilinu 

og í skólanum.  

Allir viðmælendur höfðu fundið fyrir ráðaleysi vegna hegðunarvanda barnsins. Flestar 

mæðurnar sögðust ekki hafa vitað á tímabili hvernig þær gátu stutt við barnið sitt og mætt 

þörfum þess. Bæði kennarar og foreldrar höfðu notað ýmis úrræði en áberandi áhersla í máli 

þeirra tengdist þó mikilvægi uppeldisaðferða fyrir hegðunarvanda barna. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar mátti sjá merki þess að foreldrarnir notuðu mismunandi uppeldisaðferðir. Ef 

uppeldisaðferðirnar voru bornar saman við uppeldishætti Baumrind (Baumrind, 1971) og 

félaga (Maccoby og Martin, 1983) mátti sjá að ýmsar aðferðir voru notaðar. Þannig virtist ein 

móðirin nota eftirláta uppeldishætti þar sem barn fékk t.d. að leika bannaða tölvuleiki sem 

hún vissi að hefðu neikvæð áhrif á hegðun drengsins. Þá kom fram að margir foreldranna 

höfðu reynt mismunandi aðferðir í leit að hinni ‘réttu’ lausn; reynt að vera ströng, banna og 

skamma barnið í anda skipandi uppeldishátta. Þá voru frásagnir af því að barn var látið 

afskiptalaust til þess að sjá hvort reiðiköst eða annar mótþrói rjátlist af barninu. Einnig reyndu 

sumir að ‘tipla á tánum’ í kringum barnið til að forðast ágreining. Þessar og aðrar leiðir sem 

foreldrarnir ræddu voru gjarnan í anda eftirlátssamra eða jafnvel afskipalausra uppeldishátta. 

Þá höfðu einhverjir reynt að nýta uppeldisaðferðir í anda leiðandi uppeldishátta en þó 

lýstu sérstaklega mæðurnar að þær væru oft uppgefnar í uppeldishlutverkinu og næðu því ekki 

að gera eins vel og þær vildu. Halldóra hafði þó í kjölfar þess að Katrín fór á 

nútvitundarnámskeiðið í skólanum ákveðið að gera miklar breytingar á heimilishaldinu. Í anda 

núvitundar og leiðandi uppeldishátta var rætt við barnið um að nú yrðu ákveðnar reglur í gildi 

á heimilinu og var tilgangur þeirra útskýrður. Samhliða fékk barnið stuðning og hlýju og hrós 

fyrir góða hegðun. Móðirin sagðist hafa hætt að skamma barnið og gefið Katrínu meira 



svigrúm til að koma fram með sínar skoðanir á ýmsu á heimilinu. Einnig nefndi hún að hún 

hefði veitt Katrínu meiri athygli og hlustað á hana til að komast að kjarna vandans og til að 

geta eftir bestu getu mætt þörfum barnsins. Einnig hefði hún sett inn gæðastundir þeirra 

mæðgna og passað að þær snérust bara um að njóta samveru hvor annarrar. Þegar 

uppeldisaðferðir Halldóru eru skoðaðar má sjá að þær líkjast bæði leiðandi uppeldisháttum 

(Baumrind, 1971; Lamborn o.fl., 1991; Steinberg o.fl., 1991) og uppeldi í anda núvitundar (M. 

Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014). Í kjölfar þessara breytinga í uppeldinu batnaði hegðun 

Katrínar mikið að sögn móður hennar. Kennararnir fundu einnig fyrir mikilli breytingu á Katrínu 

og sögðu að hún hefði orðið mun meðfærilegri og rólegri. Rannsóknir sem skoðað hafa 

uppeldishætti foreldra hafa sýnt að leiðandi uppeldishættir styðja best við góða hegðun og 

vellíðan barna (Baumrind, 1967, 1971; M. Kabat-Zinn og Kabat-Zinn, 2014; Lamborn o.fl., 

1991; Steinberg o.fl., 1991).  

