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Formáli 

Rannsókn þessi hefur tekið mig tæp tvö ár og ljóst er að án mikillar aðstoðar og stuðnings 

hefði hún ekki orðið að raunveruleika. Vil ég þakka eiginmanni mínu, Þresti Reynissyni, fyrir 
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minni, föður og tengdamóður vil ég  þakka fyrir aðstoð meðan á námi stóð. Ég  þakka 

samstarfsmönnum mínum og leikskólastjóra á leikskólanum sem ég starfa á fyrir hvatningu. 

Einnig vil ég þakka samnemendum mínum á SVAKAHAFs-fundunum fyrir samveruna en það 

var einstaklega gott að hitta nemendur sem voru að takast á við sambærileg verkefni og ég 

meðan á ferlinu stóð. Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Karenu Rut Gísladóttur, 

fyrir að veita mér mikinn stuðning við ritgerðarvinnuna og leiðbeiningar við að horfa dýpra 
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Jónsdóttur, sérfræðingur rannsóknarinnar, fær einnig þakkir fyrir gagnlegar og uppbyggilegar 

ábendingar, bæði við ritgerðarvinnuna og á SVAKAHAFs-fundunum.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég 

hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 

eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 24. september 2018 

 

Sylvía Ósk Rodriguez 
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Ágrip 

Í verkefni þessu er skoðað hvernig megi nota aðferðir núvitundar til að efla gæði 

hádegissamveru í leikskólastarfi. Kveikjan að verkefninu varð haustið 2016 í litlum leikskóla 

úti á landi þegar starfsmenn urðu varir við álagspunkta í hádegissamveru. Var ákveðið að 

bregðast við þeim aðstæðum með námsefni sem heitir Hugarfrelsi og byggir á 

núvitundarkennslu og jákvæðri sálfræði. Tilgangur rannsóknarinnar er að börn á leikskólum 

öðlist meiri ró, betri sjálfsstjórn og nái aukinni einbeitingu í kjölfar þess að þau fái markvissa 

núvitundarkennslu. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Í fyrsta lagi að skoða hvernig ég og 

samstarfsfólk mitt getum skapað umhverfi og tækifæri, bæði fyrir börn og kennara, til að ná 

innri ró í gegnum aðferðir núvitundar. Í öðrum lagi, að skapa  börnunum tíma til að slaka á í 

amstri dagsins og njóta núverandi stundar án þess að þurfa að hugsa um neitt annað. 

Rannsóknarspurning mín er: Hvernig er hægt að skapa umhverfi og tækifæri fyrir börn og 

kennara í leikskóla til að ná innri ró með aðferðum núvitundar. Þeim gögnum sem var safnað 

við rannsókn þessa eru skráningar, viðtöl, myndbönd, fundargerðir og önnur fyrirliggjandi 

gögn. Einnig hélt ég rannsóknardagbók sem reyndist dýrmætt verkfæri við úrvinnslu 

gagnanna 

Margar áskoranir mæta kennurum í daglegu starfi á leikskólum og getur umbótastarf 

reynst snúið við innleiðingu þar sem margir áhrifaþættir eru til staðar á leikskólum sem geta 

haft áhrif á innleiðingu nýrra áhersla. Niðurstöður þessa verkefnisins benda til þess að 

núvitundarkennsla getur nýst til að skapa ró meðal barna, til að auka vellíðan þeirra, geti 

styrkt tengsl á milli starfsmanna og barna og að starfsmenn geti nýtt núvitundaráherslur fyrir 

sig sjálfa í amstri daglegs starfs í þeim tilgangi að finna innri ró og koma reiður á tilfinningar 

sínar.  
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Abstract 

Mindfulness in kindergarten. Using the ways of mindfulness to enhance childrens well-

being in kindergartens. 

In this thesis I explore  the ways in which mindfulness can be implemented in order to 

enhance childrens well-being and the quality of teaching lessons. This research began in fall  

2016 in a little kindergarten in a small town on the country side. It all began when the staff 

of that particular kindergarten felt the intensivity of the time around lunch. In response to 

that stressfull time the staff began to teach mindfulness and positive psychology to the 

children through an Icelandic book called Hugarfrelsi.  

The purpose of the study is for the children to achieve more peace, better self-control and 

enhanced concentration following a scheduled mindfulness lesson. The aim of the study is 

twofold. First, it is to examine how I and my co-workers can use the emphasis of mindfulness 

to create surroundings and opportunity for both children and teachers to reach inner peace. 

Second, to create space for the children to have some quality time for relaxing in an 

otherwise busy curriculum and enjoy the passing moment without having to think or stress 

themselves about anything else. The research question guiding this study is: How can I and 

my co-workers create a surrounding and opportunity for the children and other teachers to 

reach inner peace and concentration using the ways of mindfulness? Date collected for this 

study are:  interviews, videorecordings, and other documentations. I also held a research 

diary where I recorded my thoughts, feelings, and observations of what I saw happening 

surrounding the implementation of the mindfulness. 

Kindergarten teachers face many challenges in their daily work and all work for 

improvements can be challenging in implementation. There are many  factors that affect 

how work within kindergartens gets done like the findings of this thesis indicate.  

The findings of this study indicate that mindfulness teaching can be usefull in creating 

peace amongst the children and to enhance their well-being. The results also indicate that 

mindfulness teaching can enhance the bond between teacher and students. Staff can also 

use the ways of mindfulness for themselves to reach inner peace and collect their emotions. 
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1 Inngangur  

Ég er fædd og uppalin í litlu sveitafélagi úti á landi og mín kynni af leikskólastarfi hófust 

haustið 2007 þegar ég hóf störf á leikskóla í því sveitafélagi. Þar vann ég í 5 ár eða þar til ég 

hóf nám í þroskaþjálfafræðum og útskrifaðist með B.Ed gráðu sumarið 2015. Leið mín lá svo 

aftur í starf á leikskólanum það haust. Á sama tíma hóf ég meistaranám í 

leikskólakennarafræðum. Fann ég að áhugi minn liggur alfarið á leikskólasviði og er mér 

mikið í mun að vera góður og faglegur starfsmaður. Fyrir mér er faglegur starfsmaður það að 

vera fær um að koma til móts við þarfir barna  námslega og andlega, og að þau upplifi 

ánægju, vellíðan og öryggi þegar þau dvelja í leikskólanum. Þegar kom að vali á viðfangsefni 

fyrir meistararannsókn kaus ég að fjalla um núvitund. Ég hef sjálf mikinn áhuga á núvitund og 

þeim fræðum sem liggja þar að baki, og tel að núvitund geti gagnast í leikskólakerfinu þar 

sem hún byggist mikið á öndun, slökun, jóga og hugleiðslu. Ávinningurinn felst í bættri 

tilfinningastjórnun, bættri einbeitingu og aukinni vellíðan. Tel ég ávinninginn af því að nota 

núvitund í leikskólastarfi vera þann að börnin upplifi ánægju, vellíðan og öryggi á sama tíma 

og við erum að veita þeim verkfæri til að bæta einbeitingu og tilfinningastjórnun.  Og þessar 

áherslur eru einmitt kjarninn í áhuga mínum á núvitund. Ég tel núvitund vera sé verkfæri sem 

ég get nýtt til að vera góður og faglegur starfsmaður og til að bæta aðstæður og líðan 

leikskólabarna meðan þau dvelja í leikskólum, en andleg velferð barna er í fyrirrúmi í mínu 

starfi á leikskóla.  

Mín fyrstu kynni af núvitund voru haustið 2016 þegar ég sótti áfanga við Háskóla Íslands 

er hét Fræði og starf II. Þar áttu nemendur að gera litla starfendarannsókn til að undirbúa sig 

undir frekari rannsóknarvinnu á öðrum stigum námsins. Mátti rannsóknin eiga sér stað á 

vinnustöðum og átti hún að bæta vinnuaðstæður eða ástand sem okkur fannst vera 

ábótavant á okkar vinnustað. Með námi mínu í háskólanum vann ég 100% starf á leikskóla á 

deild með börnum sem voru 4 ára og ákvað ég að vinna að starfendarannsókninni á þeim 

leikskóla. Mikið álag hafði verið á mínum vinnustað, mikil mannekla og bæði börn og 

starfsfólk voru orðin þreytt eftir mikil veikindi meðal starfsmanna sem jók álagið á þá 

starfsmenn sem eftir voru. Afleysing var ekki alltaf í boði og komu stundum dagar þar sem 

vantaði helminginn af starfsfólki leikskólans. Það starfsfólk sem var í vinnu gerði ávallt sitt 

besta til að halda daglegu starfi gangandi en álagið var gífurlega mikið suma daga. Á 

starfsmannafundum var álagið rætt og var einn álagspunktur oft nefndur af starfsfólki 

minnar deildar. Það var tíminn frá hálf ellefu til eitt, eða  matartíminn og samverustundin 

eftir matartímann. Eftir hádegismat skapaðist oft mikill erill, starfsfólk var að reyna að ganga 

frá og gera klárt fyrir samveru meðan börnin voru orðin þreytt á að bíða og espuðu hvert 

annað upp svo mikil læti og óróleiki vildi skapast á þessum stundum.   
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Á þessum tíma var ég að ákveða hvað ég vildi bæta á mínum vinnustað fyrir 

starfendarannsóknina í námskeiðinu Fræði og starf II og ákvað ég strax í upphafi þeirrar 

starfendarannsóknar að beina sjónum mínum að hádegisstundinni. Leikskólinn hafði nýlega 

keypt bækur sem heita Hugarfrelsi, en þær byggja á núvitund, og langaði mig að prófa að 

nota það námsefni sem var í þeim til að skapa meiri ró og bæta þar með hádegissamveruna. 

Fyrir hverja hádegissamveru tókum ég og börnin á minni deild núvitundarstundir í 5-15 

mínútur sem fólu í sér öndunar-, slökunar- og jógaæfingar, og einnig hugleiðslu. Eftir að ég 

byrjaði að fara í gegnum þessar æfingar með börnunum fundum við kennararnir mun á 

gæðum samverustundanna. Börnin virtust eiga auðveldara með að einbeita sér að því 

viðfangsefni sem var lagt fyrir og virtist þá litlu máli skipta hvert viðfangsefnið var. Mín 

upplifun, og annarra kennara á deildinni, var að börnin hefðu þörf fyrir þessar stundir þar 

sem engin krafa var gerð til þeirra önnur en sú að slaka á og einfaldlega vera.  

Eftir að þessari litlu rannsókn í Fræði og starf II lauk jókst áhugi minn á núvitund og 

langaði mig að læra enn frekar hvernig ég gæti nýtt núvitund og aðferðir Hugarfrelsis í starfi 

mínu sem leikskólakennari. Þar sem upplifun mín í Fræði og starf II verkefninu var góð og gaf 

mér hugmynd um að núvitund gæti aukið vellíðan barna í leikskólastarfi samhliða því að 

minnka álag var ég fljótt ákveðin í því að meistaraverkefni mitt myndi á einhvern hátt 

tengjast núvitund. Ég var einnig ákveðin í því að meistaraverkefnið yrði starfendarannsókn, 

enda tel ég að það sé öllum kennurum hollt að skoða sín störf í því skyni að bæta þau.  Það 

sem heillaði mig við starfendarannsóknir var þessi stöðuga sjálfskoðun í starfi og það að geta 

þróað sjálfa mig samhliða því að reyna að bæta leikskólastarfið á einhvern hátt. Mín upplifun 

var nefnilega sú að við getum svo auðveldlega fest í sama farinu en með því að stunda 

sjálfskoðun og vinna stöðugt að úrbótum getum við komið í veg fyrir stöðnun í starfi. 

Tilgangur og markmið 

Tilgangurinn þessa verkefnis er að stuðla að meiri ró, betri sjálfsstjórn og aukinni einbeitingu 

barna með markvissum  núvitundarstundum . Markmið verkefnisins er tvíþætt. Í fyrsta lagi, 

að skoða hvernig ég og samstarfsfólk mitt sköpum umhverfi og tækifæri bæði fyrir börn og 

kennara til að ná innri ró í gegnum aðferðir núvitundar. Í öðru lagi, að skapa börnum tíma til 

að slaka á í amstri dagsins og njóta núverandi stundar án þess að þurfa að hugsa um neitt 

annað.  

Rannsóknarspurningin sem ég hef að leiðarljósi í þessari vinnu er: Hvernig er hægt að 

skapa umhverfi og tækifæri fyrir börn og kennara í leikskóla til að ná innri ró með aðferðum 

núvitundar? 
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Uppsetning ritgerðar 

Verkefnið verður sett upp á þennan hátt. Fyrstur var inngangurinn þar sem ég fór yfir tilgang 

og kveikju verkefnisins. Að inngangi loknum kemur fræðilegur kafli en fræðileg umgjörð 

þessarar rannsóknar byggir á jákvæðri sálfræði, núvitund og flæði en það námsefni sem ég 

notaði hvað mest við framkvæmd rannsóknarinnar á rætur sínar að rekja þangað. Í fræðilega 

kaflanum er einnig fjallað um leikskólastigið, þau lög og reglugerðir sem tengjast 

leikskólanum ásamt umfjöllun um starfsfólk leikskóla og þær áskoranir sem geta birst í 

leikskólum.  

Að loknum fræðilegum kafla kemur aðferðafræðikafli, þar er fjallað um 

starfendarannsóknir þar sem þessi rannsókn var starfendarannsókn en þær eru kjörnar fyrir 

fagfólk sem vill vinna að úrbótum á sínu starfssviði ásamt því að skoða sjálf sig sem fagfólk.. 

Eftir umfjöllun um starfendarannsóknir verður fjallað um leikskólann þar sem rannsóknin fór 

fram, þátttakendur rannsóknarinnar, þau gögn sem safnað var og siðferðileg atriði er 

tengjast rannsóknum með börnum. 

Niðurstöðukaflinn kemur þar á eftir en þar verður fjallað um helstu þemu sem birtust í 

gögnunum, niðurstöður og áhrifavalda í rannsókninni.  

Að niðurstöðukaflanum loknum kemur umræðukafli þar sem ég tengi fræðilega umgjörð 

rannsóknarinnar við niðurstöðurnar og velti niðurstöðunum fyrir mér í ljósi fræðanna. 

Í lokaorðum fjalla ég um stöðu leikskólastarfsmanna og stöðu núvitundar innan 

skólakerfisins með bjartsýni fyrir framtíðarstörf á leikskólum. 
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2 Fræðileg umgjörð og bakgrunnur rannsóknar 

Í þessum kafla fjalla ég um þau fræði sem ég byggi á í þessari rannsókn; jákvæða sálfræði og 

núvitund. Ég leitast við að útskýra hvað núvitund er og skoða rannsóknir varðandi 

núvitundarkennslu í skólastarfi. Einnig verður fjallað sérstaklega um verkefnið Hugarfrelsi, en 

það byggir á aðferðum núvitundar og hefur verið notað í leik- og grunnskólum með góðum 

árangri. Studdist ég  við þær bækur sem hafa verið gefnar út um Hugarfrelsi við rannsókn 

mína. Þá verður fjallað um áhrifaþætti á störf starfsfólks leikskóla, bæði jákvæða og 

neikvæða. Jákvæðu þættirnir sem geta haft áhrif á störf starfsfólks leikskóla eru 

leiðtogafærni og lærdómssamfélög en neikvæðu þættirnir sem geta haft áhrif eru veikindi og 

mannekla á leikskólum á Íslandi.  

2.1 Jákvæð sálfræði 

Þar sem rannsóknin byggir á markvissum núvitundarstundum fjalla ég um jákvæða sálfræði, 

en núvitund á rætur sínar að rekja til jákvæðrar sálfræði.  

Fyrir seinni heimsstyrjöldina hafði sálfræði þrennt að leiðarljósi: að lækna geðsjúkdóma, 

gera líf fólks betra og meira fullnægjandi, og finna og næra  hæfileika einstaklinga (Seligman 

og Csikzentmihalyi, 2000). Eftir seinni heimsstyrjöldina urðu hinsvegar seinni tvö atriðin út 

undan þar sem áherslan færðist öll á geðheilbrigði og geðsjúkdóma eftir stríðið sem ól af sér 

marga sjúklinga sem glímdu við eftirköst þess að hafa tekið þátt í stríði. Sálfræðingar á þeim 

tíma fengu  vinnu við að sinna sjúklingum og rannsaka geðsjúkdóma, og auðveldlega gekk að 

fá styrki fyrir rannsóknir á þessu sviði (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000). Jákvæða 

sálfræðin er svo dregin aftur fram á sjónarsviðið þegar sálfræðingar uppgötva hversu mikið 

hefur verið rannsakað af veikindum og áföllum en lítið er til af rannsóknum er varða 

hamingju fólks. Til dæmis eru til margar rannsóknir varðandi það hvernig fólk bregst við 

áföllum í samböndum eða óhamingju maka á meðan lítið er til af rannsóknum er fjalla um 

það hvernig fólk upplifir hamingju eða bregst við persónulegum sigrum maka síns (Gable og 

Haidt, 2005). 

Jákvæð sálfræði er regnhlífarhugtak yfir rannsóknir á jákvæðum tilfinningum, jákvæðum 

persónueiginleikum og stofnanir sem stuðla að samfélagslegri jákvæðni (Seligman, Steen, 

Park og Peterson, 2005). Jákvæð sálfræði skoðar þær aðstæður og það ferli sem leiðir til þess 

að einstaklingar, hópar, samfélög og stofnanir blómstra eða starfa eftir bestu getu (Gable og 

Haidt, 2005). Í jákvæðri sálfræði er athyglin sett á það jákvæða sem á sér stað í lífi hvers 

einstaklings í því skyni að einstaklingur lifi í sátt við fortíðina, við hamingju í nútíðinni og með 

bjartsýni og vonir fyrir framtíðina (Seligman og Csikszentmmihalyi, 2000). Markmið 

jákvæðrar sálfræði er ekki að afneita mannlegri þjáningu eða neikvæðum hlutum og 



12 

aðstæðum í lífinu. Jákvæð sálfræði sér allt það erfiða og neikvæða sem eina hlið á pening, en 

markmið hennar er að rannsaka hina hliðina, það er gleðina og hamingjuna (Gable og Haidt, 

2005). Jákvæð sálfræði miðar að því að bæta við fyrirliggjandi þekkingu á þjáningu, 

veikleikum og geðsjúkdómum í þeim tilgangi að hafi betri og yfirgripsmeiri þekkingu á 

mannlegu lífi og ferli hvers einstaklings, hæðum, lægðum og öllu þar á milli (Seligman, Steen, 

Park og Peterson, 2005).  

2.1.1 Flæði 

Einn af öngum jákvæðrar sálfræði er flæði. Í bók sinni um flæði fjallar Mihaly 

Csikszentmihalyi (2008) um það að í gegnum árhundruðin hefur manneskjan leitast við að 

verða hamingjusöm og leitað að því hvað það er sem veitir í raun hamingju. Það sem hann 

uppgötvaði er að hamingja er ekki eitthvað sem gerist, eitthvað sem þú getur keypt eða 

fengið upp í hendurnar óvænt. Hamingja er ástand sem þarf að rækta og með því að læra að 

stjórna eigin tilfinningum og upplifunum getur fólk stjórnað gæðum eigin lífs sem getur svo 

gert þeim kleift að nálgast það hugarástand sem hamingja er. Með því að taka þátt í öllum 

upplifunum daglegs lífs, bæði góðum og slæmum, og leyfa upplifunum að flæða óhindrað og 

fordómalaust í gegnum líkamann getum við ómeðvitað fundið hamingjuástand 

(Csikszentmihalyi, 2008). 

 Þessar flæðisstundir koma ekki endilega ómeðvitað, heldur þegar manneskjan er að fást 

við viðfangsefni sem vekur áhuga þeirra og heldur athygli þeirra í lengri tíma. Á þessum 

stundum erum við fullkomlega meðvituð um athafnir okkar og af hverju við ýmist bregðumst 

við eða framkvæmum á ákveðinn hátt á ákveðinni stundu (Brown og Ryan, 2003). Þessar 

stundir geta átt sér stað þegar hugurinn eða líkaminn er að erfiða eða þegar fengist er við 

viðfangsefni sem er erfitt og krefjandi og er ef til vill ekki ánægjulegt meðan á því stendur. 

Það er þegar takmarkinu er náð og manneskjan hefur náð sínu setta markmiði sem að 

hamingjuástandið skapast, og fólk upplifir að það hafi afrekað það að klára verkefni sem 

virtist ef til vill óyfirstíganlegt á stundum. Leiðin að þessari hamingjustund er ekki eins fyrir 

alla og engin ein leið er sú rétta. Það er í höndum hverrar manneskju að finna hvað það er 

sem vekur áhuga og kemur því í flæðisástand svo að fólk geti lifað sínu lífi til fullnustu. Það 

sem þessar stundir eiga þó sameiginlegt og fólk getur stjórnað, er getan til að einbeita sér á 

opinn og fórdómalausan hátt. Þann eiginleika er hægt að þróa með aðferðum núvitundar 

(Csikszentmiahlyi, 2008) eins og komið verður inn á hér á eftir. 

2.2 Núvitund 

Í nútímasamfélagi er mikill hraði og  áreiti, jafnt á börn sem fullorðna. Einstaklingar virðast 

vera  í stöðugu kapphlaupi við tímann og einkennist líf þeirra gjarnan af streitu og stressi. 
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Fæstir fá nægan svefn og oft er þolinmæði takmörkuð (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur 

Arna Jónsdóttir, 2015). Afleiðingarnar þessa birtast í því að við eigum erfiðara með að svara 

áreiti á skynsamlegan hátt eða taka skynsamlegar ákvarðanir. Börn eru einnig undir stöðugu 

álagi vegna samanburðar og þrýstings frá jafnöldrum og eiga gjarnan erfitt með að standa 

með sjálfum sér. Því getur sterk sjálfsmynd og tími til að vera laus frá áreiti og stöðugu stressi 

verið gulls ígildi (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). 

 Þó skal tekið fram að ekki er allur hraði og streita slæm. Stundum getur ákveðinn hraði 

eða streita hvatt okkur áfram, en fari það fram úr hófi kemur það niður á almennri líðan 

okkar og samskiptum við aðra (Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003). Börn upplifa 

einnig streitu í áður óþekktum mæli í samfélagi dagsins í dag, samfélagi sem gerir kröfur á 

börn að standa sig á sem flestum sviðum, náms-, félags- og líkamlega sem getur haft 

neikvæð áhrif á skólagöngu barna. Börn verja miklum tíma í skólakerfinu, allt frá unga aldri í 

leikskólum og fram á fullorðinsár. Því má segja að skólar séu í lykilstöðu til að hafa áhrif á 

félags-, tilfinninga- og hegðunarlega þróun nemenda (Rempel, 2012). Í Aðalnámskrá leikskóla 

er einn af grunnþáttum menntunar heilbrigði og velferð en heilbrigði byggist á andlegri, 

líkamslegri og félagslegri líðan. Það sem börn dvelja lengi í skólum er eitt af lykilhlutverkum 

skóla að stuðla að heilbrigði og velferð nemenda. Þeir þættir heilbrigðis sem Aðalnámskrá 

leggur  áherslu á að unnið sé með eru meðal annars jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, hvíld og 

andleg vellíðan (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Ef kennarar og annað starfsfólk skóla gerir sér 

grein fyrir mikilvægi þess að vinna með þessa þætti þá er dýrmætt fyrir kennara að búa yfir 

þekkingu á aðferðum til að styðja nemendur til að takast á við auknar samfélagslegar kröfur. 

Ein leið til þess er að kenna nemendum að nýta sér leiðir núvitundar (Rempel, 2012). Stefna 

leikskólans þar sem rannsóknin fór fram byggir á jákvæðri sálfræði, að styrkja sjálfsmynd 

leikskólabarna og seiglu. Þessi atriði má þjálfa með aðferðum núvitundar (Kristján 

Kristjánsson, 2011).  

 Námsefnið Hugarfrelsi (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015) 

byggir á aðferðum núvitundar og notaðist ég  við það námsefni í rannsókn minni. Mun ég því 

fjalla um námsefnið Hugarfrelsi í lok kaflans um núvitund. 

2.2.1 Hvað er núvitund? 

Til eru margar skilgreiningar á núvitund og byggja þær allar á ákveðnum fræðagrunni. Einn af 

helstu forsvarsmönnum núvitundar er Jon Kabat-Zinn en samkvæmt honum er núvitund það 

að einbeita sér á ákveðinn hátt, hér og nú á opinn og fordómalausan hátt (Kabat-Zinn, 1994). 

Núvitund er ekki ástand sem einstaklingurinn fer í heldur ákveðin meðvitund sem vaknar við 

að einbeita sér alfarið og algjörlega að því sem á sér stað á líðandi stundu (Shapiro, 2009). Öll 

höfum við upplifað ástand þar sem við gerum hluti ósjálfrátt, af vana og erum með margt í 
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gangi í einu. Í því ástandi erum við eins langt frá núvitund og hugsast getur (e. mindlessness). 

Með því að iðka núvitund verðum við meðvitaðri um athafnir okkar og af hverju við 

athöfnum okkur á ákveðinn hátt (Brown og Ryan, 2003).  Núvitund er ekki einungis verkfæri 

til að einbeita sér heldur leið til að vera og skilja heiminn. Núvitund á sér grunn í búddisma 

en núvitundariðkunn á að aðstoða einstaklinga við að hreinsa hugann, auka móttækileika og 

auka einbeitingu á líðandi stund (Kabat-Zinn, 2003). Með því að veita eigin upplifunum 

líðandi stundar athygli á opinn og einbeittan hátt verðum við móttækilegri fyrir því að skoða 

upplifanir okkar á hlutlausan og ógagnrýnin hátt (Shapiro, 2009).  

     Til að útskýra núvitund á sem einfaldastan hátt getum við horft á undirstöður núvitundar, 

það er lykilatriðin í ástundun núvitundar. Núvitund byggir á þremur lykilatriðum: ástæðu (e. 

intentions), athygli (e.attention) og viðhorfi (e. attitude). Ef við fléttum þessi lykilatriði í 

algengustu útskýringu núvitundar þá koma þau svona út: Núvitund er að einbeita sér 

(athygli) í ákveðnum tilgangi (ástæða) á ákveðinn hátt (viðhorf) að líðandi stundu. Þessi 

lykilatriði vinna þó ekki ein og sér, né eru þau ákveðin stig í núvitund heldur. Þetta eru 

áherslur sem mætast í ákveðnu flæði sem á sér allt stað samstundis (Shapiro, Carlson, Astin 

og Freedman, 2006).  

2.2.1.1 Ástæður 

Ástæður einstaklinga setja tóninn fyrir möguleika núvitundariðkunar. Það eru ástæðurnar 

sem minna einstaklinga í sífellu á af hverju þeir eru að stunda núvitund að fyrra bragði 

(Shapiro, Carlson, Astin og Freedman, 2006). Ástæður geta breyst og þróast eftir ástundun 

og rannsóknir sýna að útkoma iðkenda er í samræmi við markmið þeirra. Ef einstaklingarnir 

iðkuðu núvitund til að bæta sjálfstjórn náðist aukin sjálfstjórn, ef markmiðið var sjálfskoðun 

náðist það markmið og svo framvegis (Shapiro, 1992).  

2.2.1.2 Athygli 

Í núvitund felst hluti ferlisins í að veita líðandi stundu óskipta athygli, athyglin á ekki að vera 

á túlkun eða hugsunum heldur á núinu og því sem á sér stað í flæði núvitundar (Shapiro, 

Carlson, Astin og Freedman, 2006). Í raun er athygli á líðandi stundu lykilatriði í 

núvitundariðkun, ef hugurinn nær ekki einbeitingu og lætur utanaðkomandi áreiti eða 

hugsanir trufla núvitundariðkunina næst ekki æskilegt flæðisástand. 

2.2.1.3 Viðhorf 

Viðhorf skipta miklu máli þegar núvitund er iðkuð. Ákveðið viðhorf er nauðsynilegt til að ná 

fram bestu útkomu sem núvitund getur gefið af sér. Æskilegt er að núvitundariðkandi sé 

opinn, jákvæður og velviljaður jafnvel þó líðandi stund mæti ekki væntingum. Eru þessir 

eiginleikar æskilegir svo að iðkandinn geti verið opinn fyrir þeim tilfinningum og hugsunum 
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sem hann upplifir og svo hann geti leyft þeim að líða hjá. Mikilvægt er að iðkandi haldi ekki í 

tilfinningar eða hugsanir, jákvæðar og neikvæðar, heldur leyfi þeim að líða hjá í flæði 

núvitundar (Shapiro, Carlson, Astin og Freedman, 2006). 

Þessi lykilatriði eru talin eiga stóran þátt í þeim breytingum sem geta átt sér stað við 

iðkun núvitundar (Shapiro, Carlson, Astin og Freedman, 2006) en rannsóknir benda til að 

núvitundariðkun geti aukið sjálfsstjórnun,  bætt hegðun og tilfinningagreind sem og 

móttækileika einstaklinga (Shapiro, 2009). Tilfinningagreind er hæfileikinn til að fylgjast með 

eigin hugsunum sem og annarra (Chade-Meng Tan, 2014). Í stað þess að leyfa tilfinningum 

og aðstæðum að stjórna gjörðum okkar höfum við þann kost að stíga til baka og horfa á 

tilfinningar okkar og viðhorf á hlutlausan hátt og átta okkur á því að viðhorf okkar og 

tilfinningar eru ekki hluti af okkur sjálfum heldur hluti af upplifun okkar. Þegar við náum að 

aðskilja okkur sjálf frá tilfinningum okkar náum við fram ákveðnu hlutleysi, betri yfirsýn og 

öðru sjónarhorni á aðstæður okkar (Shapiro, Carlson, Astin og Freedman, 2006). Tilfinningar  

eiga sér samsvörun við líkama fólks. Þegar fólk verður til dæmis reitt fer það að anda hraðar 

og spennist allt upp. Svipuð líkamleg samsvörun á sér stað við hræðslu og aðrar tilfinningar 

og getur verið mikilvægt fyrir börn að þekkja líkamleg viðbrögð við tilfinningum og 

hugsunum. Til þess að geta þjálfað tilfinningagreind, og núvitund, verðum við að vinna á 

líkamlega sviðinu til að tengja líkama og huga (Chade-Meng Tan, 2014). Þar koma aðferðir 

Hugarfrelsis inn.  

2.2.2 Hugarfrelsi 

Hugarfrelsi eru samtök sem miða að því að kenna börnum, unglingum og fullorðnum að nota 

einfaldar aðferðir til að efla sjálfsmynd og vellíðan (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna 

Jónsdóttir, 2015). Gefnar hafa verið út tvær bækur tengdar Hugarfrelsi. Sú fyrri heitir 

Hugarfrelsi, aðferðir til að efla börn og unglinga og sú síðari heitir Hugarfrelsi, 

kennsluleiðbeiningar (2016) og eru þær báðar eftir Hrafnhildi Sigurðardóttur og Unni Örnu 

Jónsdóttur. Sömdu þær þessar bækur til að aðstoða foreldra við uppeldi barna sinna og gefa 

foreldrum verkfæri sem getur aðstoðað börn þeirra við að finna innri ró og styrkja sjálfsmynd 

þeirra. Þær aðferðir sem lagt er upp með í Hugafrelsi eru slökun, öndun, hugleiðsla, jóga og 

sjálfstyrking, og er hægt að nota aðferðirnar einar og sér eða í bland við hverja aðra. 

Helsta  verkfæri núvitundariðkunar er hugleiðsla, og er hún ein af aðferðum Hugarfrelsis. 

Hugleiðsla er þjálfun fyrir hugann. Með reglulegri hugleiðslu verður hugurinn rólegri og við 

náum betri heildarsýn. Hægt er að  ná auknum árangri í núvitundariðkun með að stunda 

hugleiðslu reglulega, einbeitingin lengist og verður betri. Að sleppa takinu á utanaðkomandi 

hugsunum og hljóðum, að læra að vera hér og nú og láta hvorki fortíð né framtíð trufla 
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hugleiðslu líðandi stundar er mikilvægt þegar kemur að því að læra hugleiðslu (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). 

 Hluti af hugleiðslu er öndun, sem er einnig aðferð sem notuð er í kennsluefninu/ 

námsefninu Hugarfrelsi (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). 

Önduninni er beitt til að ná ró og einbeitingu, en djúp öndun eykur súrefnisupptöku, hægir á 

hjartslættinum og lækkar blóðþrýsting (Marriott, 2009). Núvitundarstundir og þær aðferðir 

sem nefndar hafa verið, hugleiðsla og öndun, geta svo styrkt sjálfsvitund í kjölfar aukinnar 

tilfinningagreindar (Chade-Meng Tan, 2014). Með því að nota öndun er hægt að fara í 

slökunarástand, en þá hægist á hugsunum viðkomandi og hvíld næst án þess að hugsanir 

trufli (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). Því má segja að hugleiðsla, 

öndun og slökun vinni saman í núvitundariðkun að því að gera iðkendum kleift að hafa betri 

stjórn á líkama og sál. 

 Með því að geta gert sér grein fyrir eigin tilfinningum, sem og annarra, og viðbrögðum 

við þeim og skoðað þær hlutlaust geta einstaklingar gert sér grein fyrir eigin veikleikum og 

styrkleikum og metið sjálfan sig á hreinskilinn hátt sem eykur svo sjálfstraust viðkomandi. 

Með því að dýpka sjálfsvitundina verður viðkomandi ljóst að hann er ekki tilfinningar sínar, 

hann er ekki reiði heldur finnur hann fyrir reiði og getur þar af leiðandi haft stjórn á 

viðbrögðum sínum (Chade-Meng Tan, 2014).  Hér er þó ekki verið að ræða um að bæla 

tilfinningar sínar, heldur einungis stjórna þeim í stað þess að láta þær stjórna okkur. Þegar 

við náum að aðskilja okkur frá tilfinningum okkar og hugsunum fáum við fram hlutleysi, betri 

yfirsýn og annað sjónarhorn á aðstæður heldur en við hefðum annars fengið (Shapiro, 

Carlson, Astin og Freedman, 2006). 

Hér að ofan hefur verið komið inn á hugleiðslu, slökun, öndun og sjálfstyrkingu sem eru 

fjórir af þeim fimm þáttum sem Hugarfrelsi byggir á. Fimmta aðferðin er jóga, sem í raun 

samræmist við að núvitund sé þjálfuð á líkamlega sviðinu. Læri barn að þekkja muninn á milli 

spennu og slökunar í líkamanum er líklegt að það geti lært að leita jafnvægis (Elín Jónasdóttir 

og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003). Þegar það finnur að spennan í líkamanum verður of mikil 

getur það nýtt leiðir sem það hefur tileinkað sér til að stoppa sjálft sig af og slaka aðeins á. 

Börn þurfa kennslu og verkfæri á þessu sviði, og geta þau verið margbreytileg, líkt og slökun, 

snerting, jóga- og öndunaræfingar (Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003). Hér 

verður fjallað um jógað þar sem öðrum aðferðum sem tengjast Hugarfrelsi hafa áður verið 

gerð skil. 

Jóga er talið eitt elsta mannræktarkerfi veraldar sem miðar að þroskun líkama, hugar og 

sálar (Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003). Með því að iðka jóga lærum við 

mikilvægi þess að tengja saman huga og líkama og fá þetta tvennt til að byggja saman upp 

styrk, sveigjanleika, jafnvægi og einbeitingu. Þegar við náum að kyrra hugann og hlusta eftir 
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því sem líkaminn og okkar innra innsæi segir opnum við hugann enn meir og byggjum upp 

sjálfsvirðingu. Þegar jóga er stundað með börnum er aðaláherslan á teygjur og slökun. Mikið 

er unnið með einbeitingaræfingar og bera margar jógastöður nöfn dýra eða hluta úr 

umhverfinu sem börn þekkja. Jóga liggur vanalega vel fyrir börnum þar sem þau hafa 

meðfædda jafnvægisskynjun og liðleika (Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003). 

Jógaæfingar hafa áhrif á vöðva, sinar, taugakerfi, innkirtlakerfi, meltingu og hugarástand. 

Með reglulegri jógaiðkun verður súrefnisupptaka betri og blóðflæði örvast (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2016). Því er ljóst að ávinningarnar af jóga eru bæði 

líkamlegir og andlegir 

Hér á undan hef ég farið yfir þá fræðilegu þætti sem tengjast rannsókninni. Jákvæð 

sálfræði og núvitund skipa stóran sess í þessari starfendarannsókn og ljóst er að hægt er að 

nýta sér aðferðir núvitundar í formi Hugarfrelsis og annars námsefnis til að auka gæði náms á 

flestum skólastigum. Aðferðir Hugarfrelsis gera svo jákvæða sálfræði og núvitund 

aðgengilega fyrir starfsfólk og nemendur skólastiga, í þessu tilfelli leikskólans. 

2.3 Aðalnámskrá leikskóla, lög og reglugerðir 

Þar sem ritgerð þessi snertir á málum er varða jákvæða sálfræði, heilbrigði, líkamlega- og 

andlega vellíðan, sjálfsmynd barna og hlutverk leikskóla í þeim málum er vert að skoða hvað 

stendur í aðalnámskrá leikskóla og lögum og reglugerðum sem tengjast leikskólasviðinu um 

þessa þætti. 

Skólar eru taldir griðarstaður barna og hvílir ábyrgð á starfsfólki skóla að veita börnum 

öryggi og stuðla að vellíðan þeirra í daglegu starfi á skólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014) og er börnum tryggt þetta öryggi og umönnun í stjórnaskrá 

lýðveldisins Íslands (nr. 33/1944). Leikskólastigið er talið fyrsta stig skólakerfisins og er 

leikskólaaldurinn mikilvægur tími í þroska og námi barna (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Leikskóli á að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd barna og hefur líðan áhrif á mótun sjálfmyndar. 

Því eiga daglegar athafnir á leikskólum að stuðla að líkamlegri og andlegri vellíðan barna og 

er áhersla lögð á að starfsfólk leikskóla eigi náin og góð tengsl við börnin (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Eitt af meginmarkmiðum uppeldis og kennslu í leikskólum á að vera það að 

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

að börnin fái notið bernsku sinnar (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Hið sama má lesa úr 

Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna en þar stendur í 29. grein að menntun barna skuli 

beinast að því rækta á sem bestan máta andlega og líkamlega getu barnanna (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Börn eiga að eiga góðar 

minningar úr skóla, félags- og tilfinningalega. Barni sem líður vel í skóla er talið líklegra til að 

ná árángri í skólastarfi og hefur góður árangur í skóla áhrif á heilsufar. Áhrif þess að upplifa 
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vellíðan í skólastarfi og ná árangri eru svo gagnkvæm og er barn sem býr við tilfinningalegt 

öryggi í skólanum líklegra til að ná árangri á eigin forsendum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

2.4 Starfsfólk leikskóla, leiðtogafærni og lærdómssamfélög 

Leikskólar í dag skipa mikilvæg hlutverk í lífi ungra barna. Börn dvelja í lengri tíma í 

félagsskap annarra barna í umsjá starfsfólk leikskóla. Starfsfólk í leikskólum eru lykilaðilar í 

umönnun barna og er starf þeirra mikilvægt. En til þess að hægt sé að sinna því mikilvæga 

starfi sem á að eiga sér stað á leikskólum þurfa aðstæður á leikskólum að vera góðar og 

starfsfólk þarf að hafa tök á því að sinna starfinu af heilum hug. 

Leikskóli er menntastofnun og eru hlutverk hans skýr sem slík í lögum um menntun, en 

þar segir að aðalhlutverk leikskóla sé að efla alhliða þroska barna og veita þeim umönnun og 

menntun og skal velferð barna og þeirra hagur hafður að leiðarljósi í öllu starfi á leikskólum 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008). Eru kennarar, og annað starfsfólk leikskóla, í lykilhlutverki í 

öllu skólastarfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) og hvílir sú  ábyrgð á þeim að veita börnum 

öryggi og umönnun í daglegu starfi á hverjum skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014). Undanfarin ár hafa aðstæður á leikskólum á Íslandi oft verið ræddar. Fréttaflutningur 

einkennist af því að mikil mannekla og veikindi séu að hafa áhrif á starfsemi leikskóla og að 

erfiðlega gangi að fá fólk til starfa, bæði fagmenntað sem og annað starfsfólk. 

Starfsmannavelta leikskóla hefur verið mikil og haustið 2017 var fréttaflutningur af lokun 

deilda á leikskólum sökum manneklu nánast daglegt brauð (Kristín Sigurðardóttir, 2017; 

Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2017; Tryggvi Páll Tryggvason, 2017). 

Í dag telst kennsla vera álagsvinna sem feli í sér töluverða  streitu (Kokkinos, 2007). Í 

rannsókn Höllu Aspar Hallsdóttur (2015) á kulnun leikskólakennara kemur fram að kulnun 

meðal leikskólakennara á Íslandi sé umtalsverð, og að kulnunin sé meiri eftir því sem 

menntunarstigið er hærra og kemur hún frekar fram hjá yngri einstaklingum en þeim sem 

eldri eru. Útkeyrsla (e. exhaustion) er aðaleinkenni kulnunnar og lýsir sér í líkamlegri og 

andlegri þreytu gagnvart því starfi sem einstaklingur er í. Útkeyrsla ein og sér er ekki kulnun 

en getur þó verið sterk vísbending um kulnun og þá streitu sem fólk er að upplifa (Abel og 

Sewell, 1999). Útkeyrsla er ekki einfaldlega eitthvað sem fólk upplifir heldur það sem verður 

til þess að fólk byrjar að fjarlægjast starf sitt, bæði líkamlega og andlega til að standa undir 

því álagi sem það starfar við. Hjá einstaklingum sem starfa í miklum mannlegum samskiptum 

getur andlegt álag og tilfinningalegar kröfur haft áhrif á getu viðkomandi til að mæta kröfum 

og þörfum þeirra einstaklinga er hann starfar með. Kröfurnar virðast viðráðanlegri ef 

viðkomandi fjarlægir sig tilfinningalega frá þeim sem hann starfar með. Skilvirkni í starfi 

minnkar eftir því sem einstaklingar fjarlægja sig meira frá starfinu þar sem einstaklingar sem 
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upplifa þetta ástand eiga erfitt með að sýna metnað í starfi sökum streitu og útkeyrslu 

(Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001).  

í kjölfar breyttra samfélagslegra, menningarlegra, menntunarfræðilegra og pólitískra 

gilda er efling leiðtogafærni orðið að lykilatriði innan menntunarfræða ungra barna. Það 

sama á við um auknar kröfur um samstarf varðandi ákvarðanir er varða málefni og stefnur í 

námi ungra barna. Það kallar á aukna þörf á góðri leiðtogafærni kennara. Ólíkar kröfur mæta 

kennurum bæði innan og utan vinnuumhverfisins og því er  þörf á sterkum 

lærdómssamfélögum (Campell-Evans, Stamopoulus og Maloney, 2014). Þegar kennari vinnur 

að starfendarannsókn í samstarfi við aðra þarf hann að sýna forystu og leiðtogafærni en hluti 

af starfendarannsókn er einnig að efla kennara til að sýna faglega forystu á eigin 

starfsvettvangi. Tvö af einkennum leiðtogafærni er góður faglegur þekkingargrunnur og 

ígrundun á eigin hæfileikum (Campell-Evans, Stamopoulus og Maloney, 2014). Leiðtogafærni 

felst ekki í því að ráða, heldur að sýna leiðtogafærni þar sem aðrir eru fengnir með í að móta 

starf sem er í stöðugri þróun, þar sem stöðugt er verið að vinna að umbótum. Slík 

leiðtogafærni er mikilvæg til að skapa lærdómsamfélög í skólum sem geta unnið að því að 

þróa og efla eigin starfshætti. 

Í lærdómssamfélögum lærir hver af öðrum og með öðrum til að ná betri árangri í 

samræmi við breyttar áherslur hverju sinni, og afmarkast lærdómssamfélag af fagfólki 

skólans sem vinnur stöðugt að því að bæta árangurinn af starfi sínu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Lærdómssamfélag styrkir kennarann í starfi sínu og veitir honum 

tækifæri til að ígrunda árángur af eigin starfi og annarra (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Hafþór Guðjónsson (2011) bendir á að kennarar átti sig ekki alltaf á þeirri kennslufræðilegu 

þekkingu sem þeir búa yfir. Það sé vegna þess að kennarar fái ekki mörg tækifæri til að ræða 

sína þekkingu, og um leið er þekking kennarans honum svo töm að hann áttar sig ekki alltaf á 

þeim feng sem hann býr yfir. Það sé ekki fyrr en kennarinn fer að ræða við aðra kennara, líkt 

og á sér stað í starfendarannsóknum, að hann áttar sig á þeirri þekkingu sem hann býr yfir og 

hann getur deilt með öðrum fagmönnum á sama sviði. (Hafþór Guðjónsson, 2011). Því er 

nokkuð ljóst að starfendarannsóknir, fagleg forysta og lærdómssamfélög tengjast í starfi 

kennara og geta orðið akkur í því að þróa skólastarf í þágu barna. 

2.5 Samantekt 

Hér að ofan hef ég kynnt þær stoðir sem ég byggi rannsókn mína á. Jákvæð sálfræði er 

grunnstoðin en hún skoðar þær aðstæður og þau ferli sem leiðir til þess að einstaklingar 

blómstri eftir bestu getu (Gable og Haidt, 2005). Einn af öngum jákvæðrar sálfræði eru svo 

hugmyndir um flæði og flæðiástand en flæðisástand skapast þegar einstaklingar ná að 

einbeita sér alfarið og markvisst að því sem á sér stað á líðandi stundu (Shapiro, 2009). Til 
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þess að ná fram þessu ástandi getum við notast við aðferðir núvitundar en ávinningur af 

núvitundariðkun getur verið margvíslegur. Hann getur meðal annars bætt tilfinningastjórn, 

minnkað neikvæðni og stuðlað að jákvæðari tilfinningum (David og Hayes, 2011). Valdi ég að 

notast við aðferðir Hugarfrelsis til að innleiða núvitundariðkun á þeim leikskóla sem ég starfa 

en áskoranir geta verið margvíslegar við störf á leikskóla þar sem aðstæður geta reynst 

erfiðar. Sú rannsóknaraðferð sem ég valdi til að skoða hvernig innleiðing núvitundariðkunar á 

leikskólann gengi er starfendarannsókn en starfendarannsóknir vinna að úrbótum á sama 

tíma og þær gefa kennurum kost á að beina sjónum innávið. Hér á eftir er fjallað nánar um 

starfsendarannsóknir og þau gögn sem ég safnaði við rannsókn mína. 
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3 Starfendarannsóknir 

Í dag er skólastarf mjög fjölbreytt og kröfur samfélagsins til skólanna hafa aukist samhliða 

breytingum á bakgrunni og þörfum nemenda. Kennarinn er mikilvæg persóna í námi 

nemenda  og því áríðandi að hann sé meðvitaður um þann fræðilega bakgrunn sem hann 

byggir sitt daglega starf á. Fagmennska og fræðileg þekking ásamt starfskenningu kennara 

byrjar að mótast og þróast strax í námi þeirra (Hafþór Guðjónsson, 2011). Skilningur kennara 

á eigin starfssviði er undir stanslausu áreiti, og því í sífelldri endurmótun í gegnum þeirra 

starfsævi.  