Í viðtölum við kennarana kom einnig fram ákveðin uppeldissýn. Það sem einkenndi 

frásögn þeirra um vinnu með nemendur með hegðunarvanda var einkum að þeir voru mjög 

meðvitaðir um mikilvægi þess að vinna með samskiptin við barnið og reyna að finna leiðir sem 

virka. Fram kom leiðandi uppeldissýn kennaranna, mikil væntumþykja gagnvart börnunum og 

vilja til þess að hjálpa börnunum og styðja. Samhliða kom þó fram að það tæki á að eiga við 

slíkan vanda og að þeir væru undir miklu álagi og kröfurnar miklar í starfinu. Fram hefur komið 

að 15-16% barna í grunnskólum landsins eru með formlegar greiningar af ólíkum toga og fá 

sérstuðning til náms sem kennarar í skóla án aðgreiningar þurfa að mæta (Sigrún Sif Jóelsdóttir 

o.fl., 2014). Kröfur til kennara hafa því sífellt verið að aukast. Samhliða kennslu er gerð krafa 

um fjölbreytta kennsluhætti, skapandi námsumhverfi, samskipti og upplýsingagjöf til foreldra 

og samhliða þurfi að hlúa að félagslegum samskiptum og tilfinningastjórn í hópi sem sé mjög 

fjölbreyttur. Skólakerfið sé auk þess iðulega fórnarlamb niðurskurðar og fær allt of lítið 

fjármagn til að sinna starfi sínu. Með framangreinda þætti í huga hafa rannsóknir sem skoðað 

hafa núvitund gefið vísbendingar um að núvitundaráherslur bæti skólastarf bæði fyrir kennara 

og nemendur og þar að auki sé um ódýrt úrræði að ræða ((Meiklejohn o.fl., 2012). 

Í Vistkerfiskenningu Bronfenbrenner (1977) er fjallað um hið mikilvæga hlutverk aðila í 

nærumhverfi barnsins svo sem foreldra, kennara og annarra lykilaðila sem veita þeim 

umhyggju, stuðning og hvatningu í daglegu lífi.  Miklu skiptir að samfélög veiti viðeigandi 

stuðning þeim sem á þurfa að halda, í þessu tilfelli börnum með hegðunarvanda. Börn verja 

löngum stundum innan menntakerfisins (Kristín Egilsdóttir, 2012) þess vegna er mikilvægt að 

þar séu til staðar úrræði og stuðningur fyrir þessi börn og er þá vísað til úrræða í skólanum 

sem er í nærkerfi barnanna en einnig úrræða sem eru hluti af stefnumótun í stofnanakerfinu.  

Börnin í rannsókninni voru öll með einhvers konar hegðunarvanda en ekkert þeirra var þó 

komið með greiningu þegar rannsóknin hófst þrátt fyrir að vera í ferli fyrir mögulega greiningu 



og undir umsjá skólasálfræðings. Þegar rannsókninni lauk hafði Katrín þó fengið greininguna 

athyglisbrestur með ofvirkni. Ekkert þeirra var með aukastuðning í skólanum enda fær skólinn 

ekki auka fjármagn til að veita barni stuðning nema læknisfræðileg greining liggi fyrir 

(Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). 

Niðurstöður rannsókna hafa hins vegar lagt áherslu á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í 

þessu efni og að slík íhlutun geti dregið úr líkum á að barnið dragist aftur úr í þroska miðað við 

jafnaldra; félagslega, tifinningalega eða námslega (Inagaki og Wake, 2017). Af þessu má greina 

að nauðsynlegt er að leggja aukna áherslu á að skólakerfið hafi stuðnings- og meðferðarúrræði 

sem hægt er að nýta um leið og kennarar eða foreldrar verða varir við vanlíðan og 

hegðunarbreytingar hjá barninu.  

 

5.2 Ástundun núvitundar 

Í þriðja lið rannsóknarspurningar var leitað svara við upplifun foreldra og kennara af ástundun 

núvitundar með barninu í tengslum við núvitundarnámskeiðin tvö. Fyrirmynd 

núvitundarnámskeiðanna voru núvitundarnálganir og aðferðir eins og hugræn atferlismeðferð 

byggð á núvitund (HAMBN), núvitundarmiðuð streituminnkandi námskeið (NMSMN) og 

MAPS; núvitundarnámskeið fyrir börn með athyglisbrest með ofvirkni. Námskeiðið miðaði að 

því að fá saman hóp nemenda í grunnskóla og læra núvitundaræfingar til að bæta líðan og 

hegðun og var inngripið byggt á því að hittast í 8 skipti eins og í þeim núvitundarnálgunum sem 

hafðar voru sem fyrirmynd (Jon Kabat-Zinn, 1991; Z. Segal, 2008; Z. V. Segal o.fl., 2013). 