Þegar kom að vali á aðferð og aðferðafræði kom í raun ekki annað til greina en 

starfendarannsókn. Þær aðferðir sem starfendarannsóknir byggja á henta mér vel að því leyti 

að þær gefa mér kost á að leggja mig fram um að verða betri starfsmaður, bæði faglega og 

tilfinningalega. Þá bjóða starfendarannsóknir upp á nálægð við nemendur og aðra kennara 

og unnið er að úrbótum á starfinu í samvinnu við þá. Hafði ég aðeins kynnt mér 

starfendarannsóknir á fyrri stigum náms míns og fannst mér þetta kjörið tækifæri til að 

dýpka mig í þeim. 

     Til þess að styðja við kennara í starfi þurfa rannsóknir á námi og kennslu að hafa áhrif á 

skólaþróun. Til þess að það sé hægt þurfa rannsóknir einnig að eiga upptök sín í spurningum 

kennara, og leiðum sem þeir geta nýtt til að draga fram og þróa eigin fagþekkingu. Breytingar 

á skólastarfi eru sjaldnast settar af stað út frá spurningum og áskorunum kennara þó þeim sé 

ætlað að framkvæma þær, heldur koma breytingar oftar en ekki út frá lögum og 

reglugerðum sem stjórnvöld setja fram (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

 Til þess að breytingar í skólastarfi nái árangri er mikilvægt að kennarar taki virkan þátt í 

stefnumótun og rannsóknum er varða skólastarf. Starfendarannsóknir eru ein leið sem hægt 

er að fara til að þróa kennslu út frá þörfum kennara, en þær eru ólíkar öðrum 

rannsóknaraðferðum að því leiti að rannsakandinn beinir sjónum að sjálfum sér og sínu 

starfi, í því skyni að öðlast betri skilning á því og fá tækifæri til að þróa það enn fremur 

(Hafþór Guðjónsson, 2011). Enn fremur eru þær leið til að auka þátttöku kennara í þróun 

skólamála þar sem að viðfangsefni hverrar rannsóknar byggir á daglegum athöfnum kennara 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).   

Starfsendarannsóknir eru í eðli sínu umbótamiðaðar, þær verða til í tengslum við vinnu 

starfsfólks á vettvangi og eru til þess hugsaðar að bæta á einhvern hátt þann vettvang sem 

rannsóknin er unnin á (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þær miða ýmist að því að miðla nýrri 

þekkingu eða búa til nýja þekkingu innan ákveðins sviðs á sértækan og hagnýtan hátt. 

Starfendarannsóknir geta stutt kennara við að draga fram þá þekkingu sem þeir búa yfir og 

miðla henni áfram í starfi. Starfendarannsóknir geta verið framkvæmdar á margvíslega vegu. 
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Kennari getur rannsakað eigið starf, hann getur rannsakað eigið starf í samvinnu við 

samstarfskennara, eða þá að utanaðkomandi aðili vinnur í samvinnu við kennara að 

rannsókn þar sem starf kennaranna er skoðað og það ferli sem þeir fara í gegnum (Koshy, 

2010). Með rannsóknum á eigin störfum geta kennarar öðlast vald yfir þekkingu á sínu fagi, 

en með sterkum þekkingargrundvelli getur kennari orðið að sterkari fagmanni (Edda 

Kjartansdóttir, 2010). Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla byggir fagmennska kennara á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins og snýst fagmennska 

kennara um nemendur, menntun þeirra og velferð (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Edda 

Kjartansdóttir (2010) telur að til að kennari geti talist fagmaður á sínu sviði þurfi hann að 

þekkja sína hugmyndafræði, hann þarf að geta rökstutt sínar hugmyndir á fræðilegan hátt og 

þá þarf hann að geta valið sér kennsluaðferðir út frá sinni hugmyndafræði. Þannig geta 

starfendarannsóknir eflt kennara á pólitískan hátt þar sem hann verður betur í stakk búinn til 

að setja eigin áherslu í kennslu í orð og getur þannig staðið í forsvari fyrir eigin 

hugmyndafræði. Með því að þekkja sína hugmyndafræði og með því að hafa sterkan 

fræðilegan grundvöll getur það ennfremur gert kennurum kleift að efast um ákveðin 

námsmarkmið og stefnur, og horfa á þær með gagnrýnum augum (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Starfendarannsóknir veita kennurum tækifæri til að rýna í eigin störf til að sjá hvernig 

þeir starfa og þá útskýra af hverju þeir starfa á þann hátt sem þeir gera. Starfendarannsóknir 

geta þannig eflt kennara persónulega þar sem þær krefja einstaklinga um að staldra við og 

beina bæði sjónum inn á við, skoða eigin viðhorf og hugmyndir til náms og kennslu. Á 

þennan hátt geta starfendarannsóknir verið bæði persónulegt þroskaferli og pólitísk verkfæri 

sem ýtir undir valdeflingu kennara og færir þeim völd yfir þekkingu á þeirra fagi (Edda 

Kjartansdóttir, 2010).   

Hafþór Guðjónsson (2011) nefnir að eitt sé að lesa rannsóknir, annað sé að nýta sér það 

sem lesið er. Með því að taka þátt í rannsókninni sjálfri, líkt og rannsakandinn gerir í 

starfendarannsóknum, leggi rannsakandinn sína þekkingu í það starf sem hann vinnur. Með 

þátttöku í starfendarannsókn fer kennarinn í gengum ákveðið ferli til að bregðast við 

ákveðnum aðstæðum, og til að bregðast við þeim á sem besta vegu safnar hann gögnum og 

skoðar sitt viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum til að átta sig betur á þeim aðstæðum sem 

hann er í. Kennarar eru í lykilstöðu til að bæta starf sitt með nemendum þar sem þeir eru í 

stöðugt í nálægð við nemendurna og því í einstakri aðstöðu til að læra á og með nemendum 

sínum (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Þegar ég valdi viðfangsefni fyrir meistaraverkefni mitt fannst mér mikilvægt að velja 

verkefni þar sem ég gæti lagt áherslu á að efla mig sem fagmann. Í mínu starfi vil ég hafa 

sterkar fræðilegar undirstöður til að vinna með börnum á þann hátt að þau upplifi öryggi, 

hamingju og traust. Ég vil sinna starfi mínu eftir bestu getu og sækja mér þekkingu sem nýtist 



 

23 

mér í starfi með börnum á leikskólaaldri. Þessi áhersla mín að efla mig í starfi er ein af 

ástæðunum fyrir því að ég valdi að vinna starfendarannsókn í lokaverkefni mínu. 

Starfendarannsóknir búa yfir þeim eiginleikum að rannsakandi sjálfur vinnur jafnt að því að 

efla sig sem fagmann á sama tíma og hann rýnir í aðstæður á vettvangi í þeim tilgangi að 

breyta þeim með hagsmuni þátttakenda að leiðarljósi. Eftir að hafa kynnt mér jákvæða 

sálfræði sá ég að  þarna voru áherslur sem ég vildi leggja áherslu á í leikskólastarfi.  

Leikskólinn hafði þá nýlega keypt sér námsefni sem heitir Hugarfrelsi sem gengur út á að  

nýta ýmsar aðferðir til að efla sjálfsmynd og vellíðan barna og unglinga. Á námsefnið að vera 

verkfæri fyrir foreldra, og fagmenn, til að aðstoða börn við að finna innri ró og styrkja 

sjálfsmynd þeirra (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). Eftir að ég 

hafði kynnt mér það námsefni heillaðist ég að hugmyndafræðinni sem það byggir á. Ekki 

skemmdi fyrir að það samræmdist einnig þeim stefnum og gildum sem leikskólinn starfar 

eftir og byggir á jákvæðri sálfræði og flæði. Gildin sem Hugarfrelsi byggir á, núvitund og 

jákvæð sálfræði, er eitthvað sem höfðar til mín . Tel ég að þessi gildi höfði til mín  vegna þess 

sem ég vil standa fyrir sem fagmaður á mínu sviði, ég vill geta gert börnum kleift að líða vel, 

upplifa ró og öryggi meðan á veru þeirra í leikskólum stendur.  

Á sama tíma og ég var að undirbúa meistaraverkefnið fékk sveitafélagið ákveðna 

fjárupphæð í styrk frá Jafnréttisstofu til að vinna að verkefni sem gæti stuðlað að bættri 

sjálfsmynd drengja og stelpna. Voru starfsmenn af öllum skólastigum sveitarfélagsins valdir 

til að taka þátt í vinnustofu þar sem  markmiðið var að úbúa námsefni til að halda mætti 

námskeið fyrir börn á aldrinum 5, 10 og 15 ára um jafnrétti og sjálfsmynd. Ég tók þátt í þessu 

verkefni fyrir hönd leikskólans sem ég starfa á og tók ég þátt í að ákveða hvaða gildi yrði lögð 

áhersla á í námskeiðunum. Ég ákvað að flétta áherslum núvitundarstundanna saman við 

námskeiðið um sjálfsmynd. Upphaflega voru núvitundarstundirnar byggðar upp á 

öndunaræfingu, slökun og hugleiðslusögu. Ég bætti námskeiðisefninu við þessar stundir með 

því að taka umræður í lok slökunar og/eða hugleiðslu um sjálfsmynd, jákvæðni, tilfinningar 

og vináttu með ákveðnum umræðupunktum sem mátti finna í Hugarfrelsis námsefninu. Þá 

voru hugleiðslusögurnar valdar með tilliti til viðfangsefnis hverrar viku. Viðfangsefni hverrar 

viku og umræðupunktarnir koma fram í kennsluáætlunum sem ég útbjó og má sjá í Viðauka 

A.  

Ég tel að í gegnum þessa starfendarannsókn hafi ég eflt leiðtogafærni mína á þann hátt 

að ég geti betur staðið í forsvari fyrir þær kenningar og  kennsluaðferðir sem ég nýti í eigin 

starfi, og með því sé ég betur í stakk búin að miðla þekkingu minni áfram til annarra kennara, 

bæði kennara sem starfa innan leikskólans er ég starfa á sem og annarra sem hafa áhuga á 

að innleiða og vinna með núvitund í leikskólastarfi. 
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3.1 Samhengi rannsóknar og þátttakendur 

Leikskólinn þar sem rannsóknin fór fram er þriggja deilda leikskóli í litlu sveitarfélagi úti á 

landi. Í leikskólanum er rými fyrir 65 börn á aldrinum 9 mánaða til 6 ára. Starfsmenn 

leikskólans voru 21 talsins meðan á rannsókn stóð. Stefna leikskólans byggir á jákvæðri 

sálfræði, að styrkja sjálfsmynd leikskólabarna og auka þannig seiglu einstaklinga sem 

auðveldar þeim að takast á við erfiðleika. Leikskólinn starfar  með hugmyndina flæði (e. 

flow), en flæði er einn af öngum jákvæðrar sálfræði. Flæði er það ástand þegar fólk er svo 

einbeitt við það sem það tekur sér fyrir hendur að ekkert annað skiptir máli á þeirri stundu. 

Reynslan af upplifuninni er svo ánægjuleg að fólk leggur ýmislegt á sig til að geta haldið 

áfram í flæðinu en það að hafa stjórn á sinni meðvitund í flæðisástandi er ekki einfalt 

verkefni en nauðsynlegt (Csikszentmihalyi, 2008). Það að hafa stjórn á meðvitund sinni er 

nauðsynilegt til að hugsanir og umhverfi trufli ekki einbeitingu. Nánar er fjallað um flæði í 

kaflanum um jákvæða sálfræði. 

Leikskólinn notar einnig hugmyndarfræðina Leiðtoginn í mér (e. Leader in Me), en hún 

gengur út á að byggja upp sterka einstaklinga með góða leiðtogafærni til að takast á við 

áskoranir í lífi og starfi (Covey, 1989). Tilgangurinn er þó ekki að búa til litla leiðtoga úr öllum 

börnunum, heldur að aðstoða hvern einstaklinga við að blómstra á sínum eigin forsendum. 

Hver einstaklingur fær að vinna út frá eigin styrkleikum, og er áhersla lögð á að barn þroski 

með sér færni og skilning til að bera ábyrgð á eigin ákvörðunum. Með því að gefa börnunum 

tækifæri á að þroskast á sínum forsendum, gefum við þeim einnig tækifæri á að finna og 

þróa styrkleika sína, sem getur svo gert þau að sterkum, sjálfstæðum einstaklingum sem eru 

færir um að stjórna eigin lífi og hvetja aðra áfram (The Leader in Me: Teacher’s kindergarten 

guide, 2009). 

Leikskólinn hefur opið dagskipulag sem þýðir að ekki er ein ákveðin stundatafla í gangi 

fyrir hvern dag þó svo að vissir punktar séu ávallt til staðar hvern dag, líkt og matmálstímar. 

Börnin fá að velja sér sjálf það viðfangsefni sem þau vilja vinna með, þau ráða hversu lengi 

þau fást við það viðfangsefni og hversu lengi þau dvelja á hverri stöð. Á hverjum degi eru 

opnar ákveðnar stöðvar þar sem fengist er við ákveðin viðfangsefni, líkt og málþroska, 

vísindi, listasmiðja, hreyfisalur og fleiri. Með því að nota opið dagskipulag geta börnin haft 

áhrif á nám sitt og sótt það á sínum forsendum. Þá hentar opið dagskipulag einna best til að 

ná fram flæði hjá börnunum því þau geta einbeitt sér að því sem þau hafa áhuga á í þann 

tíma sem þau vilja. Tvær eldri deildirnar fá að fara á milli stöðva, en yngsta deildin er að 

mestu inn á sinni deild þar sem börnin eru svo ung. Þá starfrækir leikskólinn einnig útideild á 

öðrum stað í bæjarfélaginu en tveir elstu árgangarnir sækja útideildina til skiptis og er unnið 

mikið með útiveru þar. Í útideildinni dvelja börnin  í litlum hópum eina viku í senn. Þar fá þau 

tækifæri til að takast á við ýmis viðfangsefni úti í náttúrunni. Það er því svolítið misjafnt 
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hversu mörg börn af elsta árganginum eru í leikskólanum í hverri viku. Elsta árganginum er 

skipt í tvennt og þeir tveir hópar, ásamt næstelsta árganginum, skiptast á að vera á 

útideildinni. Þannig voru elstu börnin einungis öll í húsi þriðju hverju viku, og svo einungis 

annar hópurinn í einu hinar tvær vikurnar. Til að útskýra veru barnanna í leikskólanum og á 

útideildinni set ég hér að neðan töflu um skiptingu hópsins. Ef hópur 1 var á útideildinni var 

hópur 2 og næstelsti árgangurinn í leikskólanum.  Öll nöfnin á listanum eru dulnefni. 

Tafla 1  Hópaskipting í útideild 

Hópur 1 Hópur 2 Næstelsti árgangurinn 

Bjartur  Karen Jökull 

Líney  Hulda Þór 

Kristófer  Björg Sigríður 

Dröfn Þór Kristján 

Eiríkur Atli Björk 

Dís  Heiða  Júlía 

Rún Hinrik Vigfús 

 Helgi  Andri Diljá 

 
Rósa 

 

 

Rannsóknin og gagnasöfnunin í henni áttu sér stað frá desember 2017 fram í maí 2018. 

Einnig nýtti ég gögn úr lítilli forrannsókn á sama efni frá haustinu 2016.  Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru ég og börnin sem voru á elstu deild leikskólans og voru því 5 og 6 ára 

gömul á tímabili rannsóknarinnar. Þessi sömu börn tóku þátt í forrannsókninni árið 2016. Eru 

börnin 17 talsins, 9 stúlkur og 8 drengir. Þegar núvitundarstundunum lauk sá ég í gögnum 

mínum að af barnahópnum komu 15 börn í stundirnar. Tveir drengir völdu að taka ekki þátt í 
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neinum af núvitundarstundunum í seinna skiptið sem ég fór af stað með þær. Annar þeirra 

var þó hrifinn af Hugarfrelsi. Hann var ánægður í stundunum sem áttu sér stað 2016 og 

notast við Hugarfrelsi heima að sögn móður en hann fann ekki löngun til að koma í 

stundirnar seinna tímabilið sem boðið var upp á þær.  

Núvitundarstundirnar stóðu yfir í 15-20 mínútur í senn hvern dag en rannsóknir sýna að 

sá tími geti dugað til að skapa friðsælla lærdómsumhverfi fyrir börn (Fisher, 2006). Þar sem 

börnin sem tóku þátt í rannsókninni eru á elstu deild leikskólans veldur skipulag leikskólans 

því að börnin eru ekki alltaf á sama tíma á deildinni og þau því ekki alltaf til staðar þegar 

núvitundarstundirnar fóru fram. 

Þá tóku tveir aðrir starfsmenn leikskólans þátt í rannsókninni með mér, en þeir eru báðir 

starfsmenn á elstu deildinni sem börnin eru á og sýndu áhuga á meistaraprófsrannsókninni 

og að vinna með núvitundariðkun með börnunum þegar ég nálgaðist þá á fyrstu stigum 

hugmyndavinnunar. Annar starfsmaðurinn er  leikskólakennari og hefur starfað lengi á 

leikskólasviðinu. Hinn starfsmaðurinn hefur starfað í töluverðan tíma á leikskóla og er í 

leikskólakennaranámi. Fólst þátttaka þeirra í að skrá atriði er varða hegðun og líðan 

barnanna eftir að núvitundarkennslu lauk. 

3.2 Gögn 

Í starfendarannsóknum eins og í öðrum rannsóknum er lykilatriði að safna gögnum, en 

gögnin sýna þá þróun og breytingar sem eiga sér stað frá því að rannsóknin hefst og þar til 

henni lýkur (McNiff, 2010). Gögnin eru nýtt til  að sýna það ferli sem á sér stað frá því að 

rannsóknarspurning er sett fram þar til rannsakandi getur sett fram fullyrðingu um útkomu 

rannsóknarinnar. Því er upphaf hverrar rannsóknar að safna gögnum, sem sýna hvert 

upphaflegt ástand er, og halda svo áfram að fylgja þeim breytingum sem eiga sér stað 

(McNiff, 2010). Skipuleg skráning og fjölbreytt rannsóknargögn geta verið mikilvæg verkfæri í 

starfendarannsóknum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Þau gögn sem ég safnaði við þessa rannsókn voru rannsóknardagbók, skráningar um 

fundi og fundargerðir, viðtöl, óformleg samtöl, skráningar, myndbönd og ljósmyndir og fjalla 

ég hér á eftir um hverja leið gagnaöflunar.  

3.2.1 Rannsóknardagbók 

Mitt helsta rannsóknarverkfæri var rannsóknardagbók en vel haldin rannsóknardagbók getur 

innihaldið margvísleg gögn og aðstoðað við að sýna hvernig ferli og stefna rannsóknarinnar 

verður með tímanum (MacLean og Mohr, 1999).  

Með því að skrá í upphafi hugsanir og fyrirætlanir getur það aðstoðað rannsakandann, 

sem og aðra, að skilja betur það ferli sem átti sér stað. Það að skrá niður í upphafi það sem 
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rannsakandinn telur líklega útkomu af rannsókn sinni getur veitt aðstoð við að móta 

rannsóknarspurninguna og aðstoðað rannsakandann við að bera kennsl á eigin kenningar 

(MacLean og Mohr, 1999). Ég notaði rannsóknardagbókina til að skrá niður mínar 

kennsluaðferðir og hvað mér fannst ég mega bæta í mínum aðferðum til að verða sá 

fagmaður sem mig langar til að vera. Rannsóknardagbókin mín var í raun ekki bók í 

eiginlegum skilning heldur stór, svört mappa sem ég setti allt inn í. Ég skráði allt í tölvu og 

prentaði svo út og setti í rannsóknardagbókina/möppuna til að hafa allt á vísum stað. 

 Einnig notaði ég rannsóknardagbókina til að skrá niður eigin hugsanir og tilfinningar 

varðandi ferli rannsóknarinnar, ásamt því að safna vettvangsnótum, leyfisbréfum, 

skráningum, punktum varðandi óformleg samtöl og öðrum skjölum er tengdust rannsókninni 

á einhvern hátt  

3.2.2 Vettvangsnótur, skráning og myndbandsupptökur 

Ekki er nóg að vera með rannsóknardagbók þar sem ferli hvers dags getur orðið óljóst eftir 

langan dag. Því er mikilvægt að nota einnig skráningar og vettvangsnótur. Slíkar skráningar 

geta þær gefið rannsakanda tækifæri til að skoða eigin upplifun af því sem fram fór. Einnig er 

mikilvægt að skrá niður allar hugleiðingar um leið og þær koma fram því oft gleymast 

smáatriði sem gætu varpað ljósi á aðstæður og upplifun hverju sinni (Schutt, 2012).  Með því 

að skrá vettvangsnótur strax eftir kennslu, í mínu tilviki um leið og núvitundarstund lauk, gaf 

það betri innsýn í það sem átti sér stað í hverri núvitundarstund. Ég útbjó sérstakt 

skráningarskjal ásamt kennsluáætlun þar sem fram kom viðfangsefni hverrar 

núvitundarstundar, hvaða börn völdu að koma í stundina og hvernig stundin fór fram. Þar gat 

ég sagt frá upplifunum og líðan barnanna ásamt eigin upplifun um leið og stundinni lauk en 

ég tel að það hafi verið mikilvægt atriði að geta skráð hugsunarnir um leið og þær komu. 

Dæmi um kennsluáætlun og skráningarblað má sjá í viðauka A og Á. 

Vettvangsnótur geta verið í ýmsu formi. Þær geta verið skriflegar, eins og ég lýsti hér að 

ofan, en þær geta einnig verið í formi myndbanda og ljósmynda. Þó svo að rannsakandi skrái 

niður eftir bestu getu því ferli sem átti sér stað og hans upplifun, geta ávallt einhver atriði 

farið fram hjá honum. Með því að taka myndir og myndbönd er hægt að skoða betur 

upplifun nemenda af núvitundarstundunum og líkamlega tjáningu (Schutt, 2012). Þá getur 

rannsakandi einnig skoðað sína kennslu á gagnrýninn hátt og leitað að leiðum til að bæta 

kennsluaðferðir sínar. Ég tók upp myndbönd af núvitundarstundum til að skoða aðstæður 

nánar í því skyni að lagfæra þau atriði er virtust hafa truflandi áhrif á börnin. 

3.2.3 Viðtöl og óformleg samtöl 

Viðtöl eru góð leið til að komast að upplifun fólks, þeirra reynslu, þeirra bakgrunn og þeirra 

tilfinningum. Viðtöl geta gefið betri sýn af þeirri manneskju sem rætt er við og á hvaða 
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forsendum sú manneskja er stödd í rannsókninni (Schutt, 2012). Með því að taka viðtöl við 

samstarfsfólk mitt, þá sem tóku þátt í rannsókninni, fékk ég fengið betri innsýn í ferlið sem 

átti sér stað og gat betur áttað mig á hvort upplifun þeirra hafi verið í samræmi við mína. 