Námskeiðið sem hér var haldið var hópnámskeið líkt og hinar nálganirnar með blönduðum 

hópi barna (e. heterogeneous), það er að segja að þátttakendur voru bæði börn með 

hegðunarvanda og án hegðunarvanda. Tíu börn tóku þátt á núvitundarnámskeiðinu þar sem 

fjögur börn voru með einhvers konar hegðunarvanda. Ástæða þess að þátttakendur voru bæði 

börn með hegðunarvanda og án hans er sú að í skóla án aðgreiningar eiga öll börn að hafa 

sama möguleika til náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Hins vegar kemur fram í lögum að 

sveitarstjórn hvers bæjarfélags fyrir sig megi ákveða hvernig þjónustu við börn með sérþarfir 

skuli háttað (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). Þá getur 

sveitarstjórnin ákveðið hvort mæta eigi börnunum með sér úrræði innan skólans eða stofna 

sérskóla innan sveitarfélagsins. Því virðist fyrir því lagaheimild að nýta núvitund sem sér úrræði 

fyrir börn með hegðunarvanda til þess að bæta hegðun þeirra og líðan ef talið er að það sé 

börnunum fyrir bestu.    

Þegar námskeiðið var skipulagt var tekið mið af því að þátttakendur voru börn í fyrsta bekk 

grunnskóla með enga reynslu af núvitund. Þetta er í samræmi við viðmið Hooker og Fodor 

(2008) sem hafa nefnt að vert sé að hafa í huga að núvitundaræfingar séu styttri fyrir börn en 



fullorðna auk þess sem gott sé að útskýra æfingar á myndrænan og lýsandi hátt. Að auki hafði 

rannsakandi í huga að hluti þátttakenda á núvitundarnámskeiðinu voru börn með 

hegðunarvanda og undirliggjandi vanda eins og einkenni ofvirkni og athyglisbrests. Því var 

ákveðið að nota gangandi hugleiðslu (e. walking meditation) sem er fýsilegur kostur fyrir börn 

sem eiga erfitt með að sitja kyrr, m.a. börn með ahyglisbrest með ofvirkni sem þurfa oft lengri 

tíma til að finna innri ró og róa hugann (Zylowska, (2008) (sjá Viðauka B). Jafnframt enduðu 

allir tímar í námskeiðinu á ígildi mjög stuttrar sitjandi hugleiðslu en þar fundu þátttakendur 

hvernig þeim leið og tilfinningin var staðsett í líkamanum. Aðrar stuttar sitjandi hugleiðslur 

voru prófaðar á borð við hlustað á hjartað, öndunaræfing og bjölluæfing en öllum þessum 

æfingum er lýst í Viðauka B. Ein löng liggjandi hugleiðsla sem kölluð er töfrateppið var prófuð 

en hún gekk ekki sem skyldi. Í æfingunni áttu börnin að liggja kyrr á dýnu og slaka á öllum 

vöðvum líkamans. Æfingin gekk út á það að þegar líkaminn væri í algjörri slökun myndi 

töfrateppið fljúga. Börnin gátu ekki slakað nægilega vel á til að ná tilgangi æfingarinnar. Kabat-

Zinn (1991) bendir á að hugleiðsla sé eitthvað sem þurfi að þjálfa og því afar líklegt að börnin 

hafi þurft á frekari þjálfun að halda til að öðlast þá innri ró sem nauðsynlegt er til að ná 

fyrirhuguðu markmiði æfingarinnar.  

Seinna núvitundarnámskeiðið var eins og komið hefur fram mun styttra en það fyrra eða 

fjögur skipti. Það var byggt upp á sama hátt og fyrra námskeiðið. Það var haldið um það bil 

fjórum vikum eftir að fyrra námskeiðinu lauk. Það er þó hægt að segja að fyrir þátttakendur 

rannsóknarinnar var seinna námskeiðið einungis þrjú skipti þar sem ekkert þeirra tók þátt í 

síðasta tímanum. Tvö þeirra voru lasin og tvö mjög illa fyrir kölluð. Seinna námskeiðið gekk 

mun verr en fyrra námskeiðið, börnin voru illa stemmd og voru margar ástæður fyrir því. Hvati 

átti mjög erfitt. Hann var að flytja í annað bæjarfélag og var búinn að eiga mjög erfitt í 

skólanum. Katrín var nýbúin að eignast lítið systkini og því miklar breytingar hjá henni. Sóley 

var hætt að taka þau grátköst sem lýst hefur verið en hún hafði líkt og áður verið 

óútreiknanleg, skipti fljótt skapi til hins verra og var þrjósk og þver. Davíð Smári fór aftur í 

holuna sína líkt og hann gerði í byrjun fyrra námskeiðsins. Síðara námskeiðið virtist því ekki 

bæta neinu við fyrra námskeiðið fyrir börnin og verður því ekki fjallað frekar um það. 

Ef tekin er á hinn bóginn saman upplifun foreldra og kennara af fyrra núvitundarinngripinu 

kom fram að þrjár af fjórum mæðrum sögðust finna mun á börnum sínum. Tvær þeirra fundu 

fyrir jákvæðum breytingum. Halldóra, móðir Katrínar fann mestu breytingarnar en hafa verður 

í huga að hún tók allt uppeldið í gegn heima fyrir og var í miklu samstarfi við kennara Katrínar 

svo að eins yrði tekið á henni heima og í skólanum. Margt af því sem Halldóra lagði áherslu á 

tengdist uppeldi í anda núvitundar, t.d. það að þær mæðgur áttu samverustund og lögðu 

áherslu á að njóta hennar án þess að láta síma eða aðra utan að komandi hluti trufla sig. 

Jafnframt þætti eins og að huga vel að atferli sínu gagnvart Katrínu, hvernig hún kom fram við 



hana og hvernig Katrínu leið. Hún reyndi jafnframt að komast að grunni vandans, passaði að 

allir dagar byrjuðu vel, allar tilfinningar voru velkomnar og umræða um ýmis mál jókst.  

Sigríður, móðir Sóleyjar fann þó neikvæðar breytingar á hegðun og líðan Sóleyjar. Velta 

má fyrir sér hvort breytingarnar hafi allar verið slæmar. Grátköstin sem Sóley tók urðu til þess 

að hún fékk sálfræðiaðstoð strax í fyrsta bekk, eitthvað sem hún hefði eflaust ekki fengið. Í 

raun fékk hún heilt teymi í kring um sig sem saman stóð af sálfræðingi, skólaráðgjafa, 

kennurum og foreldrum. Þótt hegðunarbreytingin sjálf hafi verið neikvæð leiddi hún til þess 

að hún fékk aðstoð fyrr en hún hefði annars fengið. Kennararnir telja að núvitundin hafi í raun 

verið góð fyrir Sóleyju, hafi kennt henni að finna fyrir þeim neikvæðu tilfinningum sem hún 

fann fyrir innra með sér sem hún lærir vonandi í framtíðinni að vinna með. Niðurstöður 

undirstrika þó mikilvægi þess að skoða frekar mögulegan hag núvitundar fyrir börn með 

hegðunarvanda.  

Margt í niðurstöðum gefur vísbendingar um að núvitund geti verið góð viðbót við skólastarf 

og sérstaklega megi nýta hugmyndafræði núvitundar í starfi með börnum sem glíma við 

vanlíðan og heðunarvanda af einhverju tagi. Öllum börnunum í rannsókninni þóttu 

núvitundaræfingarnar skemmtilegar og fram komu einhverjar breytingar hjá þremur af fjórum 

börnum.  

Þrátt fyrir mögulega jákvæða þætti núvitundarinngripsins fyrir börn með hegðunarvanda 

er ljóst að uppeldishættir foreldra eru mikilvægur hlekkur í lífi barna og skipta sköpum fyrir 

velferð barnanna. Þess sáust merki í breytingunum á hegðun og líðan Katrínar eftir að móðir 

hennar gerði miklar breytingar á uppeldisháttum sínum. Í þessu sambandi er athyglisvert að 

nefna að flestar erlendar rannsóknir á núvitund fyrir börn með hegðunarvanda byggja 

niðurstöður sínar einnig á uppeldi í anda núvitundar. Það er að segja að í mörgum þeirra voru 

foreldrar einnig þátttakendur þar sem þeir fengu þjálfun í uppeldi í anda núvitundar og 

niðurstöður voru skoðaðar út frá þáttum uppeldis sem og núvitundarþjálfunar barnanna.  

Þá gefa niðurstöður og fyrirliggjandi rannsóknir á sviðinu skýr skilaboð um að nokkuð vanti 

upp á að úrræði í nærumhverfi barna séu næg til þess að hægt sé að veita snemmbært inngrip 

þegar barn glímir við vanlíðan og hegðunarerfiðleika. Auk þess virðist hindrun í því falin að 

úrræðum er einungis beint til þeirra barna sem hafa formlegar greiningar. Rannsókn þessi er 

lítil og byggja niðurstöður á fáum þátttakendum. Gagnlegar vísbendingar rannsóknarinnar eru 

þó hvatning til frekari rannsókna á hegðunarvanda barna og úrræðum sem að honum lúta. 