Viðtölin fylgdu í raun engum föstum ramma, heldur var einblínt á það hvernig kennarinn 

upplifði hegðun og líðan barnanna eftir að núvitundarstund lauk hjá mér og börnin áttu 

samverustund með kennaranum. Rætt var um kosti og galla rannsóknarinnar í því formi sem 

hún var og gat kennarinn komið með ábendingar um hvað hann teldi mega betur fara. Ég 

hafði þá reglu að skrá hjá mér  helstu punkta hvers viðtals þegar þau áttu sér stað og skrifaði 

svo niður mínar hugsanir út frá þeim punktum eftir að viðtali lauk. Lengri viðtöl tók ég upp og 

hlustaði aftur á og skráði niður mikilvæga punkta. 

Óformleg samtöl geta verið nauðsynileg til að samræma kennslustundir, en oft hafa 

kennarar lítinn tíma til að skipuleggja samstarf sitt og þá er oft gripið til stuttra, hnitmiðaðara 

samtala til að samræma aðgerðir. Í mínu tilviki voru óformleg samtöl til að ræða um 

tímasetningar, skiptingu barnahópanna og verkefnin sem börnin unnu eftir 

núvitundarstundirnar. Einnig átti ég nokkur óformleg samtöl varðandi núvitundarstundirnar 

við börnin er ég mætti þeim í ýmsum aðstæðum og spurðu börnin oft um hvort ég væri með 

núvitundarstundirnar þennan dag eða hinn daginn. Notaði ég þá oft tækifærið og spurði 

börnin um tilfinningar þeirra gagnvart núvitundarstundunum. Ég skráði helstu punkta úr 

slíkum samtölum í rannsóknardagbók mína.  

3.2.4 Fundir, fundargerðir og önnur fyrirliggjandi gögn 

Reglulegir fundir með öðrum starfsmönnum sem tengjast verkefninu á einhvern hátt geta 

verið gagnlegir til að horfa yfir gögnin gagnrýnið, greina þau sameiginlega og gera 

lagfæringar og þannig ýmist þróaferlið eða aðlaga það að aðstæðum hverju sinni. Það var til 

að mynda á starfsmannafundi sem ferlið hófst hjá mér, þegar ég valdi hvað mig langaði að 

gera í meistaraprófsverkefninu vegna umræðu á starfsmannafundi um álagspunkta daglegs 

starf. Ég tel mjög mikilvægt að fá tíma til að setja niður með öðrum starfsmönnum, skoða 

þau gögn sem við höfum í höndunum og ákveða framhaldið. Þá geta fyrirliggjandi gögn 

einnig veitt innsýn í starfið eins og það er, og einnig hvernig það á vera samkvæmt námskrám 

og skólastefnu. Ég notaði fundargerðir til að skoða áherslur hvers fundar og greina betur þau 

atriði sem ég hafði skráð niður og tengdust rannsókninni á einhvern hátt. Einnig notaði ég 

skólanámskránna til að skoða stefnu leikskólans og skoða hvernig hún tengdist þeim gildum 

sem að rannsókn mín byggir á og tengist núvitund. 

3.3 Gagnagreining 

Öllum gögnum í rannsókninni var safnað í rannsóknardagbókina meðan á rannsókn stóð til 

að auðvelda gagnagreiningu. Viðtölin og óformlegu samtölin notaði ég til að skoða upplifun 
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samstarfsmanna, og hvernig þeir upplifðu líðan barnanna eftir að núvitundarstundunum 

lauk. Viðtölin voru skrifuð upp og samtölin punktuð niður og þau sett í viðeigandi kafla í 

rannsóknardagbókinni. Vettvangsnótur, skráningar, ljósmyndir og myndabandsupptökur 

skoðaði ég jafnóðum og notaði til að fylgjast með ferli núvitunarstundanna. Þar rýndi ég í 

framkvæmd stundanna, kennsluaðferðir, upplifun barnanna og aðstæður hverju sinni og 

notaði svo upptökurnar til að vinna að úrbótum til að flæði núvitundarstundanna gæti verið 

gott og ekkert sem raskaði ró barnanna. Til dæmis gat ég notað myndböndin til að sjá hvað 

það var sem truflaði börnin, eins og ef þeim var kalt og verið búin að útvega teppi fyrir næstu 

kennslustund. Öll atriði sem ég fann punktaði ég niður og setti í rannsóknardagbókina. 

Fundirnir, bæði  fundargerðir frá starfsmannafundum og skráningar af fundum með öðrum 

starfsfmönnum sem tóku þátt í rannsókninni, voru svo notaðir til að skoða hvernig 

rannsóknin gekk á hverjum tímapunkti. Greindi ég af þeim gögnum sem komu af fundunum 

hvað mætti betur fara og nýtti til úrbóta til að rannsóknin gengi betur.  

Í vinnu með gögnin las ég í gegnum öll gögn sem ég hafði safnað og byrjaði að skrá hjá 

mér atriði sem ég sá að komu fram aftur og aftur í gögnunum mínum. Þessi atriði tengdust 

ýmist upplifun barnanna sem og minni upplifun af núvitundarstundunum. Þau atriði sem ég 

sá að komu ítrekað fram flokkaði ég síðan saman í þemu. Þau þemu sem komu ítrekað fram í 

gögnum mínum og börnin ræddu um sjálf snérust um það hvernig börnin tileinkuðu sér 

aðferðir og venjur núvitundar, hvernig þau fundu hugarró og endurnýjuðu orkuna fyrir 

daginn, hvernig þau lærðu að koma tilfinningum sínum í orð og hvernig ætti að bregðast við 

þeim og svo sjálfsmynd barnanna. Síðasta þemað snérist svo um mig og hvernig aðferðir 

núvitundar höfðu áhrif á mig sem starfsmann.  

3.4 Siðferðileg atriði 

Rannsóknir með börnum geta verið viðkvæmt viðfangsefni og eru nokkur siðferðisleg atriði 

sem þarf að hafa í huga (Guðrún Kristinsdóttir, 2017). Í rannsóknum af þessari gerð er 

mikilvægt að fá skriflegt leyfi um þátttöku, frá forráðamanni og einnig er æskilegt að fá 

samþykki hjá barninu fyrir þátttöku þess í rannsókn. Velferð barnanna þarf að vera lykilatriði 

og því má rannsóknin ekki vera skaðleg þátttakendum. Mikilvægt er að þagmælsku sé gætt 

og að vel sé farið með þau gögn sem safnað er og tengjast þátttakendum (Schutt, 2012). 

Í þessari rannsókn var fengið skriflegt leyfi hjá leikskólastjóra. Þá var foreldrum kynnt 

verkefnið með sérstöku bréfi þar sem óskað var eftir skriflegu leyfi til þátttöku í 

núvitundarstundunum. Leyfisbréf sem sent var til foreldra má sjá í viðauka B. Þá var 

foreldrum og börnum gert ljóst að þátttaka barnanna í núvitundarstundunum var ekki 

skylda, og var börnunum gert ljóst í upphafi hverrar núvitundarstundar að þátttaka þeirra var 

val, þau þurftu ekki að taka þátt og máttu yfirgefa stundirnar hvenær sem þau vildu. Þá var 
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börnunum einnig boðið í núvitundarstundirnar, þær voru ekki skipulagðar með fyrirfram 

ákveðnum barnahóp, heldur kom kennarinn inn og bauð börnunum í núvitundarstundir og 

þau börn sem vildu taka þátt máttu koma, aðrir fóru í önnur verkefni. Þá var foreldrum og 

öðrum þátttakendum gert ljóst hvaða gögnum yrði safnað í upphafi rannsóknarinnar og hver 

tilgangur gagnaöflunarinnar væri, og að gögnunum yrði eytt að rannsókn lokinni.  
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4 Niðurstöður  

Þegar ég hóf að greina þau gögn sem ég safnaði í tengslum við nútvitundarstundir og áhrif 

þeirra á líðan barna í hádegissamveru fannst mér ég greina sex þemu. Þau atriði sem ég 

greindi og fjalla nánar um í þessum kafla voru aðdragandi rannsóknarinnar, ferli 

núvitundarstunda,  aðstæður til núvitundariðkunar, áhrif núvitundariðkunar á börnin, 

áskoranir og aðstæður í leikskólanum og ég sem starfsmaður. Í kaflanum um áhrif 

núvitundarstundanna á börnin sem tóku þátt mun ég fjalla um ólík áhrif 

núvitundarstundanna á börnin. Þessi áhrif snúast um það hvernig börnin tileinkuðu sér 

aðferðir núvitundar, hvernig þau fundu hugarró og endurnýjuðu orkubirgðirnar fyrir daginn, 

hvernig þau lærðu að bera kennsl á tilfinningar sínar og viðbrögð við þeim og áhrif þeirra á 

sjálfsmynd barnanna.  

4.1 Aðdragandi 

Kveikjan að rannsókn minni varð á vinnustað mínum haustið 2016. Þá hafði verið töluverð 

mannekla í leikskólanum sökum veikinda og annarrar fjarveru starfsfólks og því talsvert álag í 

daglegu starfi leikskólans. Á starfsmannafundum voru nefndir þeir álagspunktar þar sem 

starfsfólk fann hvað mest fyrir álagi og var hádegismaturinn nefndur í því samhengi. 

Starfsfólk fann fyrir því að börnin urðu ókyrr eftir að hádegismat lauk, og meðan starfsfólkið 

var að ganga frá eftir matartímann. Lýsti þessi ókyrrð sér í miklum hávaða, hlaupum um 

deildina og jafnvel árekstrum á milli barnanna. Þegar kom að hádegissamverunni gekk 

erfiðlega að fá börnin til að róa sig aftur og einbeita sér að því sem átti sér stað þar. Skipti þá 

litlu máli hvaða viðfangsefni kennarinn setti á borð fyrir þau. Æsingurinn varð oft á tíðum það 

mikill að börnin virtust eirðarlaus alla hádegissamveruna. Starfsfólkið reyndi að ná tökum á 

aðstæðum sem gat gengið erfiðlega og þá kom upp pirringur og þreyta hjá bæði börnum og 

kennurum sem gat jafnvel enst út allan daginn.  

Eftir erfiða hádegissamveru, jafnvel margar í röð, var staðan sú að hádegisstundin og þær 

uppákomur sem þar mynduðust var sá tími sem starfsfólk var farið að kvíða fyrir. Ég sjálf 

upplifði hversu fáliðuð við vorum þannig að að oft vorum við tvær sem sáum um 17 barna 

hóp og þar af voru 2 einstaklingar sem þurftu og áttu að vera með fylgdarmanneskju sem 

vantaði. Þá var álagið þeim mun meira á okkur sem vorum á staðnum. Ég upplifði sterkt 

hversu erfitt það gat verið að finna viðfangsefni sem hentaði öllum barnahópnum og líka að 

fá þau einfaldlega til að einbeita sér sama hvert viðfangsefnið var. Til að bregðast við þessum 

aðstæðum valdi ég að nýta mér þann efnivið sem til var og notast við aðferðir Hugarfrelsis 

fyrir hverja hádegissamveru í þeirri staðföstu trú að skapa meiri innri ró og einbeitingu meðal 

barnanna í mínum hóp í samverunni eftir hádegismat. Núvitundariðkun leggur áherslu á að 
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skapa ró. Það er þessi ró sem ég sæki í, bæði í mínu persónulega lífi sem og í mínu faglega 

starfi. Í leikskólanum hef ég oft upplifað að allt sé á fleygiferð, allt snúist í hringi. Við 

starfsmennirnir og börnin snúumst bara með af gömlum vana. Við gleymum alltof oft að 

stoppa og skoða hluti og fyrirbæri sem vekja athygli, ræða tilfinningar og hugsanir sem vakna 

í mismunandi aðstæðum og bara að vera. Mín upplifun er að börn þurfa að fá tækifæri til að 

vera í ró, fá að horfa aðeins inn á við og læra á sig og sínar tilfinningar og viðbrögð við þeim. 

Sem fagmaður vil ég geta gert börnum kleift að ná þeirri ró sem þarf til að átta sig á hver þau 

eru og hvers þau eru megnug. Ég tel það mikilvægt til að auka gleði og almenna velgengi í lífi 

og starfi.  

Á fyrra tímabilinu sem ég nýtti mér núvitundarstundir með hópnum mínum  greindi ég 

góðan árangur af þessari vinnu. Börnin voru rólegri í hádegissamverunum og sum hver báðu 

um að fara í Hugarfrelsi að fyrra bragði. Eftir að hafa setið í slökun og jafnvel hugleiðslu í 

stutta stund virtust börnin móttækilegri fyrir þeim verkefnum sem voru í boði í 

samverustundinni, þau gátu setið lengur við lestur og hádegissamveran gekk betur fyrir sig í 

lengri tíma, eða í allt að 45 mínútur samanborið við 15 mínútur oft áður fyrir. Kennararnir 

voru sammála um að þessi áhersla væri efniviður sem mætti klárlega nýta enn frekar í 

starfinu á leikskólanum.  

Þegar kom að vali á meistaraverkefni fannst mér rökrétt að halda áfram þeirri vinnu sem 

ég hafði byrjað á í tengslum við núvitundarstundir, með örlitlu breyttu sniði en með sama 

aldurshópi.  Ég ákvað að hafa núvitundarstundirnar sem ég myndi bjóða upp á bæði lengri og 

meira krefjandi þar sem börnin voru orðin eldri og kunnug námsefninu. Eins fléttaði ég 

námskeiðsefni úr jafnréttisverkefni inn í núvitundarstundirnar líkt og fram kom í 

aðferðafræðikaflanum. 

4.2. Ferli núvitundarstundanna og þróun þeirra 

Til að útskýra betur flæði núvitundarstundanna er nauðsynilegt að lýsa því hvernig hver 

stund fór fram. Allar núvitundarstundirnar áttu sér stað á þeirri deild leikskólans sem yngstu 

börnin eru á í daglegu starfi. Inn á þeirri deild er búið að smíða lítið þaklaust hús, á húsinu er 

ein hurð og tveir gluggar. Á gólfinu í húsinu liggja dýnur fyrir börnin til að nota og þá eru 

einnig púðar þar. Í núvitundastundunum notuðum við einnig teppi og stundum bangsa. Fyrir 

ofan húsið er búið að hengja grein og festa tilbúin laufblöð á greinarnar. Ferli 

núvitundarstundanna með börnunum byrjaði yfirleitt á svipaðan hátt. Börnin voru oftast 4-5 

og fór ég og sótti þau þegar ég var tilbúin. Börnin komu á deildina í fylgd með mér og þegar 

ég opnaði hurðina fóru þau öll í litla húsrýmið á deildinni, fundu sér stað á dýnunni og komu 

sér vel fyrir með teppi og kodda.  Þar sem ég tengdi núvitundarstundirnar við 

sjálfsmyndarverkefni sveitarfélagsins voru áherslurnar í hverri viku tengdar áherslum eða 



 

33 

gildum sem var að finna í því verkefni. Áherslurnar eða gildin voru jákvæðni, vinátta, 

sjálfsmynd og tilfinningar. Hver stund byrjaði oftast á öndunaræfingu og slökunaræfingu og í 

kjölfarið var lesin hugleiðslusaga út frá áherslu hverrar viku. Fann ég þá hugleiðslusögur sem 

mér fannst passa við áherslurnar hverju sinni og nokkrar grunnspurningar til að nota í 

umræðunum sem áttu sér stað í kjölfar hugleiðslusagnanna. Snerust þá umræðurnar í 

kjölfarið um gildin og hvað þau þýddu.  

Ég fór gjarnan með börnin í gegnum ákveðið ferli í hverri samverustund. Dæmi úr dagbók 

sýnir ferlið sem átti sér stað þegar áherslan var á sjálfsmynd barnanna:  

 

Börnin komu inn og lögðust á bakið á dýnuna í litla húsinu, settu höfuðin á kodda og lögðust undir 

teppi. Þegar börnin höfðu komið sér fyrir tókum við öndunaræfingu sem heitir Blóma- og 

kertaöndun og lýsir sér svo að börnin þykjast halda á blómi í annari hendi og logandi kerti í hinni. 

Börnin eiga svo að þykjast anda að sér ilminum af blóminu, og draga þannig djúpt inn andann um 

nefið, og slökkva svo logann af kertinu í hinni hendinni með að blása hraustlega frá sér um munn. 

Eftir að hafa endurtekið þessa æfingu 5-6 sinnum tókum við slökunaræfingu með niðurtalningu. 

Þá taldi ég aftur á bak frá 10 og lengdi bilið milli hvers tölustafs örlítið í hvert sinn og þegar ég 

sagði 1 þá voru þau orðin alveg slök. Þegar börnin voru komin í slökunarástand las ég fyrir þau 

hugleiðslusögu og saga þessarar viku hét Blómið. Börnin áttu að ímynda sér ákveðið umhverfi og 

þarna var umhverfið engi og lýsir sagan aðstæðum á enginu og sólskini vel. Áttu börnin að ímynda 

sér blóm sem mátti vera eins og þau vildu, hvort sem það var lítið eða stórt, mjótt eða feitt, litríkt 

eða einlitt. Þegar að sögunni lauk tóku þau blómið með sér aftur á staðinn þar sem sagan byrjaði. 

(Rannsóknardagbók, 30. janúar 2018) 

 

Þegar lestrinum á hugleiðslusögunni lauk þá spurði ég börnin hvernig þeim hefði liðið í þeim 

aðstæðum sem sagan bauð upp, hvað þau hefði séð, hvort það hefðu verið dýr í sögunni og 

svo hvernig blómið var sem þau tóku. Ég túlkaði það svo að blómið væri táknrænt fyrir 

sjálfsmynd hvers barns og því einstaklega áhugavert að heyra hvernig blóm barnanna voru. 

Þar sem hugleiðslusögurnar byggjast upp á því að börnin ímyndi sér ákveðnar aðstæður 

spilar ímyndunarafl barnanna stórt hlutverk í núvitundarstundunum og sum börnin voru 

frjórri en önnur og ímynduðu sér ótrúlegustu hluti í kringum blómin sín eins og risavaxin 

laufblöð með hunangsflugum og fiðrildum í kring meðan aðrir létu sér nægja að sjá fyrir sér 

blómið eitt og sér. Mér fannst alltaf áhugavert og gefandi að hlusta á hugleiðingar barnanna í 

kjölfar hugleiðslu, sum gáfu svo mikið af sér og traustið sem þau báru til mín gaf mér alltaf 

metnað til að sinna minni vinnu eftir bestu getu og af áhuga.  
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4.3 Áhrif núvitundariðkunar á börnin í leikskólanum 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru 17, bæði af íslenskum og erlendum uppruna, og 

tilheyra þau margvíslega samsettum fjölskyldum. Þessum hópi barna, líkt og öðrum, fylgir 

mikill kraftur. Hver einstaklingur hefur sinn persónuleika og er fjölbreytileikinn mikill. Sem 

dæmi má nefna að í hópnum er kraftmikill og uppátækjasamur drengur af erlendum 

uppruna, hljóðlát og fíngerð stúlka með stórt hjarta, einhverfur drengur sem spáir í 

ótrúlegustu hluti, stór og kraftaleg stúlka sem skellir sér í splitt og spíkat hvar sem er og 

svona mætti áfram telja. Þessum hópi hef ég starfað með áður, eða í 2 ár samfleytt frá hausti 

2015 til vors 2017. Þá starfaði ég á deildinni þeirra og fylgdi jafnframt einhverfa drengnum í 

daglegu starfi á leikskólanum sem stuðningur. Ég þekki því þessa einstaklinga og þennan hóp 

töluvert vel og hef myndað góð og náin tengsl við mörg barnanna í hópnum. 

Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg og hvert barn hefur sína upplifun á 

núvitundarstundunum og sínar hugleiðingar varðandi þær. Núvitundarstundirnar hafa 

mismikil áhrif á börnin og hvert barn sótti þær á sínum forsendum sem geta einnig verið 

ólíkar. Er ég skoðaði samsetningu hópanna og þátttöku barnanna í núvitundarstundunum tel 

ég að best sé að skoða upplifun hvers barns fyrir sig út frá þátttöku barnanna. Ég tel að það 

skili mér betri skilning á því sem fram fór í núvitundarstundunum ef ég reyni að greina 

upplifun hvers barns fyrir sig. Í gegnum það að skoða upplifun hvers barns fyrir sig byrjaði ég  

að greina ákveðin þemu í gögnunum mínum og komu þau atriði fram aftur og aftur. Fjalla ég 

um þessi þemu hvert fyrir sig hér á eftir með því að draga fram þær aðstæður sem ég greindi 

þemun í. 

4.3.1 Hugarró og slökun  

Eitt af því sem ég greindi var að börnin náðu góðri slökun í núvitundarstundum. Dæmi um 

það er drengur sem sótti nánast allar núvitundarstundir sem honum var boðið í. Kristófer, 

eins og ég kalla hann hér, er frekar orkumikill að eðlisfari og var það bæði mín upplifun og 

kennaranna sem tóku við honum eftir að kennslunni lauk að þessar stundir væru eitthvað 

sem hann þarfnaðist til að slaka aðeins á eins og dagbókarfærslan að neðan gefur 

vísbendingar um.  

Kristófer var greinilega mjög þreyttur þegar hann sótti núvitundarstundirnar og sofnaði 

hann ítrekað í lok núvitundarstundanna þegar slökun átti sér stað. Þegar ég spurði hann 

eftir núvitundarstundirnar hvernig honum liði þá svaraði hann alltaf að honum „liði vel,“  

hann væri bara þreyttur en honum liði svo betur (Rannsóknardagbók, 22.febrúar, 2018). 

Þetta tilsvar Kristófers gefur vísbendingar um að núvitundarstundirnar hafi verið honum 

mikilvægar í að ná þeirri slökun sem hann þurfti til að endurhlaða orku sína til að takast á við 
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verkefni dagsins. Í gegnum núvitundarstundirnar var Kristófer fljótur að tileinka sér þær 

rútínur sem þar giltu og átti það við fleiri börn líkt og Dís, Rósu, Dröfn og Andra.  Æfingarnar 

hjálpuðu börnunum að slaka á og þegar rútínur höfðu skapast gat það gengið fljótt fyrir sig 

að ná slökun:  

 

Kristófer kom sér alltaf fyrir á sama staðnum upp við vegginn í litla húsinu þar sem hann tók sér 

teppi og kodda, lagðist undir teppið. Kristófer fannst best að þurfa ekki að deila teppi eða kodda, 

líkt og Andri og Dröfn. Tók hann þátt í öndunaræfingunum og slökunaræfingunum og hlustaði svo 

á hugleiðslusögurnar. Þó svo að hann hafi oft dormað í stutta stund tók hann alltaf þátt í 

umræðunum um hugleiðslusögurnar og vissi um hvað hver saga hafði fjallað og svaraði í 

samræmi við það sem gefur mér til kynna að hann hafi verið að hlusta af athygli þó augun hafi 

verið lokuð og hann hafi sofnað í stutta stund. Kennarinn sem tók vanalega á móti Kristófer eftir 

núvitundarstundirnar sá að hann virtist mun rólegri eftir að hafa sótt þær. Dæmi um það var að 

eftir eina stundina kom hann og settist við borð og dundað sér þar í lengri tíma við að perla. En 

það var eitthvað sem að hann var ekki  vanur að gera. (Rannsóknardagbók, 22.febrúar 2018 ) 

 

Kennarinn hans fagnaði því að Kristófer skyldi sækja í núvitundarstundirnar af eigin hvötum 

þar sem hann taldi að hann þyrfti á slökun að halda til að ná innri ró og einbeitingu til að 

takast á við verkefni dagsins. 