 

 

 

 



6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Rannsóknin er byggð á viðtölum og er því notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Því er fyrsti 

veikleik rannsóknarinnar að þátttakendur í rannsókninni eru fair og því ekki hægt að alhæfa út 

frá niðurstöðunum. Það er þó ekki markmið eigindlegra rannsókna heldur að fá djúpa innsýn í 

ákveðin viðfangsefni sem í þessari rannsókn var hegðunarvandi barna, birtingarmynd hans og 

möguleg úrræði. Meðal annars var áhugi fyrir að skoða hvort ástundun núvitundar gæti 

gagnast börnunum. Styrkleiki rannsóknarinnar er því meðal annars sá að fáar eigindlegar 

rannsóknir hafa verið gerðar á núvitund fyrir börn með hegðunarvanda, hvort sem það er hér 

á landi eða erlendis. Langflestar rannsóknirnar og allar þær sem stuðst er við í fræðilega kafla 

ritgerðarinnar eru rannsóknir byggðar á tölfræðilegum niðurstöðum. Eins er málefnið lítið 

rannsakað hér á landi sem styrkir grundvöll þessarar rannsóknar. 

Veikleikar rannsóknarinnar byggjast annars vegar á því að mat foreldra og kennara af 

ávinningi núvitundar fyrir börnin er huglægt og ekki er hægt að útiloka að foreldrar vilji trúa 

að árangur hafi fengist (e. placebo effect) eða þóknunaráhrif (e. social desirability) í svörum 

þátttakenda við rannsakanda. Þó var reynt að forðast þóknunaráhrif með því að fá kennara til 

þess að ræða við börnin um þeirra upplifun af þátttöku í núvitundarnámskeiðunum. Hins vegar 

byggja veikleikar rannsóknar á þáttum sem snúa að reynsluleysi rannsakanda við að hanna og 

stýra núvitundarnámskeiði með börnum. Rannsakandi hafði þó setið tvo áfanga í háskóla um 

núvitund áður en hann hóf að hanna núvitundarnámskeiðið. Við skipulagningu námskeiðsins 

las rannsakandi sér mikið til auk þess sem hluti af þátttöku í seinna núvitundarnámskeiðinu 

var að skipuleggja slíkt námskeið fyrir börn með hegðunarvanda. Það verkefni var kynnt fyrir 

samnemendum og kennurum námskeiðsins. Loks ráðfærði rannsakandi sig við 

núvitundarkennara við skipulagningu námskeiðsins. Reynsla þess sem sér um 

núvitundarkennslu getur bæði haft bein og óbein áhrif á rannsóknina (Khoury o.fl., 2013) og 

því lagði rannsakandi áherslu á að draga sem mest úr áhrifum reynsluleysisins með 

framangreindum hætti.  

Einnig telur rannsakandi of mikið að vera með tíu börn í hóp á núvitundarnámskeiði. Fannst 

honum stundum erfitt að halda utan um hópinn, sérstaklega þar sem rannsakandi þekkti 

börnin ekki fyrir rannsóknina. Styrkur væri að huga betur að þessum þáttum í 

framtíðarrannsóknum á viðfangsefninu.  

 

 

 



7 Lærdómurinn og næstu skref 

Þær vísbendingar sem fram komu í rannsókn þessari og öðrum rannsóknum sem skoðað hafa 

hegðunarvanda barna leggja áherslu á mikilvægi snemmbærs inngrips sem þátt í að tryggja 

velferð barnsins til framtíðar. Ljóst er að börn sem eiga við slíkan vanda að stríða eiga rétt á 

viðunandi stuðningi innan menntakerfisins og skólum ber að mæta þörfum nemenda sinna 

hvort sem þær eru af námslegum, tilfinningalegum eða félagslegum toga. Aukin aðkoma 

skólasálfræðinga að slíkum vanda barna er aðkallandi en jafnframt annarra sérfræðinga á sviði 

uppeldis- og menntamála. Jafnframt þurfa foreldrar og kennarar að fá ráðgjöf vegna vanda 

barnsins og þörf er á aukinni aðstoð og sérfræðiþjónustu við börnin í nærumhverfi þeirra. 

Meðal annars þarf að flýta greiningarferli barnanna og úrræðin mættu vera fjölbreyttari. 

Uppeldishættir foreldra eru jafnframt lykilþáttur í velferð barnanna. Því er nauðsynlegt að 

foreldrar sem eiga barn með hegðunarvanda fái ráðgjöf og stuðning í hlutverki sínu sem 

foreldrar. Mikilvægt er að þeir gefi sér tíma í samveru með börnum sínum, veiti þeim svigrúm 

til að tjá tilfinningar sínar og efli þau í sjálfstæðri ákvörðunartöku um eigin velferð. Foreldrum 

ber eftir bestu getu að leiðbeina börnum sínum áfram í lífinu og notast við gæfuríkar 

uppeldisaðferðir á borð við leiðandi uppeldishætti og/eða uppeldi í anda núvitundar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ástundun núvitundar geti verið góð aðferð 

til þess að styðja við börn með hegðunarvanda. Nauðsynlegt að gera frekari rannsóknir á þessu 

sviði þar sem þátttakendur eru fleiri og væri þá mikilvægt að tryggja að reyndir aðilar stýri 

núvitundarnámskeiðunum og að vandi barnanna sé flokkaður á skýrari hátt.  

Jafnframt væri áhugavert er að skoða hvort börn sem hafa ástundað núvitund frá blautu 

barnsbeini í samanburði við þau sem hafa ekki gert það, séu líklegri til að líða betur og glíma 

síður við hegðunarvanda.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að núvitundaráherslur í skólastarfi gætu verið liður í að 

bæta líðan og ánægju þeirra sem starfa í skólum bæði starfsfólks og nemenda. Jafnframt væri 

þarft að bjóða foreldrum upp á námskeið í uppeldi í anda núvitundar. Afar áhugavert væri að 

kanna langtímaáhrif slíks inngrips, til að mynda í einu sveitarfélagi.  

Mikilvægt er að börn með hegðunarvanda læri að þekkja og stjórna tilfinningum sínum. 

Með núvitund er einstaklingum kennt að leita inn á við og finna fyrir þeim tilfinningum sem 

eru til staðar hér og nú. Með þessu móti eykst sjálfsskilningur barna og þau læra að finna fyrir 

bæði jákvæðum og neikvæðum tilfinningum auk þess sem þau æfast í að bregðast við þeim á 

jákvæðari vegu. Með núvitund læra þau að leyfa hugsunum og tilfinningum að koma og fara 

án þess að flækjast eða festast í þeim. Á þann hátt læra þau að stjórna tilfinningum sínum og 

hegðun á árangursríkan hátt.  



Jon Kaba-Zinn (2005a) hefur hér lokaorðið: 

 ֦ Þú getur ekki tamið öldurnar en þú getur lært að sigla í gegnum þær” 

(e. You can't stop the waves but you can learn to surf)  

 



Viðauki A: Spurningarammi 

Viðtal við foreldra:  

Barnið og heimilið 

1. Hvernig myndir þú lýsa barninu þínu? 

2. Hvernig myndir þú lýsa styrkleikum barnsins þíns? 

3. Hver eru áhugamál barnsins þíns? 

4. Hvernig er fjölskyldumynstrið? Systkini og þess háttar 

5. Hvernig myndir þú lýsa hegðun barnsins þíns heima fyrir? 

6. Hvernig eru svefnvenjurnar? 

7. Hvernig eru matarvenjurnar? 

8. Hvað gerið þið saman þegar þið eigið frítíma saman? 

Skólinn 

1. Hvernig eru samskiptin þín við kennarann? 

2. Hvernig eru samskipti þín við aðra starfsmenn skólans sem koma að kennslu barnsins þíns? 

3. Hvernig myndir þú lýsa hegðun barnsins þíns í skólanum? 

4. Hvernig finnst þér komið á móts við þig varðandi barnið þitt? 

5. Hefur barnið fengið sérfræðiþjónustu í skólanum eða utan hans? 

Vinir  

1. Hvar stendur barnið þitt félagslega? 

2. Hvað gerir hann/hún með vinum sínum utan skólans? 

Núvitundin 

1. Hvernig hefur þú/þið notað hrósin á þessu tímabili sem rannsóknin stóð yfir? 

2. Finnur þú einhvern mun á barninu þínu fyrir og eftir núvitundartímana? Getur þú nefnt dæmi? 



Viðauki B: Eyðublað um upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki þátttakanda/ foreldris eða forráðamanns þátttakanda 

Undirrituð/ritaður hef lesið kynningarbréf um rannsóknina Núvitund fyrir börn með 

hegðunarvanda og eigin þátttöku/þátttöku barnsins míns í henni. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Hrafnhildar Hlínar Hjartardóttur til meistaraprófs í 

uppeldis- og menntunarfræðum við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er dr. Ragný Þóra Guðjohnsen, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, ragny@hi.is 

Þátttakan felur í sér (gildir aðeins um þá sem eiga barn með hegðunarvanda): 

• að undirrituð/undirritaður ræði við rannsakandann um þeirra upplifun á hegðun 

barnsins eftir ástundun núvitundar.  

• að undirrituð/undirritaður heimili rannsakanda að ræða við barnið um upplifun sína á 

ástundun núvitundar á eigin hegðun og líðan. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði 

hægt að rekja þær. 