Dís kom einnig í allar stundirnar. Dís er stór og kraftaleg stelpa með mikla orku, jákvæð og 

glöð að eðlisfari. Hún á marga góða vini, er einstaklega hjálpleg og útsjónarsöm, jákvæð og 

óhrædd að prófa marga nýja hluti í hinum ýmsum aðstæðum. Hún mætti, líkt og hin þrjú, 

galvösk í hverja stund og kom sér vel fyrir undir teppi á dýnunni í litla húsinu. Hún tók þátt í 

öllum æfingum sem voru gerðar líkt og slökunar-, öndunar- og hugleiðsluæfingum. Hún náði 

alltaf góðri slökun, einstaka sinnum sofnaði hún og þátttaka hennar í umræðunum sem 

fylgdu hugleiðslusögunum gáfu til kynna að hún hefði hlustað af athygli og beitt 

ímyndaraflinu til að búa til aðstæður í huganum út frá því sem sögurnar fjallaði um.  Dís 

sofnaði oft í þessum stundum og þegar ég spurði hvernig henni liði í stundunum þá sagði hún 

að sér „liði vel“ og henni fyndist „notalegt að liggja þarna í ró og næði.“ Mikið álag er í 

leikskólastarfinu, mikill erill og hávaði og í mínum huga þurfa börnin einfaldlega hvíld til að 

hlaða batteríin fyrir daginn. Eftir núvitundarstundirnar vitust þau ná að hvílast aðeins sem 

gerði það að verkum að þau voru oft betur í stakk búin að takast á við afganginn af 

skóladeginum. 

Rósa, Hulda og Björg komu oft í núvitundarstundirnar þegar boðið var upp á þær. Tvær 

þeirra, Hulda og Björg, lögðust alltaf hlið við hlið á dýnunni í litla húsinu, þær deildu oft teppi 

og lágu þétt saman. Gekk núvitundastundinn oftast vel með þeim en þær áttu það til að vera 
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afskaplega þreyttar þegar þær mættu og oft voru þær þungar upp eftir lestur 

hugleiðslusögunnar. Í eitt skiptið sem þær mættu saman voru þær tregar til að fara aftur á 

sína deild og spjölluðum við aðeins saman um það. Ég punktaði samtalið niður í 

rannsóknardagbókina þann 15.febrúar 2018: 

Sylvía: Af hverju viljið þið ekki fara aftur fram? 

Hulda: Ég er svo þreytt! 

Björg: Ég fór svo seint að sofa og mamma vakti mig og ég vildi ekki koma á 

leikskólann. 

Sylvía: Af hverju langaði þig ekki að koma á leikskólann? 

Björg: Því ég er svo þreytt. 

 Ég skynjaði í gegnum líkamsburði þeirra að þær þyrftu jafnvel lengri tíma til að ná sér upp úr 

núvitundarstundinni því þær vildu oft ekki standa upp, þær vildu liggja lengur og helst ekki 

fara strax aftur inn á sína deild. Það var eins og þeim finndist notalegt að fá svona næði fyrir 

sig eins og umhverfi nútvitundarstundanna bauð upp á. Kennarinn sem tók á móti þeim eftir 

núvitundarstundirnar upplifði einnig að þær væru svolítið þungar á sér og þreyttar eftir að 

hafa sótt núvitundarstundirnar. Kennarinn nefndi að þær væri oft neikvæðar í daglegu starfi 

á leikskólanum og tók hún sérstaklega eftir því þegar þær komu þreyttar úr 

núvitundarstundunum að þær urðu fýldar og vildu jafnvel ekki taka þátt í verkefnum sem 

voru í boði. Þær hefðu ef til vill þurft lengri tíma til að jafna sig eftir að slökun lauk í stað þess 

að fara beint í áreitið á þeirra deild. Björg tók stundum þátt í umræðunum eftir að lestri 

hugleiðslusögunnar lauk en Hulda fylgdist frekar með hinum og vildi helst ekki tala sjálf en 

sjá mátti að hún fylgdist með umræðum hinna barnanna.  

Sú þriðja í hópnum, Rósa, kom sér alltaf vel fyrir á dýnunni undir teppi og helst vildi hún 

liggja í miðjum barnahópnum. Hún tók þátt í öndunar- og slökunaræfingunum og lá svo 

grafkyrr með lokuð augun og hlustaði á lestur hugleiðslusögunnar, stundum sofnaði hún í 

stutta stund. Eftir að lestri lauk var hún nokkuð fljót að koma til baka og tók hún þátt í 

samræðunum sem áttu sér stað í hvert skipti, líkt og þegar við vorum að ræða vináttu við 

Andra í samtalinu sem má sjá hér á eftir. Í lok núvitundarstundanna var áhugavert að hlusta á 

vangaveltur stúlknanna í samræðunum þeirra á milli. Í eitt skiptið vorum við að ræða hvernig 

okkur líður í núvitundarstundunum og eftir þær.  

Sylvía: Hvernig líður ykkur þegar þið eruð búin að anda svona djúpt og liggja 

hérna hjá mér? 

Björg: Bara vel. 

Hulda: Vel. Það er hávaði frammi. 
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Rósa: Mér líður mjög vel í líkamanum en mér líður sko geðveikt vel í hausnum! 

Fannst mér þetta svar hennar benda til að núvitundarstundirnar væru að  færa henni ró til að  

koma reglu á hugsanir sínar. Karen kom svo einstaka sinnum í núvitundarstundirnar. Karen er 

að eðlisfari orkumikil stelpa með ríka hreyfiþörf. Átti hún oft erfitt með að koma inn og finna 

sér þægilega stöðu á dýnunum svo að oftast var hún á ferð á dýnunni alla hugleiðslusöguna. 

Ef hún hinsvegar fékk smá nudd á tærnar þá lá hún frekar og hlustaði á sögurnar. Hún tók 

virkan þátt í umræðunum sem áttu sér stað í lok núvitundarstundarinnar og kom með 

áhugaverða punkta um hugleiðslusögurnar og hvernig hægt hefði verið að breyta sögunum. 

Ef sagan sagði að þau ættu að skoða fiska í vatni og velja einn til að fylgjast með og ræða um 

þá sagði hún „að hún hefði veitt marga í fiskabúr og ætti þá bara heima.“ Hugmyndir af 

þessu tagi sýna hversu stórtæk Karen gat verið í hugsun sinni og hvernig hún gaf sér leyfi til 

að hugsa út fyrir fyrirmæli. Þegar hún náði slökun þá datt hún djúpt niður og hálf hrökk svo 

upp og var þá undrandi á að hafa dottað. Í mínum huga hafði Karen gott af því að að stoppa 

aðeins og ná slökun því stundum var Karen verulega ör og gat þá haft truflandi áhrif á aðra 

nemendur.  

Eiríkur er skemmtilegur og hress strákur og afskaplega fær í fótbolta. Hann sækir mikið í 

ærslaleiki með Bjarti og að spila fótbolta. Þegar hann sótti núvitundarstundirnar kom hann 

ávallt beint inn, lagðist undir teppi á dýnunni og tók þátt í æfingunum og slökun. Átti hann til 

að dorma yfir hugleiðslusögunum og sást þá vel hversu syfjaður hann var. Hann fylgdist ávallt 

með umræðunum og tók einstaka sinnum þátt. Þegar Bjartur var líka þá átti Bjartur til að 

vera töluvert á hreyfingu sem truflaði stundum slökun Eiríks. Tel ég að það sjáist á Eiríki, og 

fleirum börnum, hversu hvíldarþurfi börn geta orðið sökum áreitis í leikskólanum. Tel ég að 

starfsfólk leikskóli þurfi jafnvel að gera sér betur grein fyrir því álagi sem er á börnunum í 

leikskólastarfinu og hversu dýrmætt það er fyrir þau að fá smá stund í rólegheitum. 

Öndunaræfingarnar sem börnin tóku þátt í eru ein af aðferðum Hugarfrelsis og sýna 

rannsóknir að djúp öndun geti hægt á hjartslætti og lækkað blóðþrýsting (Marritt, 2009). 

Með því að nota þessar öndunaræfingar náði ég að byggja grunn fyrir áframhaldandi slökun 

sem birtist einna helst í aukinni einbeitingu og innri ró í gegnum hádegissamveruna. Ég tel að 

öll börnin hafi hagnast að einhverju leiti á því að sækja núvitundarstundirnar og sum meira 

en önnur. Áreiti og stress geta haft áhrif á samskipti okkar við aðra og almenna líðan (Elín 

Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003) og getur því tími frá áreiti og stressi verið gífurleg 

mikilvægur fyrir börn eins og Kristófer, Andra, Karenu og fleiri börn. Þreytan sem ég sá svo 

hjá Huldu og Björgu sýndi mér fram á mikilvægi þess að börn fái að staldra aðeins við og 

slaka á í amstri hvers dags og styrktist sú skoðun mín þegar börn, líkt og Rósa, segja að 

lokinni núvitundariðkun að þeim líði vel í höfðinu. 
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4.3.2 Tilfinningar og viðbrögð við þeim 

Tilfinningagreind er hæfileikinn til að þekkja tilfinningar sínar sem og annarra og hana er 

hægt að þjálfa með aðferðum núvitundar. Andri er orkumikill og ljúfur drengur. Honum er 

annt um vini síni og býr yfir mikilli samkennd. Andri er líka opinn þegar kemur að því að ræða 

tilfinningar sínar og vill hann helst vera umkringdur fólki. Helsti vandi Andra er að hafa stjórn 

á sér og hugsunum sínum í áskorandi aðstæðum og auðvelt er að espa Andra upp í háværa 

leiki. Þegar kom að núvitundarstundunum sýndi Andri mikinn áhuga á að taka þátt. Hann 

mætti alltaf inn á deildina, tók stefnuna beint á litla húsið þar sem hann lagðist á dýnuna 

með höfuðið á kodda og undir teppi.  Í hverri núvitundarstund mætti Andri tilbúinn til að 

taka þátt í æfingunum og hlustaði á hugleiðslusögurnar af athygli. Þegar umræður áttu sér 

stað eftir æfingarnar fylgdist hann með af athygli og tók þátt í samræðunum. Samræðurnar 

áttu sér oft stað út frá þeim hugleiðslusögum sem lesnar voru. Í þeim áttu börnin  að ímynda 

sér ákveðnar aðstæður. Þegar ég spurði börnin út í þær aðstæður kom á óvart hversu 

skemmtilega ólíkar þær voru á milli barna. Ef börnin voru beðin um að ímynda sér ákveðna 

liti nefndi Andri ávallt sterka og skæra liti og í þeim hugleiðslusögum þar sem börnin áttu að 

ímynda sér blóm eða hús sem áttu að tákna sjálfsmynd þeirra, þá ímyndaði Andri sér alltaf 

stóra hluti sem voru í öllum regnbogans litum. Þær hugmyndir sem Andri dró fram fannst 

mér tóna afskaplega skemmtilega við hans persónuleika. Ég upplifði sterka tengingu við 

Andra í gegnum núvitundarstundirnar þar sem hann virtist draga í sig það sem þær  buðu 

upp á. Hann kom með skemmtileg innskot í umræðurnar og sýndi sterka samkennd þegar 

rætt var um virðingu og vináttu. Eftirfarandi samtal átti sér til að mynda stað þegar við 

ræddum um vináttu og ég var búin að nefna að stundum geta krakkar strítt ef þeim líður 

sjálfum illa: 

Sylvía:  Hvað haldið þið að góðir vinir geri? 

Rósa: Góðir vinir leika saman. Góðir vinir geta farið að róla eða í sandkassann og 

þeir skilja ekki útundan. 

Sylvía: En hvað gerið þið ef að vinur ykkur lendir í vandræðum, meiðir sig eða 

einhver er að stríða honum? 

Rósa: Ef vinkona mín meiðir sig get ég knúsað hana eða hjálpað henni að labba. 

Andri: Ef einhver stríðir vini mínum þá verð ég brjálaður og lem hinn strákinn! 

Sylvía: En má maður lemja aðra? Erum við þá að stjórna okkur sjálfum? 

Andri: Nei, þá er ég ekki góður vinur. Kannski er betra að sækja bara kennarann? 

En kannski líður hinum líka illa og vantar bara knús? 

Ég tel að núvitundarstundirnar hafi gefið Andra ákveðið verkfæri til að vinna með þegar hann 

finnur mikinn óróleika, það er að staldra við, anda djúpt  og skoða hvernig aðgerðir hans hafa 



 

39 

áhrif á aðra. Eins og í samtalinu hér að framan þá var hann að hugsa um af hverju krakkar 

stríða sem ég tel hann svo geta yfirfært á sig og skoðað af hverju hann hegðar sér eins og 

hann gerir þegar hann er órólegur.  

Kristófer er eitt þeirra barna sem prófaði sig áfram með aðferðir núvitundar til að 

bregðast við tilfinningum sínum. Í eitt skiptið vorum við að ræða um tilfinningar og hvernig 

við gætum reynt að stjórna okkur sjálfum með því að anda. Ég var búin að vera að ræða við 

börnin um tilfinningar og að þær ættu sér samsvörun í líkamanum. Hér á eftir má sjá brot af 

samtalinu: 

Sylvía: Vitiði krakkar, að við getum fundið hvernig okkur líður í huganum okkar í 

líkamanum okkar. Ef við erum reið verður líkaminn okkar stífur. Ef við erum glöð 

þá er líkaminn léttur og glaður. Ef við erum leið þá verður allt erfitt. Ef við erum 

þreytt þá er líkaminn þungur. 

Dís: Ef ég er leið þá vill ég fá knús, þá get ég talað við mömmu. 

Sylvía: Við getum líka notað öndunina okkar til að stjórna líkamanum, svona eins 

og við gerðum áðan þegar við vorum með hendurnar á maganum. 

Kristófer: Ef ég verð reiður þá get ég andað djúpt og hætt að vera reiður. 

Í gegnum þetta samtal og orð Kristófers sá ég að hann skildi hvernig hægt væri að nota þær 

aðferðir sem ég var að sýna þeim til að vinna með eigin tilfinningar. Ég tel að það hafi verið 

einstaklega gott fyrir Kristófer að fá að ræða um tilfinningar sínar og hvernig eigi að stjórna 

þeim. Ég tók nefnilega eftir því að Kristófer virtist stundum líða illa en gat ekki gert sér grein 

fyrir af hverju eða hvernig hann átti að eiga við tilfinningar sínar á annan hátt en að þær 

brytust út með erfiðri hegðun og árekstrum milli hans og annarra barna. Með því að læra að 

þekkja tilfinningar sínar tel ég að bæði Andri og Kristófer hafi fengið verkfæri í hendurnar til 

að læra að stjórna tilfinningum sínum í stað þess að leyfa þeim að stjórna sér en með því fá 

þeir betri yfirsýn yfir þær aðstæður sem þeir eru í hverju sinni. Tel ég því að tilfinningagreind 

þessara tveggja drengja hafi aukist í kjölfar núvitundastundanna og hegðun þeirra batnað í 

kjölfar þess að þær lærðu að þekkja sínar tilfinningar og bregðast við þeim tímanlega.  

4.3.3 Að tileinka sér aðferðir núvitundar 

Með því að læra aðferðir núvitundar fá börnin verkfæri í hendurnar til að ná betur innri ró og 

aukinni einbeitingu. Með því að tileinka sér þessar aðferðir og festa þær í minni er líklegra að 

börn notist við þessar aðferðir í daglegu lífi og þegar á reynir. Þau börn sem komu oftast, 

Kristófer, Andri, Dís og Dröfn eru þau börn sem ég tel að hafi tileinkað sér best þær aðferðir 

núvitundar sem við unnum með og gert þær aðstæður sem við iðkuðum hana í að sínum. 

Þau stóðu alltaf hljóð við hurðina eftir að ég sótti barnahópinn, gengu síðan rólega inn á 
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deildina og inn í litla húsið, lögðust á bakið á dýnuna með höfuðið að kodda og með teppi yfir 

líkamanum, tilbúin að hefja stundina. Þau voru farin að þekkja flest allar öndunaræfingarnar 

og lágu grafkyrr í öllum slökunaræfingum og tóku svo þátt í umræðunum sem fylgdu 

hugleiðslusögunum og veltu fyrir sér vangaveltum og svörum hinna barnanna. 

Dís er það barn sem ég tel að hafi tileinkað sér aðferðir núvitundar hvað mest af 

börnunum sem tóku þátt. Í gögnunum greini ég ekki beinlínis að hegðun Dísar hafi breyst eða 

batnað út frá núvitundarstundunum þar sem hegðun hennar er almennt góð. Hún virtist 

einfaldlega sækja í þessar æfingar og kunni hún ýmsar öndunaræfingarnar frá því þessar 

stundir voru innleiddar í fyrsta skiptið og bað að fyrra bragði um ákveðnar öndunaræfingar 

úr bókinni sem henni fannst skemmtilegar. Ég upplifði að hún gæfi hinum börnunum 

einhvers konar styrk í stundunum. Hún hélt í hendurnar á vinkonum sínum og gaf góð ráð 

þegar hin börnin voru að velta atriðum tengdum hugleiðslusögunum fyrir sér. Í einu samtali 

hennar við mig og Dröfn hvetjur hún Dröfn til að halda áfram þó henni mistakist því „öllum 

mistakist stundum“. Þessi orð tók Dröfn til sín og velti fyrir sér. Ég tel að hún hafi jafnvel 

tekið þetta meira til sín þar sem þetta kom frá jafningja en ekki mér sem kennara. Þarna gat 

hún séð að einhver annar hafði ef til vill hugsað út í sömu hluti og hún svo hún sat ekki ein að 

þessum tilfinningum.  

Heiða er afskaplega blíð stelpa og sýnir mikla samkennd, ef einhverjum líður illa er hún 

mætt til að veita stuðning eða sækja kennara. Heiða mætti frekar stöpult í leikskólann en í 

þau skipti sem hún mætti þá kom hún beina leið inn í rýmið þar sem núvitundarstundirnar 

fóru fram, kom sér vel fyrir á dýnunni, tók þátt í æfingunum og svo í umræðunum sem fylgdu 

hugleiðslusögunni. Ef hún hefði mætt meira tel ég að hún hefði komið í fleiri stundir. Rúna 

kom vanalegast með Heiðu og tók jafnmikinn þátt og hún. Rúna er afskaplega blíð stelpa 

með sterkan og mikinn persónuleika. Hún er félagslega sterk og á marga vini. Rúna er jákvæð 

að eðlisfari og kom oft með svör við spurningum barnanna í umræðum að lokinni 

núvitundarkennslu. 

Eiríkur og Bjartur komu einstaka sinnum í núvitundarstundir og komu þá alltaf saman. Ég 

tel að Bjartur hafi einungis komið því Eiríkur valdi að koma en þeir eru miklir vinir og eru 

oftast í ærslaleikjum eða fótbolta og ræður þá Eiríkur ferðinni. Bjartur tók þátt í 

öndunaræfingum og slökuninni en vildi lítið taka þátt í samræðunum í kjölfar 

hugleiðslusagnanna. Ég held að hann hafi verið óöruggur í þessum nýju aðstæðum sem öll 

hin börnin þekktu og þá hentaði honum að þykjast vera alveg sama eða láta eins og þetta 

væri kjánalegt en þó stóð ég hann oft að því að fylgjast með mér lesa. Viðhorf þeirra sem 

stunda núvitund skiptir miklu máli en mikilvægt er að einstaklingar séu opnir fyrir 

tilfinningum sínum og aðstæðum (Shapiro, Carlson, Astin og Freedman, 2006) og því hafði 

viðhorf Bjarts hamlandi áhrif á þátttöku hans í núvitundarstundunum. Stundum gleymdi 
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hann sér þó og þá tók hann þátt í umræðunum, líkt og þegar við vorum að ræða um blómin í 

hugleiðslusögunni sem tengdist sjálfsmyndinni. Hans blóm var sko stærra en Eiffelturninn! 

Bjartur er það barn sem ég þekki hvað minnst í hópnum. Hann kom nýr inn á deildina eftir að 

ég færðist á aðra deild og hefur verið stutt í leikskólanum. Það sem ég hef séð af honum er 

að hér er á ferð afskaplega skýr og útsjónarsamur drengur. Hann er til dæmis búinn að finna 

það út að hann geti opnað hliðið inn í leikskólagarðinn ef hann klifrar á réttum stað á 

girðingunni. Hinsvegar fylgir honum töluverð neikvæðni á köflum. Viðhorf hans getur verið 

neikvætt og getur hann verið orðljótur. Hefði ég viljað getað unnið meira með nútvitund 

með honum því ég tel að það hefði verið áhugavert að sjá hvort breyting hefði orðið á 

hegðun hans eða hvort hann hefði orðið opnari fyrir því að ræða tilfinningar sínar ef hann 

hefði sótt markvissa núvitundarkennslu.  

Ég tel að börnin sem ég nefni hér að ofan, að einu undanteknu, hafi komist í flæðisástand 

við það að vera í núvitundarstund. Flæði er getan til að leyfa upplifunum að flæða opið, 

óhindrað í og fordómalaust í gegnum líkamann, þennan eiginleika er hægt að þróa með 

aðferðum núvitundar (Csikszentmihalyi, 2008) og ég tel að þessi börn hafi verið komin langt í 

því að þróa þessa getu með sér. Þá einna helst Dís sem átti auðvelt með að koma sér í 

flæðisástand meðan önnur tóku sér lengri tíma til að komast í þetta ástand. Ég sá það helst á 

því hvernig börnin tileinkuðu sér flæði núvitundastundanna, hversu fljót þau voru að ná ró 

og einbeitingu og einnig á því hversu liðleg þau voru við að aðstoða hvort annað í leit að ró 

og kyrrð í núvitundarstundunum. Lengd núvitundastundanna jókst líka með hverri vikunni 

þar sem börnin náðu fljótt ró og vildu vera lengur og lengur að hlusta á hugleiðsluna hverju 

sinni og í samræðunum sem þeim fylgdu.  

4.3.4 Sjálfsmynd barnanna 

Dröfn kom í allar núvitundarstundirnar sem henni stóðu til boða. Dröfn er fíngerð og hljóðlát 

stelpa sem lætur lítið fara fyrir sér. Hún býr yfir töluverðu sjálfstæði og segir það sem henni 

finnst og lætur ekki plata sig út í neitt, ef hún hefur ekki áhuga þá snýrðu ekki hennar 

afstöðu. Að auki býr hún yfir sterkri samkennd og veltir fyrir sér ótrúlegustu hlutum. Þetta 

eru gjarna hlutir sem börn á hennar aldri eru ef til vill ekki að spá í eins og það hvernig 

blómin munu lifa eftir að þau hafa verið rifin upp, eða það hvernig steinarnir í sjónum slípast 

til og verða mjúkir. Hún kom alltaf beint inn á deildina og inn í litla húsið og lagðist á dýnuna 

með teppi og kodda áður en núvitundarstundin hófst. Ólíkt flestum börnunum lá Dröfn 

oftast með opin augu þegar hugleiðslusögurnar voru lesnar og ég fann hvernig hún fylgdist 

með mér lesa og lýsti augnaráð hennar áhuga, fannst henni greinilega betra að halda athygli 

á sögunni með augun opin. Ég túlka áhuga í augnaráði hennar því ég gat séð þegar hún setti í 

brýrnar ef aðstæðurnar í sögunum voru áhugaverðar eða hvernig þau galopnuðust ef henni 

fannst aðstæðurnar skemmtilegar. Í samræðunum sem áttu sér stað í stundunum kom Dröfn 
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með marga athyglisverða punkta  eins og það að ef við værum að fara ofan í vatn í 

hugleiðslusögunni þyrftum við fyrst að staldra við og fara úr fötunum svo þau yrðu ekki 

blaut. Í einni hugleiðslusögunni var hún heldur ekki ein heldur sagðist hún hafa séð öll hin 

börnin sem voru í núvitundarstundinni í sínum umhverfi í hugleiðslunni. Dröfn gaf mikið af 

sér í þeim núvitundarstundum sem hún tók þátt í.  

Í einum samræðunum vorum við að skoða og ræða um sjálfsmynd barnanna. Voru þetta 

tvær aðskildar núvitundarstundir sem snerust báðar um sjálfsmynd og í hvorri stundinni fyrir 

sig var lesin hugleiðslusaga. Þá áttu börnin að ímynda sér hús í fyrri núvitundarstundinni og  

blóm í seinni stundinni. Þegar kom að húsinu þá áttu börnin að ímynda sér húsið og garðinn í 

kring, litinn á húsinu og gluggunum, stærð hússins og allt sem tengdist húsinu og umhverfi 

þess. Húsið var svo táknrænt fyrir sjálfsmynd barnanna. Þegar kom að blóminu þá áttu 

börnin að ímynda sér blómið, litinn á því og hvort það væri með laufblöð, í hvernig umhverfi 

blómið væri að vaxa og svo framvegis. Hér var það blómið sem var táknrænt fyrir sjálfsmynd 

barnanna. Þegar Dröfn var spurð um húsið sitt þá var það bleikt, það var allt hreint og fínt, 

gluggarnir voru hvítir og garðurinn með grænu grasi og sólin skein. Húsið var hinsvegar 

pínulítið og bleikt. Í umræðunum eftir söguna um blómið þá sagði Dröfn að blómið hennar 

væri með gulri miðju, og skærbleikum og rauðum blöðum. Það yxu á því græn og mjúk 

laufblöð og það var rosalega góð lykt af því. En blómið var, líkt og húsið, agnarsmátt. Þegar 

ég hlustaði á lýsingar Drafnar velti ég fyrir mér hvort hún væri svolítið óörugg með sig í 

stórum hópum. Varð ég enn sannfærðari þegar umræður um sjálfsmynd og jákvæðni áttu 

sér stað. Við vorum að tala um mikilvægi þess að gefast ekki upp og hversu mikilvægt það er 

að vera jákvæður.  

Sylvía: Ef við hugsum að allt sé leiðinlegt og erfitt þá verður allt erfitt. Ef við 

hugsum hinsvegar að það sé gaman þá verður allt strax léttara. Stundum finnst 

okkur eitthvað erfitt en þegar við erum búin að því þá var það ekkert erfitt. 

Dís: Þegar ég var að læra að hjóla þá hugsaði ég að ég gæti alveg lært að hjóla og 

svo bara lærði ég að hjóla! 

Sylvía: Þarna varstu jákvæð og þá varð auðveldara að læra að hjóla. Hvernig 

heldurðu að þér hefði gengið að hjóla ef þú hefðir hugsað að þú gætir ekki hjólað 

og það væri erfitt að hjóla? 

Dís: Illa. Ég hefði kannski dottið ef ég hefði verið hrædd! 

Sylvía: En þú varst bara ekkert hrædd, tókst af skarið og gerðir það sem þú 

ætlaðir að gera, það er frábært! 

Dröfn: En Sylvía, hvað ef við erum að syngja á sviði og okkur mistekst fyrir framan 

alla? 
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Dís: Ef manni mistekst þá bara stoppar maður og gerir aftur. Öllum mistekst 

stundum. 

Dröfn finnst mjög gaman að syngja en í samtalinu að ofan má greina að sjálfstraustið var ekki 

alltaf nægilega mikið og hafði hún miklar áhyggjur af því hvað öðrum fyndist. Í 

rannsóknardagbók mína þennan dag skrifa ég  hugleiðingar um sjálfsmynd Drafnar: 

Ég er pínu hugsi yfir því sem Dröfn sagði í dag. Ætli hún sé svona óörugg með sig? Mér hefur 

alltaf fundist hún standa með sjálfri sér. En kannski fer þetta framhjá manni því hún er svo 

skýr og dugleg að mynda sér skoðanir þegar við tölum saman. Ætli þetta trufli hana í 

leikskólanum og ætli þetta sé eitthvað sem geti leitt til kvíða seinna meir, fyrst barnið er farið 

að hafa áhyggjur af skoðunum annarra 5 ára gamalt! Þetta hefði ef til vil farið fram hjá okkur 

þar sem lítið fer fyrir henni í þessum stóra og sterka barnahópi, og hversu mörg börn eins og 

hún er að eiga við tilfinningar af þessu tagi án þess að fá aðstoð eða sjálfstyrkingu. 

(Rannsóknardagbók, 5.febrúar 2018) 

Ég ræddi þetta atvik og vangaveltur Drafnar við kennara Drafnar og þá hafði hún einmitt 

verið búin að taka eftir því hvernig Dröfn drægi sig auðveldlega til baka ef hún mætti mótlæti 

eða ef börnin sögðu að það sem Dröfn fyndist væri ekki flott eða hennar leið væri ekki 

skemmtileg. Hún var sammála því að við þyrftum að til að styrkja trú Drafnar á eigin getu. 

Þegar ég tengdi þessi þrjú atriði, blómið og húsið hennar Drafnar og áhyggjur hennar af 

áliti annarra, saman þá varð ég eiginlega hissa að sjá hversu mikið núvitundarstundirnar 

gætu gefið okkur. Þarna sýndu þær okkur skýrt og greinilega að innra með Dröfn væri 

eitthvað að bærast sem ylli henni áhyggjum. Þá hugsaði ég einnig að þarna væri komið 

verkfæri sem gæti hugsanlega aðstoðað okkur við að koma auga á og ná til barna sem glíma 

við lélega sjálfsmynd eða kvíða, sem væri núvitundariðkun. Í gegnum samtalið greindi ég 

tilfinningarnar sem voru að bærast með Dröfn og þær áhyggjur sem hún hafði sem gerði 

okkur aftur kleift að vinna með þessar tilfinningar. Í gegnum umræðurnar sá ég einnig 

hvernig börnin voru að nýta það sem við töluðum um, að setja orð á eigin tilfinningar og 

prófa sig áfram með aðferðir til að vinna með þær. 

Rósa er stelpa sem er á andverðu meiði við Dröfn, ef svo má segja. Hún er með sterka 

sjálfsmynd, er örugg í samskiptum við aðra og stendur með sínum skoðunum. Eitt skiptið 

þegar við vorum að ræða um sjálfsmynd okkar var það Róa sem hvatti mig áfram og hrósaði 

mér: 

Sylvía: Sjálfsmynd er það hvernig við sjáum okkur sjálf og það hvernig við hugsum 

um okkur. Við getum til dæmis hugsað að við séum góðir vinir, eða að við séum 

glöð og dugleg. 
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Karen: Ég er dugleg úti að leika. 

Sylvía:  Við getum líka valið okkur einhvern sem okkur finnst vera flottur og 

notað hann sem fyrirmynd. Þá skoðum við hvernig manneskjan gerir og hvað það 

er sem okkur finnst flott. 

Dröfn: Mamma mín er dugleg að elda og fara með mig í sund, ég ætla líka að 

vera dugleg að gera hollan mat þegar ég verð stór svo ég verði hraust. 

Sylvía: Það er flott! Við verðum mjög hraust ef við borðum hollt. Ég vil líka borða 

alltaf hollt og hreyfa mig mikið svo ég geti leikið við ykkur og rólað og alls konar 

svona skemmtilegt úti og í leikskólanum. 

Rósa: Mér finnst það líka skemmtilegt! Mér finnst þú vera góð fyrirmynd Sylvía, 

svona eins og mamma mín! 

4.3.5 Þátttaka annarra barna 

Líney og Hinrik eru börn sem hefðu viljað taka þátt í núvitundarstundunum en aðstæður 

leyfðu það ekki alltaf. Líney er orkumikil og glöð stelpa. Hún er mannblendin og á auðvelt 

með að blanda geði við bæði börn og fullorðna. Líney er uppátækjasöm og framkvæmir oft 

hluti sem henni dettur í hug hugsunarlaust. Hún á það einnig til að taka skapofsaköst. Af 

þessum sökum er Líney með stuðning í starfi og þarf stundum eftirfylgd í vinnu eins og þá 

sem er í boði í núvitundarstundunum. Líney kom tvisvar í núvitundarstund. Í eitt skiptið kom 

hún með starfsmanni. Í hitt skiptið kom hún ein. Fyrst kom hún með starfsmanni þar sem 

hún hafði átt erfiðan dag með tveimur skapofsaköstum um morguninn sem höfðu tekið 

langan tíma með öskrum og gráti. Gekk sú núvitundarstund ágætlega. Starfsmaðurinn reyndi 

að bregðast við aðstæðum með því að sussa á hana og færa hana til en í raun hafði það meiri 

truflandi áhrif á hin börnin en órói Líneyjar. Í seinna skiptið kom hún ein. Ég ræddi við hana 

fyrir tímann og sagði að hún yrði að vera róleg ef hún vildi vera með. Hún lofaði því og fór inn 

á deildina, inn í húsið og lagðist á dýnuna upp við einn vegginn í húsinu og breiddi yfir sig 

teppi. Hún vildi tala svolítið meðan á hugleiðslunni stóð en ég bað hana að bíða og hlusta. 

Það gekk sæmilega. Í umræðunum virtist Líney ekki tengja við umræðuefnið og það sem 

börnin töluðu um hverju sinni heldur byrjaði að ræða eitthvað sem hafði gerst um daginn 

eða dagana áður og virtust ekki tengjast umræðunum. Í einum tímanum vorum við til dæmis 

að ræða um jákvæðni og hvað það þýddi að vera jákvæður. 

Sylvía: Jákvæðni er að hugsa að maður geti eitthvað, en ekki „ég get þetta ekki“. 

Maður reynir að vera glaður þegar maður er jákvæður. 

Dís: Það er líka bara svo leiðinlegt að vera alltaf í fýlu. Þá missir maður kannski af 

einhverju skemmtilegu. 

Líney: Ég fór í göngutúr með voffann minn í gær, það var skemmtilegt. 
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Sylvía: Ef þú hefðir ekki nennt að fara út að labba þá hefðir þú kannski misst af 

því að gera eitthvað skemmtilegt, þarna varstu jákvæð og fórst út að labba. 

Líney: Voffinn minn kúkaði í skóginum! 

Restin af samtalinu var á þessa vegu og náði hún ekki að halda í við samræður hinna 

barnanna og varð pínu utanveltu. Hún kom ekki oftar í stundirnar. Hluti af ástæðunni var að 

ég treysti mér ekki alveg til að halda utan um hana á sama tíma og hin börnin og ekki var 

alltaf hægt að treysta á að hún fengi fylgd. Þegar ég hugsa um þessar aðstæður við greiningu 

gagnanna tel ég að hún hefði getað lært á stundirnar ef starfsmaðurinn sem fylgdi henni 

hefði fengið betri leiðbeiningar og kæmi inn sem stuðningur við hana í stundirnar frekar en 

til að hafa stjórn á henni og er það eitthvað sem ég hefði átt að hugsa betur út í. Eins hefði ég 

getað undirbúið stundir með hana sérstaklega í huga og haft þá færri börn með henni og 

veitt henni meiri athygli, þá hefði hún ef til vill náð þessari ró og flæði í núvitundarstundinni. 

Hinrik er skemmtilegur strákur. Hann bæði spáir í og er áhugasamur um ótrúlegustu hluti. 

Hann er með einhverfugreiningu og er með starfsmann sem fylgir honum, ásamt fleirum, yfir 

daginn. Hinrik kom tvisvar í stundirnar en sökum manneklu gat hann ekki komið oftar. Það 

hefði verið áhugavert að sjá hvaða áhrif þessar stundir hefðu haft á hann ef að hann hefði 

getað komið í stundirnar með starfsmann því hann var oft áhugasamur um að fá að koma. Ég 

tel þó, og mér fannst ég einnig upplifa það í þátttöku hans í forrannsókninni 2016, að hann 

gæti ekki ímyndað sér aðstæðurnar í hugleiðlusögunum. Hinrik er með einhverfugreiningu og 

er mjög formfastur. Fannst honum það til dæmis algjör fásinna að eiga að ímynda sér 

eitthvað blóm og tré. Hann lægi sko inni í húsi og það yxu engin blóm á dýnunni sem hann 

lægi á. Hann náði engri tengingu við umræður barnanna, sem er skiljanlegt þar sem þær 

snerust um hugleiðslusögurnar svo ég velti fyrir mér hvort hans einhverfugreining hefði 

hamlandi áhrif á ímyndunarafl hans, en ég tel að ímyndunarafl sé lykilatriði til þess að 

þátttaka í stundum líkt og þessum geti átt sér stað. En kannski hefði þátttaka hans gengið 

betur ef ég hefði útfært hugleiðslusöguna út frá þeim aðstæðum sem við vorum í hverju 

sinni sem hefði þá jafnvel auðveldað honum að finna sér stað í hugleiðslu. Sérstaklega í ljósi 

þess að hann gat vel tekið þátt í öndunaræfingunum og jóga. Ég tel að það gildi það sama um 

Hinrik og Líney, að þau hefðu hagnast á því að fá sér núvitundarstundir með færri börnum 

þar sem athyglin væri meira á þeim til að koma þeim í ró og flæðisástand. Ég tel að 

aðstæðurnar eins og þær voru á tímabili rannsóknarinnar hafi ekki boðið upp á það umhverfi 

sem þau þörfnuðust en þetta er lærdómur sem ég tek með mér og mun hafa í huga í 

núvitundarstundum í framtíðinni. 
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4.4 Áskoranir á leikskólanum 

Þegar ég hóf að greina gögnin fannst mér ég rekast á ýmsar ytri aðstæður í skólanum sem 

voru áskorun í þessari vinnu. Ein af þeim áskorunum voru aðstæður til núvitundariðkunar á 

leikskólanum og tengdust ýmsum skipulagsatriðum í leikskólanum. Þessar aðstæður höfðu 

því miður hamlandi áhrif á núvitundarstundirnar og því mun ég fara nánar út í þær. 

4.4.1 Verkaskipting og tengsl við núvitundarhópinn/hópana 

Á sama tíma og ég var að vinna með núvitundarstundir hjá elsta árganginum var ég farin að 

starfa á yngstu deild leikskólans. Það þýddi að ég var ekki mikið í starfi með elstu börnunum 

og þekkti því minna til þeirra verkefna sem þau voru að vinna en ég hefði viljað. Einnig vissi 

ég ekki hvernig morguninn hafði gengið hjá þeim þegar þau komu til mín og tel ég að það 

hefði verið gagnlegt að hafa einhverjar upplýsingar um líðan barnanna og uppákomur í 

skólastarfinu áður en þau komu í núvitundarstundirnar. Ég hitti börnin einungis einstaka 

sinnum á göngum leikskólans og svo í núvitundarstundunum. Ég velti  þessu oft fyrir mér í 

rannsóknardagbókinni í gegnum rannsóknartímabilið. Mér fannst ég geta nýtt mér það í 

núvitundarstundunum að vita hvað börnin hefðu verið að gera hvern morgun, bæði í vali á 

viðfangsefni núvitundarstundanna hverju sinni sem og til á undirbúa áherslur fyrir 

umræðurnar í lok hvers tíma. Ég hefði þá til dæmis getað tekið hugleiðslusögur eða umræður 

tengdar vináttu ef mikið hefði verið um árekstra milli barna í leikskólanum. 

4.4.2 Innra skipulag 

Annað sem olli ákveðinni togstreitu hjá mér var að matartími yngstu deildarinnar er á undan 

matartímum annarra deilda og fara svo yngstu börnin í hvíld. Því réðist það oft á tíðum 

hvenær núvitundarstundin hófst hversu fljót ég væri að svæfa börnin á minni deild. Ef börnin 

voru lengi að sofna komst ég seinna í stundirnar og þá voru elstu börnin oft byrjuð á 

einhverjum verkefnum og upplifði ég þá að ég væri að trufla bæði börnin og kennslu annarra 

kennara þó svo að enginn segði neitt við því. Eitt af þessum tilvikum átti sér stað 17.apríl 

2018. Þann dag gekk erfiðlega  að koma börnum í ró á yngstu deildinni og vorum við sein 

með öll verk í kringum matmálstímann. Ég upplifði mikla pressu á að ná að sinna mínum 

verkefnum þennan dag sem litaði upplifun mína af því sem ég síðan tók mér fyrir hendur eins 

og sést í eftirfarandi dagbókarfærslu. 

Ég komst ekki fram úr hvíldarherberginu fyrr en 12:30 en hádegismat eldri barnanna 

líkur í kringum 12:15. Ég kem á hálfgerðum hlaupum inn á eldri deildina eftir að hafa gert 

námsefnið klárt og þá eru elstu börnin byrjuð í verkefni og kennarinn er að lesa fyrir þau 

sögu. Voru börnin tilbúin að koma með mér en þarna upplifði ég að ég væri að trufla 

starf annars kennara sem hefði ef til vill verið búinn að skipuleggja sína samverustund. 

Kennarinn sagði ekkert og var hinn hressasti en ég sjálf hefði ekki verið glöð ef þetta 
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hefði komið upp á í mínum kennslustundum, að börnin séu tekin í miðju kafi. Hafði þetta 

áhrif á mig og einhvern veginn fannst mér ég verða að flýta mér og setti allt úr skorðum 

og náði ég illa tengingu við núvitundarstundina þennan dag. (Rannsóknardagbók, 

17.apríl 2018). 

Hið sama var uppi á teningnum ef veikindi starfsmanna voru mikil. Þá komust jafnvel færri 

starfsmenn í hvíld með yngstu börnunum og lengri tíma tók að svæfa þau sem aftur hafði 

áhrif á hvenær ég gat byrjað núvitundarstundirnar.  

Við greiningu gagna sá ég að aðlögun barns sem var í hvíld hjá mér spilaði stóran hluta í 

því að núvitundarstundirnar hættu undir lokin. Barnið þurfti sinn tíma til að venjast 

aðstæðum og þá komst ég ekki fram til að sinna núvitundarstundunum. Þær hættu því bara 

sjálfkrafa. Mér þykir það leitt en ég fann á þessum tímapunkti að þessar aðstæður sem ég var 

í buðu eiginlega ekki upp á núvitundarstundir og einnig var ég var ekki sátt með þær 

aðstæður sem ég var í með stundunum. Ég áttaði mig einfaldlega á því að ef við vildum 

innleiða núvitundarstundir inn í skólastarfið þá þyrftum við að skoða á heildrænan hátt 

hvernig við gætum gert það þannig að þær yrðu hluti af því flæði sem skólinn byði upp á.  

Mín reynsla hefur kennt mér að ef það á að taka upp núvitundarstundir að þá þurfi sá 

sem sinnir þeirri kennslu að starfa á deild þeirra barna sem býðst að taka þátt í þeim 

stundum. Þá eru allir kennarar deildarinnar meira meðvitaðir um það skipulag sem er í gangi 

og finnst auðveldara að stíga inn í það ef sá sem leiðir starfið er ekki til staðar.  

4.4.3 Veikindi, fjarvera og forföll 

Á tímabili í þessari rannsókn, frá lokum janúar og fram í mars, voru mikil veikindi, bæði hjá 

starfsfólki leikskólans sem og mér sjálfri og minni fjölskyldu. Mannekla hafði áhrif á elsta 

árganginn þar sem mikil veikindi voru þar og því misjafnt hvaða kennari tók við þeim hverju 

sinni eftir að núvitundarstundunum lauk. Veikindi höfðu áhrif á aðstæðurnar á minni deild, 

yngstu deildinni, og þá getu mína til að komast af deildinni til að sinna núvitundarstundunum 

á elstu deildinni. Þá voru mikil veikindi í minni eigin fjölskyldu sem gerðu það að verkum að 

það kom fyrir margar vikur í röð að mig vantaði í vinnu einhvern dag vikunnar sem hafði 

vissulega áhrif á framgang rannsóknarinnar sem og líðan mína í starfi og námi. Lýsi ég 

vanlíðan minni og samviskubiti í rannsóknardagbókinni um miðjan mars 2018 en þá skrifaði 

ég eftirfarandi færslu: 

Mér finnst ég vera að klúðra þessu. Ég hef ekki náð heilli viku í vinnu síðustu 6 vikurnar 

og mér líður eins og ég sé með allt niðrum mig og ég er alltaf með samviskubit því mér 

finnst ég alltaf vera að gleyma einhverju hvort sem það er í vinnunni, skólanum eða hjá 

minni eigin fjölskyldu. Ætlar þessum veikindum aldrei að ljúka? (Rannsóknardagbók, 

15.mars 2018)  
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Á þessari stundu upplifði ég hversu ein ég var í þessu verkefni. Börnin mín skiptust á að vera 

veik í hverri einustu viku samfleytt í 7 vikur og þá var ég mikið fjarverandi. Á meðan var 

enginn sem steig inn í núvitundarverkefnið og því í raun ekkert að gerast þar. Allt í einu var 

verkefnið sem átt að draga úr streitu á álagspunktum í leikskólanum farið að valda mér miklu 

hugarangri og innri angist. 

Sveitarfélagið sem ég starfa í hefur styrkt starfsmenn sveitafélagsins til náms, í því formi 

að starfsmenn missa ekki launin sín í staðlotum, vettvangsnámi og öðrum fjarvistum er 

tengjast námi þeirra. Á leikskólanum sem ég starfa á er stór hluti starfsmanna í námi með 

tilheyrandi fjarvistum. Vorum við á tímabili þrjú sem sóttum meistaranám á einhverju stigi, 

og eru um þessar mundir fjórir starfsmenn í leikskólakennaranámi. Sköruðust fjarvistirnar að 

einhverju leyti en oft kom það fyrir að það vantaði tvo til þrjá starfsmenn í hús í viðbót við 

þau veikindi sem voru fyrir. Ekki var fengin inn afleysing til að leysa af fjarveru tengda námi 

svo verk þeirra sem voru fjarverandi vegna náms dreifðust yfir á hina starfsmennina auk 

barnanna sem starfsmennirnir áttu að hafa umsjón með. Kom það því fyrir í einstaka 

tilfellum að allt að sjö starfsmenn af tuttugu og einum vantaði í leikskólann. Því má sjá að 

einstaka sinnum kom það fyrir að allt að þriðjung starfsfólksins vantaði svo álagið gat á 

stundum verið yfirþyrmandi. Sveitarfélagið hefur gefið út að senda megi börn heim af 

leikskólum sveitarfélagsins vegna manneklu en leikskólinn sem ég starfa á hefur ekki sett 

nein viðmið um það hvenær eigi að hringja í foreldra svo það hefur aldrei verið gert þó að ég 

telji að oft hafi verið þörf á því. 

Þar sem ég var bæði ein af þeim sem var í leikskólanum þegar fjarverur voru miklar og ein 

af þeim sem var í námi upplifði ég blendnar tilfinningar gagnvart námi og starfi.  

Ég velti stundum fyrir mér af hverju ég er að þessu. Af hverju ég sé að leggja 

þessa vinnu á mig í námi og starfi þegar það gleymist ítrekað að gera ráð fyrir að 

ég þurfi tíma til að sinna þessu. Mér finnst ég alltaf vera hlaupandi fram og til 

baka til að ná að sinna bæði börnunum á minni deild og svo eldri börnunum sem 

vilja koma í núvitundarstundirnar en fá það svo ekki því veikindi starfsmanna eru 

of mikil eða ég er of sein vegna erfiðrar hvíldar. (Rannsóknardagbók, 27.febrúar 

2018). 