Ég samþykki hér með að taka þátt/að barnið mitt taki þátt í rannsókninni. Einnig samþykki 

ég að viðtölin og núvitundaræfingarnar verði tekinar upp.  Að lokinni úrvinnslu gagnanna verða 

öllum upptökum eytt. 

 

_______________________ 

 Staður og dagsetning 

 

_________________________   ______________________________________ 

Undirskrift þátttakanda    Undirskrift foreldris/forráðamanns þátttakanda 

 

_________________________________ 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar  

á að upplýsts samþykkis hafi verið aflað 

 

 



Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir einu eintaki 

og rannsakandi öðru eintaki. 

 

Ef þú hefur spurningar eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið þér til 

Hrafnhildar H. Hjartardóttir, sími: 844-7716, tölvupóstur: hhh11@hi.is eða 

habba84@gmail.com 



Viðauki C: Skipulag núvitundarnámskeiðs I 

*Byrja alla tíma á að setjast niður og draga nokkra djúpa andadrætti, finna ró.  
*Enda alla tíma á að setjast, setja hægri hönd á bringuna og finna hvernig manni líður, finna það í 
líkamanum og staðsetja. 
Tími 1: Kynning á núvitund, hvað það er og hvað við séum að fara að gera. Ég mun kynna mig og þau 
munu kynna sig. Svo munum við ræða um styrkleika okkar og þau verða beðin um að hugsa um 
styrkleikana sína og nota þá eins mikið og þau geta á meðan á námskeiðinu stendur. Að lokum 
munum við gera núvitundaræfingu sem felst í að snerta ólíkar áferðir og finna hvernig það leggst að 
húðinni. Hugmyndir eins og hrísgrjón, soðið spaghetti, sand, mjúka bangsa og þess háttar.  

Tími 2: Við munum byrja á því að ræða um styrkleikana, hvernig við notuðum þá og hvernig okkur 
leið þegar við gerðum það sem við erum góð í. Að lokum munum við taka núvitundaræfingu sem 
kallast hlustaðu á hjartað. Þá munu börnin hoppa og hamast í smá tíma en svo stoppa og finna 
hvernig hjartað þeirra slær. Að lokum leggjast börnin á dýnu og fá bangsa á magann. Þau fylgjast með 
því hvernig bangsinn lyftist upp og niður með andadrættinum.  

Tími 3: Við byrjum þennan tíma á rúsínuæfingunni. Á eftir því ætlum við að gera labbandi 
núvitundaræfingu. Ef veður leyfir ætlum við út á tánum og finna hvernig náttúran leikur við iljarnar. 
Ef veðrið er mjög slæmt gerum við þetta inni.  

Tími 4: Í tíma fjögur ætlum við að ræða um þakklæti, hvað þakklæti er og hvað við erum þakklát fyrir. 
Að lokum tökum við stutta þakklætisæfingu. Þegar þakklætisæfingin er búin munum við gera 
bjölluæfinguna þar sem við munum hlusta á hljóminn í lítilli bjöllu. Þegar bjölluhljóðið er hætt að 
heyrast athugum við hvort við heyrum eitthvað annað hljóð.  

Tími 5: Byrjum tímann á að ræða það góða sem við munum frá síðastliðnum dögum, það sem við 
erum þakklát fyrir. Í þessum tíma munum við gera líkamsskönnun, æfing sem kallast Töfrateppið. Þá 
leggjast börnin á dýnu og spenna allan líkamann, halda spennunni í smá tíma og slappa svo alveg af. 
Einbeitt verður að einum líkamshluta í einu.  

Tími 6: Í þessum tíma munum við fara í jóga. Gerum sólarhyllinguna og öndunaræfingar. Endum á 
slökun þar sem einblínt er á líkamann og slökun hans.  

Tími 7: Börnin fá eftirfarandi spurningu: Hvað eruð þið búin að gera sem er gott? Hvernig líður manni 
þegar maður hefur gert eitthvað sem er gott? Hugleiðsla þar sem börnin eru beðin um að hugsa um 
eitthvað skemmtilegt atvik. Atvik þar sem þeim leið mjög vel og þau voru glöð. Þau eru beðin um að 
athuga hvort þau finni tilfinninguna í líkamanum og þá hvar.  

Tími 8: Börnin eru spurð hvort þau upplifðu eitthvað ánægjulegt frá því við hittumst síðast. Hvar 
finna þau tilfinninguna þegar þau eru glöð, finna þau einhverja tilfinningu. Ekkert er rétt eða rangt í 
þeim efnum, maður getur fundið hana og ekki. Því næst tökum við hugleiðslu þar sem börnin eru 
beðin um að hugsa um einhvern sem þeim þykir mjög vænt um. Þau senda svo þeirri manneskju 
góðvild og umhyggju.  