Eins og ég er glöð með að sveitafélagið stuðli að því að starfsfólk þess geti menntað sig án 

þess að verða af tekjum þá stóð ég sjálfa mig að því að vera pirruð yfir því að ekki sé gert ráð 

fyrir afleysingu á álagsstundum. Einnig upplifði ég ákveðinn pirring yfir því að verklagsreglur 

skorti yfir það hvað skuli gera þegar fjarvera starfsmanna nær þeim punkti að fjöldi barna á 

hvern starfsmann sé of mikill. Eftir núvitundarkennslustund hef ég skrifað í dagbók mína: 
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Ég var upphaflega beðin að sjá um þessar stundir af yfirmönnum áður en þeir vissu af því 

að ég stefndi að því að gera meistaraverkefni byggt á núvitund en svo einhvern veginn 

gleyma þeir að gera ráð fyrir því að ég sé á annarri deild. Ég skil líka ekki þetta sinnuleysi 

við manneklu. Mér finnst ekki boðlegt að það vanti jafnvel starfsfólk af heilli deild og það 

er ekkert gert að gert nema dreifa betur úr fólki og svo hið alíslenska „þetta reddast“ 

viðhorf dregið fram. Mér finnst þetta eigi bara ekkert að reddast upp á von og óvon, 

bæði getur þetta hreinlega verið hættulegt því við missum algerlega sjónar á sumum 

börnum, við erum bara að passa að allir komist heilir heim í lok dags, námið verður að 

engu og starfsfólk gengur á gufum af þreytu. Ég skil bara ekki af hverju ekki eru sett 

einhver viðmið, þetta er ekki flókið og þetta er gert um allt land. Ég vil allavega ekki 

vinna á þennan veg, kannski er þetta ein af ástæðum þess að ég hef verið svona vonlaus 

í vinnu og starfi undanfarnar vikur og jafnvel mánuði. (Rannsóknardagbók, 2.mars 2018) 

Á þeim tímapunkti er ég skrifa þessa færslu var bara nóg komið. Ég var farin að upplifa 

ákveðna bugun og þreytu í tengslum við starfið mitt, starf sem ég annars brenn fyrir. Ég tel 

það algjöra synd að svona aðstæður skuli skapast. Bæði sveitarfélagið og stjórnendur hafa 

metnað til að gera vel við starfsfólkið og í skólastarfinu en það þarf að huga að því hvernig á 

að fylgja því eftir. Á sama tíma og ég var ein af þeim sem var fjarverandi bæði vegna náms og 

veikinda upplifði ég ákveðið samviskubit yfir því að valda álagi á annað starfsfólk. Á þessu 

tímabili þegar ég er farin að upplifa ákveðin einkenni kulnunnar ákvað ég að reyna að draga 

betur fram hvað það var sem mér var kært í þessu starfi og hvað það var sem dreif mig áfram 

í námi og starfi til að byrja með. Mér fannst það nauðsynilegt á þessum tímapunkti til að ég 

gæti betur sett fram kröfur og reynt að skapa aðstæður sem myndu svo hjálpa mér að starfa 

í samræmi við mín gildi. 

Tel ég þó að aðstæður sem þessar séu ekki óalgengar í því umhverfi sem leikskólastarf á 

sér stað og fannst mér áhugavert að skoða í gögnunum mínar tilfinningar gagnvart náminu 

og starfinu og því fannst mér eitt þemað sem ég greindi í gegnum þetta allt vera ég sem 

starfsmaður. 

4.5 Ég sem starfsmaður 

Þegar ég hugsa um mig sem leikskólakennara sé ég fyrir mér starfsmann sem býr yfir 

sterkum fræðilegum grunni, getur svarað fyrir kenningar sínar og stuðlað að þroska og 

vellíðan þeirra barna sem stunda nám hjá honum. Þroski og nám eru mikilvægur hluti 

skólagöngu allra barna, en það sem skiptir mig  mestu máli er að börnunum líði vel. Ég tel 

vellíðan vera ákveðnar undirstöður fyrir frekari þroska barna. Barni sem líður vel getur gefið 

meira af sér og er opnara fyrir margvíslegri nálgun í námi. Því tel ég mikilvægt að kennari hafi 

verkfæri í höndunum til að stuðla að aukinni vellíðan barna í skólastarfi. Þegar ég rýndi í 

gögnin fannst mér ég geta séð hversu erfitt ég átti í raun með rannsóknina og vinnuna. Í 
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pósti sem ég sendi leiðbeinanda mínum 29.janúar 2018 sagði ég frá tilfinningum mínum, í 

póstinum stóð meðal annars: 

Ég verð að viðurkenna að allt í kringum þessa rannsókn er að reynast mér 

verulega erfitt. Ég hef ætlað að nýta mér kvöldin í lærdóminn en þá er ég bara 

orðin þreytt eftir langan dag (þar sem ég vakna vanalega kl. 5 að morgni) og 

ekkert hefur því gerst og vinnan safnast upp. Mér hefur fundist erfitt að koma 

þessu í gang og er bara eitthvað voðalega áttavillt með þetta allt saman. 

Þegar ég valdi að nota starfendarannsókn sem rannsóknarsnið hafði ég aðallega í huga að 

þarna væri komið kjörið tækifæri til að dýpka mig í starfi og þróa mig enn fremur sem 

fagmann á mínu starfssviði, en ég hafði ekki hugsað mikið um hversu tímafrekt það er að 

rýna í eigin hugmyndir og þær aðferðir sem ég nota í starfi. Ég hef starfað á leikskóla síðan 

2007, með stuttu námshléi á árunum 2012-2015, og svo hef ég unnið fullt starf með fullu 

námi í mínu meistaranámi. Þegar ég horfi til baka finnst mér eins og ég hafi einhvern veginn 

ekki gefið sjálfa mig alveg í starfið. Ég hef einhvern veginn bara mætt í vinnuna hvern dag og 

fylgt því skipulagi sem er þar, aðlagað mig að aðstæðum og unnið þau verkefni sem þarf að 

vinna og jafnvel gert það án mikillar hugsunar.  

Samhliða starfinu og náminu hef ég svo sinnt minni eigin fjölskyldu og oft verið undir 

miklu álagi sökum veikinda fjölskyldumeðlima. Í fyrsta sinn í mínu starfi upplifði ég hálfgerða 

uppgjöf í tengslum við öll þau verkefni sem ég hafði tekið að mér, sérstaklega 

rannsóknarvinnuna. Oft upplifði ég að ég væri á algjörum villigötum, mér fannst ekkert ganga 

upp og á tímapunkti var ég í raun komin á það að hætta bara námi og skipta alveg um 

starfsvettvang. Mér fannst vinnan erfið og sligandi og bitna á mínum eigin börnum, og svo 

fannst mér vinnan við meistaraverkefnið ekkert miða áfram. Ég fór að efast um ástæður 

mínar fyrir að sækja þetta nám og því álagi sem það var að skapa í mínu lífi samhliða 

vinnuálaginu í mínu daglega starfi. Mér fannst ósanngjarnt að börnin mín fengu alltaf bara þá 

litlu afgangsorku sem ég hafði eftir langan dag og þegar veikindin réðu öllu bæði í starfi og 

heima þá fannst mér  hreinlega ekkert ganga upp. Tilfinningar mínar og áhyggjur sjást skýrt í 

rannsóknardagbókinni en þar hef ég ritað þann 29.janúar 2018: 

Sendi póst á leiðbeinandann minn og sagði henni hver staðan er á mér. Bugaðist 

aðeins og fór að mikla fyrir mér vinnuna við ritgerðina og fór hreinlega að efast 

um að þetta ætti að vera minn framtíðar starfsvettvangur.  

Í dagbókinni get ég séð að það var þungt í mér á ákveðnu tímabili í rannsóknarvinnunni og 

mikið álag sem ég hafði áhyggur af. Ég var ósátt við þær afleiðingar sem ég fann að það hafði 

á mig: 



 

51 

Í gegnum rannsóknina hef ég fundið að mig vantar eitthvað í starfinu, einhvern 

tilgang til að kveikja metnað minn og drifkraft í starfið. Í því álagi sem hefur verið 

bæði í leikskólanum ásamt veikindum og álagi heima fyrir hef ég dottið mikið í 

neikvæðar hugsanir gagnvart starfinu, og af hverju ég sé að standa í þessu þegar 

álagið getur verið yfirþyrmandi og launin í engu samræmi við álagið….Allavega 

finn ég það að það hefur sjaldan verið eins þungt í mér eins og þennan  vetur, 

þrátt fyrir að álagið hafi áður verið svipað mikið. Oft á tíðum stend ég mig að því 

að horfa á klukkuna og vona að tíminn líði hraðar. (Rannsóknardagbók, 19.apríl 

2018) 

Þarna man ég að neikvæðu hugsanirnar voru í raun um að mér fyndist erfið tilhugsun að hafa 

eytt þetta mörgum árum í að mennta mig og skuldsett mig við það, til þess svo að vera í 

vinnu sem mér fyndist ekki vera metin að verðleikum og illa launuð í þokkabót miðað við 

álagið sem getur verið. Í raun varð álagið sem ég var undir til þess að ég dró fram allt það 

neikvæða sem ég gat fundið sem tengdist mínum starfsvettvangi til þess að réttlæta þessar 

vondu vonleysis- og uppgjafatilfinningar sem ég var að upplifa. Mér fannst ég engan veginn 

ná að vinna starfið á þá vegu sem ég var sátt við því undir niðri hef ég mikinn metnað fyrir 

mínu starfi og því sem ég geri, ég vil vera góður og faglegur starfsmaður. 

Mér fannst erfitt að taka á þessum tilfinningum sem ég upplifði þennan vetur, því 

leikskólinn og yfirmennirnir þar voru, og hafa alltaf verið, allir af vilja gerðir til að koma til 

móts við mig í mínu námi og starfi. Upplifði ég því samviskubit yfir tilfinningum mínum og 

stundum fór ég að hugsa um hvort ég væri hreinlega vanþakklát. Við nánari ígrundun fór ég 

að átta mig á  hvað það var sem truflaði mig í starfinu. Ég skrifaði í rannsóknardagbókina:  

Ég sé alltaf betur og betur hvað það er sem truflar mig. Ég fann að þegar skipulag 

næsta árs var rætt að ég vonaði innst inni að ég yrði sett á eldri deild. Ég tel að 

það tengist því að ég hef enn óbilandi trú á núvitundarkennslu sem verkfæri í 

leikskólastarfi séu kringumstæður réttar. Áhugi minn liggur enn í núvitund og get 

ég í raun ekki notast við núvitund í starfinu á yngstu deildinni. Ég tel að ég hafi 

svolítið týnt neistanum mínum við það að geta ekki notað mitt áhugasvið til 

fullnustu í starfinu. Hluti af núvitund er að horfa á tilfinningar sínar og skoða af 

hverju þær koma og leyfa þeim svo að líða hjá. Ég finn líka að í þessu ferli hef ég 

ekki alveg náð þessu sjálf og tilfinningar mínar hafa hoppað margoft upp og niður 

án þess að ég geti hent reiður á ástæðunni þar að baki. Starfendarannsóknir eiga 

í eðli sínu að vera umbótamiðaðar fyrir starf á leikskóla, en ég tel að þær eigi líka 

að vera umbótamiðaðar fyrir starfsmanninn sem rannsakar og ég finn að ég verð 
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að breyta einhverju, ég get ekki unnið starfið af heilum hug ef að hjartað er ekki 

með í för. (Rannsóknardagbók, 21.apríl 2018) 

Allt rannsóknarferlið og vinnan með núvitundarstundirnar var afskaplega sveiflukennt. Ég átti 

þessar þungu stundir þar sem ég missti alla bjartsýni og neikvæðnin réði öllu sem er mjög 

ólíkt mér og mínum karakter. En á eftir þeim stundum kom vanalegast uppsveifla, eins 

auðvelt og það var að detta í neikvæðnina þá var líka tiltölulega auðvelt að veiða mig upp úr 

henni aftur. Fjölskyldan mín hvatti mig endlaust áfram og sannfærði mig um að þetta væri 

mín rétta staða í lífinu og ég væri komin alltof langt til að gefast upp á þessum tímapunkti. 

Einnig fékk ég mikla hvatningu frá leikskólastjóra og samstarfsfólki. Þegar ég fann að skrið 

komst á rannsóknarvinnuna og gagnasöfnunin og núvitundarkennslan gekk vel þá blómstraði 

ég bæði í starfi og heima. Jákvæðnin tók þá við og dreif mig áfram síðasta spölinn. Ein af 

uppsveiflunum var greinilega 19. mars 2018 en þá hef ég sent tölvupóst á leiðbeinanda minn 

þar sem stendur: 

Síðasta vika var stórgóð að mér fannst. Loksins finnst mér eitthvað vera að gerast 

í þessu öllu saman. 

Það sem hvatti mig mest áfram þegar illa gekk voru viðbrögð barnanna, þegar þau komu og 

báðu um núvitundarkennslu og töluðu um hversu vel þeim liði þá ýtti það við mér á einhvern 

sérstakan hátt. Þá fannst mér ég greinilega vera að gera eitthvað rétt og þetta væri það sem 

ég ætti að starfa við.  

Þessar sveiflur í rannsókninni höfðu töluverð áhrif á mig sem starfsmann. Ég fór að horfa 

öðruvísi á starfið og aðstæður á leikskólanum. Ég sá betur mikilvægi þess að skipuleggja allt í 

þaula, hafa gögnin tilbúin fyrir hverja stund sem og mikilvægi þess að þróa kennsluna 

jafnóðum. Eins sá ég hversu mikilvægt er að hafa sterka skráningu, og þá er ég í raun ekki 

einungis að tala um í tengslum við rannsóknina heldur í leikskólastarfinu almennt. Skráning á 

flæði kennslustunda getur gefið vísbendingar um hvað gengur vel og hvað ekki, og hvernig 

hægt er að leita að úrbótum. Ég fann að þegar ég var dugleg að skrá þá hafði ég gögn í 

höndunum til að rökstyðja hvernig ogtt væri að breyta aðstæðum eða námsefni og 

undantekningalaust komu þau gögn mér að góðum notum. Með gögnunum gat ég séð hvaða 

börn gátu ekki verið saman í núvitundarkennslunni, hvaða börn voru að hagnast mest á þeim 

og hvað ég gat gert til að bæta umhverfi núvitundarkennslunnar.  

Ég fann líka þegar rannsóknarvinnan fór að líða undir lok hversu mikið hugarfarið skiptir 

máli, sérstaklega í starfi þar sem álagið er mikið eins og inn á leikskólum. Þegar ég sökk í 

neikvæðni varð allt erfitt. Vinnan var erfið og ég varð auðveldlega pirruð á aðstæðum sem 

var í raun lítið hægt að gera við, aðstæðum eins og veikindi og manneklu. Ég tel að ég hafi 
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verið komin að því að upplifa ákveðin einkenni kulnunar í starfi. Þegar ég hins vegar hafði 

varann á og reyndi hvað ég gat að vera bjartsýn og jákvæð varð allt auðveldara. Starfið gekk 

betur, rannsóknin gekk betur og hafði ég mun meiri þolinmæði. Ég áttaði mig á þegar ég var 

um það bil hálfnuð í rannsóknarvinnunni að ég hafði gleymt einum mikilvægum meðlim í 

núvitundarkennslunni, nefnilega sjálfri mér. Ég áttaði mig á að ég gat varla ætlast til þess að 

börnin tileinkuðu sér aðferðir núvitundar ef ég gerði það ekki. Ég áttaði mig á að ég væri ekki 

góður talsmaður um mikilvægi núvitundar þegar ég lét aðstæður og tilfinningar hafa áhrif á 

það sem ég gerði og sagði, sem er í mótsvari við það sem núvitund stendur fyrir.      

Þegar ég hóf rannsóknarvinnuna þá hafði ég notast við aðferðir núvitundar en einhvern 

veginn hugaði ég ekki nægilega að þeim þætti í þessari rannsóknarvinnu og týndi því hluta af 

sjálfri mér. Það er ekki fyrr en ég áttaði mig á að neikvæðni hafi stjórnað lífi mínu í 

töluverðan tíma að mér tókst að taka á þessu, eða í lok mars. Ég fór að stunda núvitund 

markvisst heima fyrir og passaði mig á að gefa mér góðan tíma í núvitundarstundunum með 

börnunum svo ég næði flæðinu með börnunum. Á þeim tíma breyttist allt. Ég fann að mér 

leið betur og þá gekk allt betur, í starfi og heima fyrir. Í raun get ég sagt að ég sé gott dæmi 

um mikilvægi núvitundar og sést það skýrt í rannsóknardagbókinni en þar hef ég skrifað: 

 Ég finn það á eigin skinni hversu gott þetta er mér. En ég þurfti samt sem áður 

að reka mig á og prófa mig áfram og læra að lesa í þær tilfinningar sem sóttu að 

mér í gegnum þessa vinnu. Og það er einmitt það sem ég  tel  

starfendarannsóknir ganga út á, leita að lausnum og prófa sig áfram í starfi 

(Rannsóknardagbók, 16.maí, 2018). 

Þetta rannsóknarferli var afskaplega erfitt, það var á stundum hreinlega sárt og erfitt 

andlega. Á sama tíma var það gefandi og ég efast ekki um að það að hafa farið í gegnum 

rannsóknarferlið hafi styrkt mig gífurlega sem starfsmann og eflt minn grunn sem fagmann á 

mínu sviði. Allavega er ég farin að átta mig betur á því hvað ég er tilbúin að láta bjóða mér í 

starfi og hvað ég þurfi að draga mörkin og setja fram kröfur um breytingar sem ég tel vera 

börnum og starfsfólki á leikskólum til bóta. 



54 

5 Umræða 

Í upphafi rannsóknarinnar setti ég fram rannsóknarspurningu um það hvernig ég og 

samstarfsfólk mitt gætum unnið að því að skapa umhverfi og tækifæri fyrir börn og kennara 

til að ná innri ró með aðferðum núvitundar. Aðferðirnar sem við notuðum voru til dæmis að 

útbúa svæði þar sem börnin gætu sótt núvitundarstundir, þetta svæði var gert eins þægilegt 

og mögulegt var með engum hávaðatruflunum svo aðstæður töldust nokkuð ákjósanlegar. 

Börnin sem sóttu stundirnar fengu að velja hvort þau kæmu eða ekki. Þannig  fengu börnin 

að koma að eigin frumkvæði og áhugahvöt en hjá mér var það lykilatriði að börnin sjálf fengu 

val um þátttöku. Þá var fjölda barna í hverjum hóp stillt í hóf svo að fjöldinn hefði ekki áhrif á 

flæði núvitundarkennslunnar. Börnin komu eftir að ég hafði komið börnunum á minni deild í 

hvíldarstund og átti þeirra núvitundarkennsla að hefjast fyrir hádegissamveruna hjá þeim og 

var tilgangur rannsóknarinnar að sjá hvort núvitundarkennslan hefði áhrif á börnin, bæði í 

hádegissamverunni og svo í daglegu starfi leikskólans eftir hádegið.  

Aðstæðurnar fyrir núvitundarkennsluna voru góðar en framkvæmd þeirra gekk ekki eins 

vel að mínu vitu og voru ástæður fyrir því ýmsara. Núvitundarkennsla sem slík getur átt sér 

stað hvar og hvenær sem er svo lengi sem kennarinn nær að halda athygli barnanna í vel 

skipulagðri kennslustund og hefur kynnt sér efni hverrar kennslustundar og hversu lengi 

kennsla á að eiga sér stað (Koch, 2016). Mannekla var á leikskólanum meðan  rannsóknin átti 

sér stað, erfiðlega gekk að ná til barnanna áður en hádegissamveran fór af stað þar sem ég 

þurfti að klára störfin á minni deild áður en ég gat hafist handa við núvitundarkennsluna. Þá 

var ekki alltaf sama fólkið sem tók við börnunum eftir núvitundarstundirnar og hafði verið 

með börnunum um morguninn svo að skráning á áhrif stundanna á hádegissamveruna varð 

ekki eins nákvæm og hún hefði getað verið. Þá stóð ég ein að núvitundarkennslunni. 

Upphaflega áttu tveir aðrir starfsmenn sem starfa með börnunum að skrá líðan og hegðun 

barnanna fyrir og eftir núvitundarkennslunni en fljótlega eftir að rannsókn hófst varð ljóst að 

fjarvera þeirra yrði mikil sökum náms svo að endingu var ég ein í þessu. Það hefði ekki komið 

að sök ef ég hefði verið starfsmaður á deild barnanna sem tóku þátt í núvitundarstundunum. 

Þar sem ég hafði áður verið með núvitundarkennslu árið 2016 hef ég samanburð á því 

hvernig er að sjá um þessar stundir sem starfsmaður á deild barnanna og svo 2018 þar sem 

ég var starfsmaður á annarri deild á sama tíma og ég var að reyna að innleiða 

núvitundarstundir á elstu deild. Mín reynsla hefur kennt mérr að mikilvægt sé í 

núvitundarkennslu að hún sé unnið með starfsmanni sem hefur gott aðgengi að börnunum. 

Ég tel best að starfsmaðurinn vinni á deild þeirra barna, líkt og staðan var hjá mér 2016. Tel 

ég það dýpka reynslu allra sem taka þátt í stundunum og gefa starfsmanninum dýrmætt 
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tækifæri til að tengjast börnunum á dýpri hátt og gefa honum verkfæri til að vinna nánar 

með þau tengsl í leikskólastarfinu.  

Núvitundariðkun getur aukið sjálfstjórn, bætt hegðun og tilfinningagreind sem og 

móttækileika einstaklinga (Shapiro, 2009). Þrátt fyrir þær áskorarnir sem komu fram í 

rannsókninni tel ég að gögnin sýni fram á jákvæð áhrif núvitundarkennslu á börn í 

leikskólastarfi. Börnin sýndu það bæði með orðum sínum og hegðun í kjölfar 

núvitundarkennslu þar sem þau töluðu um að þeim líði betur, hversu gott það væri að fá frið 

og að þau gætu notað öndunina sína þegar þau reiðist. Eins kom mér á óvart að finna 

traustið sem börnin bera til manns þegar þau fara að tala um sjálf sig og hvernig þeim líði og 

tel ég að núvitundarkennsla styrki slík tengsl sé vel haldið utan um kennsluna og börnina sem 

sækja stundirnar. Niðurstöður mínar sýna fram á tengsl milli núvitundarstundanna og 

aukinnar tilfinningastjórnunar og hegðunar (Shapiro, 2009). Einnig tel ég 

núvitundarstundirnar hafi aukið einbeitingu barnanna en það sýndi sig í því hvernig  þau 

urðu móttækilegri fyrir innlögn námsefnis í kjölfar núvitundarkennslu sem er í samræmi við 

niðurstöður Shapiro (2009) og Kabat-Zinn (2003) um einn af ávinningum  núvitundariðkun.  

Útkeyrsla er eitt aðaleinkenni kulnunnar og lýsir sér í líkamlegri og andlegri þreytu (Abel 

og Sewell, 1999). Kulnun leikskólakennara á Íslandi er umtalsverð og er hún meiri eftir því 

sem menntunarstigið verður hærra og kemur frekar fram hjá yngri einstaklingum (Halla Ösp 

Hallsdóttir, 2015). Það sem kom mér helst á óvart í rannsóknarferlinu og við greiningu gagna 

er hversu mikil áhrif aðstæður og álag geta haft á leikskólastarfið og starfsmenn leikskóla. Ég 

tel að ég hafi á tímabili í rannsókninni verið farin að upplifa þessi útkeyrslueinkenni 

kulnunnar sökum álags. Þar sem ég hafði áður verið með núvitundarkennslu gat ég borið 

saman starfið 2016 og svo 2018 og voru niðurstöðurnar sláandi ólíkar að mínu mati þegar 

kemur að mér sem starfsmanni. Stærsti munurinn á kennslunni 2016 og svo 2018 er helst 

fjöldi barna í hópnum og þátttaka barnanna var þá ekki val sem er ef til vill ekki endilega af 

hinu góða en ef til vill ekki slæmt heldur. Þarna urðu börnin að prófa að taka þátt og oftar en 

ekki höfðu þau gaman af. En flæði kemur í raun ekki nema áhuginn sé til staðar og því vildi ég 

að börnin tæku þátt á sínum forsendum 2018. Tel ég þó að niðurstöðurnar hafi að mörgu 

leyti verið betri 2016, börnin sem heild sýndu flest jákvæð áhrif núvitundarkennslu en ef til 

vill sá ég það betur þá því ég var með börnin bæði fyrir og eftir núvitundarkennsluna og gat 

metið áhrif nánar. Það gat ég hinsvegar ekki í þessari rannsókn og því tel ég að 

niðurstöðurnar í seinna skiptið hafi ekki verið eins nákvæmar og þær gátu orðið. Ég tel að 

þessar ólíku aðstæður hafi sýnt sig í niðurstöðunum og að þær hafi komið til vegna aðstæðna 

og álags á leikskólanum. Ég sjálf upplifði minna álag 2016 í starfinu og fannst mér ég ná betri 

yfirsýn yfir starfið og barnahópinn en ég gerði 2018 og fann ég einnig hversu vel mér leið í 

starfinu 2016 samanborið við það að ég var ekki hamingjusöm með mig í starfinu 2018. 
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Ólíkar aðstæður í kringum núvitundarstundirnar höfðu mikil áhrif á mig sem starfsmann. 

Ég fann hversu mikið ég naut mín í núvitundarkennslunni þegar ég fór með „minn hóp“ af 

börnum í gegnum þær stundir og áhugi minn á því sviði jókst einungis ef eitthvað er. Í seinna 

skiptið sem ég var með núvitundarstundirnar voru aðstæður öðruvísi. Ég var starfsmaður á 

yngstu deildinni og var með þessar stundir á elstu deildinni. Þótt ég þekkti börnin þá var 

þetta ekki „minn hópur.“  Það gekk einhvern veginn allt á afturfótunum. Í fyrsta lagi 

höfðumikil veikindi og mannekla áhrif á fjöld og gæði þessara stunda sem aftur hafði áhrif á 

upplifun mína og tilfinningar gagnvart eigin starfi og námi. Það að geta ekki verið með 

núvitundarkennslunni á þann máta sem ég taldi æskilegast og að þurfa að sinna henni 

hálfpartinn á hlaupum mest allan tímann hafði neikvæð áhrif á mig. Mér fannst þessar 

stundir verða að hálfgerðri kvöð sem ég stæði ein í og upplifði ég bæði að enginn áhugi væri 

á þessu og ég gat sjálf ekki upplifað áhrifin sem þessar stundir höfðu á einbeitingu og vinnu 

barnanna eftir þær. Í gegnum þessa vinnu hef ég komist að því að til að hægt sé að meta 

gæði þessara stunda á einbeitingu og líðan barna þarf að vera samstillt átak innan skólans 

hvernig skuli staðið að þeim, og hvernig skráningum skulu háttað. Þá er mikilvægt að 

starfsmenn fái tækifæri til að ræða saman og meta það sem þeir hafa verið að gera til að 

hægt sé að þróa þessar áherslu með vellíðan barnanna að leiðarljósi. 

Starfendarannsóknir eru í eðli sínu umbótamiðaðar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2015) og geta 

þær stutt kennara við að draga fram þá þekkingu sem þeir búa yfir og miðla henni áfram í 

starfi (Koshy, 2010). Þegar ég valdi að nota starfendarannsókn sem rannsóknaraðferð gerði 

ég mér ef til vill ekki grein fyrir því að ferlið framundan gæti orðið jafn erfitt og slítandi og 

fæli í sér jafn mikla sjálfsskoðun og raunin svo varð. Ég tel þó að þessi reynsla hafi einungis 

gert mér gott. Ég lærði að hlutirnir ganga ekki alltaf eftir okkar höfði  og það getur verið 

mikilvægt að rýna í það sem manni finnst ekki ganga nógu vel til að átta sig á hver undirrót 

vandans er. Það er nefnilega í okkar valdi að gera okkar besta í þeim aðstæðum við lendum í 

en það getur verið erfitt ef við náum ekki að henda reiður á og leggja merkingu í þau skilaboð 

sem tilfinningar okkar eru að senda okkur um þær aðstæður sem við finnum okkur í hverju 

sinni. Áskoranir í námi og starfi reyna vissulega á en með því að horfast í augu við og takast á 

við þær áskoranir sem við mætum á lausnamiðan hátt þá tel ég þær geti gert okkur að betri 

fagmönnum og hjálpað okkur til að þróa starfshætti í skólastarfi. Ég tel þetta í  raun vera 

helstu skilaboðin sem ég hef öðlast í gegnum þessa  rannsókn á mínu starfi. Þó aðstæður til 

þess að framkvæma þessa starfendarannsókn hafi oft reynst æði flóknar og erfiðar myndi ég 

þó alltaf mæla með þessu rannsóknarsniði fyrir kennara því það tekur mið af aðstæðum 

kennara hverjar sem þær eru. Ef við viljum bæta skólastarf þurfum við bæði að vera tilbúin í 

að horfa á þær aðstæður sem við erum í og  prófa leiðir til úrbóta.  
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Starfendarannsóknir geta verið persónulegt þroskaferli þar sem fólk þarf að horfa inn á 

við og skoða eigið viðhorf og hugmyndir til náms (Edda Kjartansdóttir, 2010). Ég tel það 

einmitt hafa gerst hjá mér. Ég fór í mun meiri sjálfsskoðun í þessu ferli en ég hafði gert mér 

grein fyrir og kom út með sterkari tilfinningu fyrir þeirri hugmyndafræði sem ég vil hafa að 

leiðarljósi í mínu starfi. Ég áttaði mig ennfremur á ástæðum þess að ég sótti þetta nám og vel 

að starfa á þessum starfsvettvangi. Eftir mikið erfiði síðustu mánuði tel ég að ég geti loksins 

horft fram á veginn og sé betur í stakk búin til að leggja fram ígrundaðar hugmyndir um 

hvernig við sem skólasamfélag getum lagt okkur fram um að skapa börnum aðstæður þar 

sem þau upplifa innri ró og góða einbeitingu til að takast á við verkefni sem þau hafa áhuga 

á. Í þeirri ferð er mikilvægt að vera bæði uppbyggilega gagnrýnin á það sem gert er og 

hæfilega bjartsýnn að við sem störfum á vettvangi getum þróað eigin starfshætti út frá 

reynslu og fræðum. 
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6 Lokaorð 

Eftir að hafa framkvæmt þessa rannsókn er margt sem ég velti fyrir mér. Ég hugsa um hvað 

ég hefði getað gert öðruvísi og hvað hefði mátt betur fara. Í heildina er ég sátt við þá vinnu 

sem ég lagði í þessa rannsókn.  

Aðstæður voru oft á tíðum erfiðar og álagið mikið. Ég geri mér grein fyrir að ef 

rannsóknin hefði  átt sér stað á öðrum tímapunkti hefðu niðurstöðurnar ef til vill verið 

öðruvísi. Ég mun halda áfram að nota núvitundarkennslu í starfi og þá sérstaklega með eldri 

börnunum þar sem ég tel að núvitundarkennsla sé mikilvæg í að efla sjálfsmynd og vellíðan 

barna.  Ég tel að ég muni jafnvel koma til með endurtaka rannsókn í ætt við þessa og þá með 

öðrum börnum sem ég kem til með að fylgja eftir í starfinu til að sjá þróa þessar hugmyndir 

ennfrekar áfram. Það er von mín og ósk að núvitundarkennsla verði notuð meira í því starfi 

sem á sér stað í skólakerfinu, og er ég þá að tala um öll skólastig. Ef fagfólk kynnir sér betur 

aðferðir núvitundar og þau jákvæði áhrif sem núvitundarkennsla getur haft á börn tel ég að 

þetta sé verkfæri sem fagfólk getur nýtt til góðs og haft sem verkfæri í kennslutöskunni um 

ókomna framtíð. Kennsla í skólum í dag er félagslega og tilfinningalega krefjandi. Hlutverk 

kennara eru mörg og ólík og eiga þeir að geta mætt hverjum og einum nemanda náms-, 

félags- og tilfinningalega ásamt því að skapa góðar og umvefjandi aðstæður til náms í 

kennslustofum. Í ljósi þessara háu staðla sem kennarar eiga að mæta kemur á óvart að 

kennarar fá litla kennslu eða fræðslu um það hversu erfitt tilfinningalega getur verið að sinna 

kennslu. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) stendur að daglegar athafnir eigi að stuðla að 

andlegri vellíðan og gæti núvitundarkennsla verið ein af þessum athöfnum, en ekki einungis 

fyrir börnin heldur einnig fyrir starfsmenn skóla. Einnig vona ég að aðstæður 

leikskólakennara og annars starfsfólks leikskóla muni batna sem greiðir þá vonandi leið fyrir 

þróun starfsins og þróun starfsfólks sem fagmenn á sínu sviði.  

Núvitund á sér ekki einungis stað í skólakerfinu, heldur hjá öllum. Það er okkur öllum hollt 

að gefa okkur tíma til að horfa inná við og skoða okkar tilfinningar og hver við erum. 

Núvitund hafði mikil áhrif á mig sem starfsmann og líka sem manneskju utan starfsins. 

Andleg vellíðan er ekki sjálfgefin og geta allir notast við aðferðir núvitundar í leið að andlegri 

vellíðan. Álag á leikskólum er mikið og samkvæmt rannsóknum er kulnun meðal 

leikskólakennara mikil. Ég velti því fyrir mér hvort nota mætti núvitund á leikskólum, bæði 

með börnum og starfsmönnum. Starfsfólki veitir ekki af smá núvitundarstundum eftir erfiða 

daga, vikur og jafnvel mánuði að fá svolitla stund til að koma skipulagi á hugsanir sínar og 

tilfinningar. Gæti því námsefni líkt og Hugarfrelsi átt fullan rétt á sér þegar kemur að 

menntun og námskeiðum starfsmanna, þá til að veita starfsmönnum verkfæri líkt og 
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börnunum til að koma reiður á tilfinningar sínar. Gæti það hugsanlega dregið úr kulnun og 

þreytu í starfi í kjölfar álags.  

Hugmyndir mínar varðandi núvitund eru enn miklar og velti ég framkvæmd 

núvitundariðkunar í ýmsu formi fyrir mér. Ég er spennt að sjá hvað ég muni taka mér fyrir 

hendur næst á þessu sviði því ég er hvergi nærri hætt. Tel ég að núvitundarkennsla sé komin 

til að vera og vona ég að áhrifa hennar muni gæta í skólastarfi framtíðarinnar. 
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Viðauki A: Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlun 1 

Vika 1- Sjálfsmynd 

Dagur 1 

Öndunaræfing Hugarfrelsi bls. 13- með hendur á maga 

Slökun Hugarfrelsi bls. 18- liggjandi slökun 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 42- litríki skógurinn 

Sjálfsmyndin Ræða stuttlega við börnin um hvað sjálfsmynd er (sjá spurningar bls. 31 í 
Hugarfrelsi) 

 

Dagur 2 

Öndunaræfing Hugarfrelsi bls. 12- blóma- og kertaöndun 

Slökun Hugarfrelsi bls. 19- Slökun með niðurtalningu 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 47- Blómið 

Sjálfsmyndin Ræða hvað sjálfsmynd er. 
Taka umræðuspurningarnar vel í lok sögunnar á bls. 49. 

 

Dagur 3 

Öndunaræfing  Hugarfrelsi bls. 13- með hendur á maga 

Slökun Hugarfrelsi bls. 17- Slökun fyrir allan líkamann 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 55- Fræið 

Sjálfsmyndin Fara aftur í hvað sjálfsmynd er. Fara vel í umræðuspurningarnar á bls. 55 

 

Sjálfsmyndarumræðan er sett inn hvern dag því hóparnir geta verið mismunandi í hverjum 
tíma, einnig er gott fyrir börnin sem koma oft að fá upprifjun. 

Vika 2- Jákvæðni 

Dagur 1 

Jóga Byrjum á léttum teygjum og jógastöðum (hægt að notast við Hugarfrelsi fyrir 
leikskóla, bls. 31-45) 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 21- Djúp öndun 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 63- skýin 

Jákvæðni Tala um hvað jákvæðni er (bls 57) og hvað við getum gert til að vera jákvæð 
(bls 62). 

 

Dagur 2 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 27- geimflaugaöndun 

Slökun og 
hugleiðsla 

Lesa bls 9, 15 og 28 í Siggi og Sigrún slaka á 
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Jákvæðni Ræða um hvað jákvæðni er (rifja upp og fara aftur í). Benda á hvað Siggi og Sigrún 
eru jákvæð í snjónum þegar þau gætu verið neikvæð. Taka stutta umræðu um að 
jákvæðni geti gert allt skemmtilegra. 

 

Dagur 3 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls.26- Býflugnaöndun 

Slökun og 
hugleiðsla 

Lesa bls 9, 21 og 31 í Siggi og Sigrún slaka á 

Jákvæðni Tala um jákvæðni og hvað jákvæðni er, ræðum um að jákvæðni er val. 
Tölum um allt það skemmtilega sem gerðist í leikskólanum og hvað okkur 
fannst gott við leikskólann. 

 

Passa að skerpa á jákvæðninni í hverjum tíma, upprifjun fyrir þá sem hafa verið áður og 
kynna þetta fyrir hinum. 

 

Vika 3- Tilfinningar 

Dagur 1 

Öndun Hugarfrelsi bls. 13- með hendur á maga 

Slökun  Hugarfrelsi bls. 18- liggjandi slökun 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 80- töfravatnið 

Tilfinningar Ræða hvað tilfinningar eru (bls 71) og hvernig líkaminn okkar bregst við 
tilfinningum og hvernig við getum borið kennsl á viðbrögð og tilfinningar. 
(Reiði, gleði, hamingja, spenna, kvíði) 

 

Dagur 2 

Öndun Hugarfrelsi bls.12 – blóma og kertaöndun 

Slökun Hugarfrelsi bls. 23- andadrátturinn 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 83- hellirinn 

Tilfinningar Taka aftur tilfinningaumræðuna og hvort við getum fundið leiðir til að stjórna 
tilfinningum okkar. Getur öndun hjálpað okkur við ákveðnar tilfinningar, eins 
og ef við erum hrædd eða spennt? 

 

Dagur 3 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 29- Talningaröndun 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 51- að hvíla líkamann 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 60- draumastaðurinn þinn 

Tilfinningar Ræðum aftur um tilfinningar. Ræðum hvaða tilfinningar við þekkjum og 
hverjar þeirra láta okkur líða vel og hverjar illa? 

 

Eins og í hinum vikunum þá er tilfinningaumræðan tekin í hverri stund þar sem að 
barnahópurinn getur verið mismunandi, og svo er líka gott fyrir hina að fara dýpra í 
umræðuna.  
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Vika 4- vinátta 

Dagur 1 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 27- Geimflaugaöndun (ATH gera hana 
standandi). 

Jóga Taka léttar jógaæfingar og teygjur (sjá t.d Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 31-45) 
og enda í liggjandi stöðu 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 62- litríku skýin 

Vinátta Taka umræðu um vináttu. Hvað einkennir góðan vin (sjá td. Bls 92 í 
Hugarfrelsi). Hvernig vinur ert þú? 

 

Dagur 2 

Öndun Hugarfrelsi bls. 13- með hendur á maga 

Slökun  Hugarfrelsi bls. 18- liggjandi slökun 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 94- friðsæla þorpið 

Vinátta Taka aftur umræðu um vináttu og hvað vinátta er. Hvað gerum við ef 
einhverjum líður illa? Hvað myndi góður vinur gera? 

 

Dagur 3 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 21- djúp öndun 

Slökun og 
hugleiðsla 

Lesa bls. 9, 17 og 29 í Siggi og Sigrún slaka á 

Vinátta Taka umræðu um vináttu. Eru Siggi og Sigrún góðir vinir? Hvernig líður 
okkur með góðum vinum? 

 

Kennsluáætlun 2 

Nú höfum við farið yfir sjálfsmynd, jákvæðni, tilfinningar og vináttu. Þessi atriði verða rifjuð 
upp núna í kennslustundunum þegar umræða vaknar eða sagan tengist því viðfangsefni 
hverju sinni. Einnig er misjafnt hvaða börn komu hvenær svo öll upprifjun er af hinu góða, þó 
hún sé ekki endilega skilgreind fyrir hverja kennslustund fyrir sig. 

Vika 5 

Dagur 1 

Öndunaræfing Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 21-djúp öndun 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 47- spýtukarl 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 66- Vináttan 

Vinátta Taka umræðu um vináttu 

 

Dagur 2 

Öndunaræfing Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 27- geimflaugaöndun (standandi) 

Jóga Liðkandi æfingar fyrir háls, axlir og bak. 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 51- að hvíla líkamann 



66 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 60- Draumastaðurinn þinn 

 

Dagur 3 

Öndunaræfing  Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 26- býflugnaöndun 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 56- slökun með talningu 

Hugleiðsla Siggi og Sigrún hugleiða, bls. 11 og 30 

Vinátta Ræða hugleiðslusöguna, allir bangsarnir góðir vinir, enginn eins og enginn 
skilinn útundan. 

 

Vika 6 

Dagur 1 

Öndunaræfing Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 21-djúp öndun 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 54- heildarslökun 

Hugleiðsla Siggi og Sigrún hugleiða, bls 11 og 28- góður vinur 
 

Dagur 2 

Öndunaræfing Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 25- Blóma og kertaöndun með talningu 

Jóga Liðkandi æfingar fyrir háls, axlir og bak, frambeygja og hundurinn. 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 51- að hvíla líkamann 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 64- Loftbelgurinn 

 

Dagur 3 

Öndunaræfing  Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 29- talningaröndun 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 56- slökun með talningu 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 67- Kristallinn 

 

Vika 7 

Dagur 1 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 27- Geimflaugaöndun  

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 54- Heildarslökun 

Hugleiðsla Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 62- Litríku skýin 

 

Dagur 2 

Jóga Byrja á jógaæfingum á dýnunni. Standandi stöður fyrst og enda í liggjandi 
stöðu 

Slökun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls. 56- Slökun með talningu 

Hugleiðsla Siggi og Sigrún hugleiða bls. 32- Draumaljósálfurinn 

 

Dagur 3 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leíkskóla bls. 24- Blóma og kertaöndun 

Slökun Siggi og Sigrún slaka á bls. 9, 23 og 32 
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Vika 8 

Dagur 1 

Jóga Byrja í standandi stöðum og enda sitjandi 

Öndun Hugarfrelsi fyrir leikskóla bls.27- Geimflaugaöndun (sitjandi) 

Hugleiðsla Siggi og Sigrún hugleiða bls. 11 og 12- Töfrasápukúlan 

 

Dagur 2 

Öndun Hugarfrelsi bls.12- Blóma og kertaöndun 

Slökun Hugarfrelsi bls 19- Slökun með niðurtalningu 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls. 47- Blómið 

 

Dagur 3 

Öndun Hugarfrelsi bls.13 – með hendur á maga 

Slökun Hugarfrelsi bls.18- liggjandi slökun 

Hugleiðsla Hugarfrelsi bls.80- Töfravatnið 
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Viðauki Á: Skráningarblað fyrir kennara 

 

Dags: 

Hverjir komu? 

Hvernig var líðan/hegðun barnsins fyrir núvitundarkennslu? 

Slæm Ágæt Góð 

 

Hvernig var líðan/hegðun barnsins eftir núvitundarkennslu? 

Slæm Ágæt  Góð 

 

Annað? 
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Viðauki B: Leyfisbréf til foreldra 

Núvitundarkennsla í leikskólastarfi 

Kæru foreldrar 

Ég heiti Sylvía Ósk Rodriguez og hef starfað á leikskólanum Uglukletti meira og minna síðan 

2007. Um þessar mundir er ég að vinna að meistararitgerð í leikskólakennarafræðum og hef 

ég valið að gera rannsókn um núvitund í leikskólastarfi. Rannsókn mín felst í því að eftir 

hádegismatinn munu börn fædd 2012 taka þátt í stuttri núvitundarstund, um það bil 10-15 

mínútur. Núvitundarstundirnar byggjast aðallega á kennsluefni sem ber heitið Hugarfrelsi, en 

kennsluaðferðirnar þar eru öndun, slökun, hugleiðsla og jóga. Með því að setja inn 

núvitundarkennslu á þessum tíma viljum við skoða hvort börnin nái meiri ró og einbeitingu 

sem geri þeim kleift að hafa hugann við það námsefni sem lagt verður fyrir eftir að 

núvitundarkennslu er lokið. Á sama tíma er ég að skoða mig sem kennara, og þær leiðir sem 

ég nýti til að stuðla að bættu námsumhverfi fyrir börnin á Uglukletti. 

Lítil áhætta er fólgin í þátttöku í þessari rannsókn. Allir sem að rannsókninni koma munu fá 

ný nöfn í úrvinnslu gagna, og þá fær skólinn einnig nýtt nafn. Þátttaka barnanna í 

núvitundarstundunum er val, þau mega á hvaða tímapunkti sem er hætta þátttöku í 

núvitundarstundunum, og verður þeim gert það ljóst í hverri núvitundarstund.  

Ég mun halda rannsóknardagbók til að halda utan um ferlið þar sem ég skrái upplifun mína, 

og barnanna, af núvitundarstundum. Ég mun einnig ræða við börnin um upplifun þeirra af 

núvitundarstundunum og líðan þeirra í þeim. Þá mun ég nota við myndbandsupptökur til að 

rýna betur í núvitundarstundirnar og samveruna eftir að núvitundarstundunum líkur. Eftir að 

greiningu gagna líkur verður svo myndbandsupptökum og rannsóknardagbókinni eytt.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina hvet ég þig eindregið til að hafa 

samband við mig í síma 869-1187, eða leikskólastjórann, Kristínu Gísladóttur, í síma 433-

7150. Einnig getur þú haft samband við leiðbeinanda minn, Karen Rut Gísladóttur, í síma 

535-5389 eða sent henni tölvupóst. Netfangið hennar er karenrut@hi.is. Þú getur einnig 

óskað eftir því hvenær sem er að barn þitt taki ekki þátt í rannsókninni, hvort sem það er 

áður en rannsókn hefst eða á meðan á henni stendur. Hér fyrir neðan leita ég eftir skriflegu 

samþykki ykkar fyrir þátttöku barnanna ykkar. 

tel:5255389
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Með fyrirfram þökk fyrir þátttöku þína,  

Sylvía Ósk Rodriguez 

Þroskaþjálfi og meistaranemi í leikskólakennarafræðum. 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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Nafn forráðamanns 
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