 



Viðauki D: Skipulag núvitundarnámskeiðs II 

*Byrja alla tíma á að setjast niður og draga nokkra djúpa andadrætti, finna ró.  
*Enda alla tíma á að setjast, setja hægri hönd á bringuna og finna hvernig manni líður, finna það í 
líkamanum og staðsetja.  
Tími 1: Kynning á núvitund, hvað það er og hvað við séum að fara að gera. Ég mun kynna mig og þau 
munu kynna sig. Svo munum við ræða um styrkleika okkar og þau verða beðin um að hugsa um 
styrkleikana sína og nota þá eins mikið og þau geta á meðan á námskeiðinu stendur. Að lokum 
munum við gera núvitundaræfingu sem felst í að snerta ólíkar áferðir og finna hvernig það leggst að 
húðinni. Hugmyndir eins og hrísgrjón, soðið spaghetti, sand, mjúka bangsa og þess háttar.  

Tími 2: Við munum byrja á því að ræða um styrkleikana, hvernig við notuðum þá og hvernig okkur 
leið þegar við gerðum það sem við erum góð í. Að lokum munum við taka núvitundaræfingu sem 
kallast hlustaðu á hjartað. Þá munu börnin hoppa og hamast í smá tíma en svo stoppa og finna 
hvernig hjartað þeirra slær. Að lokum leggjast börnin á dýnu og fá bangsa á magann. Þau fylgjast með 
því hvernig bangsinn lyftist upp og niður með andadrættinum.  

Tími 3: Við byrjum þennan tíma á rúsínuæfingunni. Á eftir því ætlum við að gera labbandi 
núvitundaræfingu. Ef veður leyfir ætlum við út á tánum og finna hvernig náttúran leikur við iljarnar. 
Ef veðrið er mjög slæmt gerum við þetta inni.  

Tími 4: Í tíma fjögur ætlum við að ræða um þakklæti, hvað þakklæti er og hvað við erum þakklát fyrir. 
Að lokum tökum við stutta þakklætisæfingu. Þegar þakklætisæfingin er búin munum við gera 
bjölluæfinguna þar sem við munum hlusta á hljóminn í lítilli bjöllu. Þegar bjölluhljóðið er hætt að 
heyrast athugum við hvort við heyrum eitthvað annað hljóð.   

Tími 5: Byrjum tímann á að ræða það góða sem við munum frá síðastliðnum dögum, það sem við 
erum þakklát fyrir. Í þessum tíma munum við gera líkamsskönnun, æfing sem kallast Töfrateppið. Þá 
leggjast börnin á dýnu og spenna allan líkamann, halda spennunni í smá tíma og slappa svo alveg af. 
Einbeitt verður að einum líkamshluta í einu.  

Tími 6: Í þessum tíma munum við smakka ólíkar matvörur (sítrónu, hvítlauk, saltkex, sykurlaust 
súkkulaði, popp, appelsínu, döðlur) og finna hvað gerist í munninum. Börnin eru með bundið fyrir 
augun í þessari æfingu (ef þau vilja það ekki þurfa þau þess ekki). Börnin byrja á því að þefa af því 
sem þau fá í hendurnar og þreifa á því. Því næst smakka þau. Allan tíman eiga þau að taka eftir því 
sem gerist í munninum á þeim, þegar þau þefa, þreifa á og smakka. Gerist eitthvað annað þegar þau 
smakka eitthvað sem er þurrt (saltkex) eða þegar þau smakka eitthvað safaríkt (sítrónu).  

Tími 7: Börnin fá eftirfarandi spurningu: Hvað eruð þið búin að gera sem er gott? Hvernig líður manni 
þegar maður hefur gert eitthvað sem er gott? Hugleiðsla þar sem börnin eru beðin um að hugsa um 
eitthvað skemmtilegt atvik. Atvik þar sem þeim leið mjög vel og þau voru glöð. Þau eru beðin um að 
athuga hvort þau finni tilfinninguna í líkamanum og þá hvar.  

Tími 8: Börnin eru spurð hvort þau upplifðu eitthvað ánægjulegt frá því við hittumst síðast. Hvar 
finna þau tilfinninguna þegar þau eru glöð, finna þau einhverja tilfinningu. Því næst tökum við 
hugleiðslu þar sem börnin eru beðin um að hugsa um einhvern sem þeim þykir mjög vænt um. Þau 
senda svo þeirri manneskju góðvild og umhyggju.  
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