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Formáli 

Reynsla mín af kennslu í íslenskum framhaldsskólum síðastliðna tvo áratugi hefur leitt 

mér fyrir sjónir hversu nauðsynlegt er að bregðast við margs konar vanda sem þar er við 

að glíma. Vandinn birtist meðal annars í miklu brottfalli nemenda, töfum á námi, heilsu-
farsvandamálum og slakari námsárangri en æskilegt væri. 

Öll menntun felur í sér þrjá þætti: í fyrsta lagi er eitthvað til að nema (þekking), í öðru 

lagi er einhver sem nemur (nemandi) og í þriðja lagi er framvindan þar á milli (námið 

sjálft). Flestar tilraunir til að bæta menntun felast í að bæta annað hvort þekkinguna eða 
námið en þriðji þátturinn, nemandinn sjálfur, verður útundan. Skólakerfið hefur ekki 

mörg úrræði til að bæta hæfni nemandans til að nema; auka greind hans, sköpunarhæfni, 

heilbrigði, vellíðan og árangur. Samt sem áður miðar öll menntun öðrum þræði og á 
endanum að þessum æðri gildum menntunar.  

Á skólaárum í menntaskóla upplifði ég dæmigerðar afleiðingar streitu: þreytu, orku-
leysi, svefntruflanir, minnisleysi, athyglisbrest, úthaldsleysi og brigðult ónæmiskerfi. 
Þegar slíkt ástand er orðið viðvarandi hefur það, auk beinna áhrifa á heilsu, áhrif á lífið í 

heild: vellíðan, árangur, samskipti, markmið, sjálfsmynd og almenna lífsfyllingu. Ári eftir 

stúdentspróf fór ég á námskeið hjá Íslenska íhugunarfélaginu sem þá var tiltölulega ný-
stofnað og lærði þar einfalda tækni sem átti eftir að gerbreyta líðan minni og lífi. Tæknin 

nefnist innhverf íhugun (e. Transcendental Meditation Technique). Hún á rætur að rekja 
til vedahefðar Indlands; var um aldir sveipuð dulúð og torræðni en endurvakin og gerð 

aðgengileg hverjum sem læra vildi með stöðluðum námskeiðum á sjöunda áratug síðustu 

aldar af Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008). Árangurinn sem ég upplifði strax í upphafi 

af reglubundinni iðkun innhverfrar íhugunar kom fram í minni streitueinkennum, aukinni 

vellíðan og afgerandi breytingum á námshæfni. Þetta leiddi til þess að ég fékk mikinn 

áhuga á fyrirbærinu sem slíku og ekki síst því að aðrir gætu notið sama árangurs og ég 

gerði. Ég sótti því öll námskeið sem í boði voru hér á landi, hélt til útlanda í kennaranám, 

hafði kennslu í innhverfri íhugun að aðalstarfi í tæplega tíu ár og að hlutastarfi æ síðan 

samhliða kennslu í framhaldsskólum.  

Eigin reynsla af iðkuninni, áhrif hennar á nám mitt, reynslan af því kenna öðrum og 
hundruð rannsókna hefur sannfært mig um að innhverf íhugun eigi brýnt erindi við ungt 

fólk, íslenskt menntakerfi og raunar hvern sem er. Til þess hníga mörg rök sem ætlun mín 

er að varpa ljósi á í þessari ritgerð.  

Að baki innhverfri íhugun er elsta þekkingararfleið mannkyns, vedísk þekking, sem 
hefur verið endurvakin og útskýrð með einstökum hætti á síðastliðnum 60 árum af 
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Maharishi og samstarfsmönnum hans. Fræði sín um menntun og hagnýtingu vedískrar 

þekkingar í skólastarfi nefndi Maharishi vitundargrundaða menntun (e. Consciousness 

Based Education). Hundruð þúsunda nemenda njóta nú slíkrar menntunar um allan heim. 

Þetta er því ekki útópískt hugmyndakerfi heldur hagnýt menntunaraðferð sem ástunduð 

er og sannað hefur gildi sitt með margvíslegum hætti á fimmtíu ára tímabili eins og rann-
sóknir sýna.  

Þegar ég hóf meistaranám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands samhliða kennslu í 
framhaldsskóla hafði ég engin sérstök áform um að skrifa um vitundargrundaða menntun 

þó að ekkert efni væri mér nærtækara. Sennilega hef ég talið – þrátt fyrir miklar viðhorfs-

breytingar í samfélaginu á undanförnum áratugum – að viðfangsefnið væri enn of fram-

andi og líklegt til að mæta tómlæti og skilningsleysi líkt og það gerði í kennaranámi mínu 

fyrir nokkrum áratugum þegar ég kynnti það þá. Það var ekki fyrr en ég bar hugmyndina 

upp við leiðbeinanda minn, dr. Börk Hansen, prófessor á Menntavísindasviði, að ég áttaði 
mig á að sennilega væri orðið tímabært að skrifa um vitundargrundaða menntun. Börkur 

tók hugmynd minni af opnum huga og lagði strax til uppbyggilegar tillögur að skrifunum. 
Fyrir það og fyrir frábæra leiðsögn kann ég honum bestu þakkir. Dr. Steinunni Helgu 

Lárusdóttur þakka ég jafnframt vandaða umsögn og ábendingar. Bróður mínum, 

Matthíasi Halldórssyni lækni, þakka ég prófarkalestur og gagnlegar ábendingar á enda-
sprettinum. 

Það er til marks um breytta tíma að árið 2018 undirritaði ég samning fyrir hönd Ís-
lenska íhugunarfélagsins við einn stærsta framhaldsskóla landsins, Borgarholtsskóla í 

Grafarvogi, um innleiðingu innhverfrar íhugunar í nokkrum skrefum á næstu árum.  

 

Reykjavík, 26. september, 2019 

Ari Halldórsson 
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Ágrip 

Rannsóknir sýna að oft er stórt bil á milli góðra áforma um menntaumbætur og þess 

raunverulega árangurs sem af þeim hlýst. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna 

hvort vitundargrunduð menntun geti komið að gagni í íslenskum framhaldsskólum og 
brúað betur bilið á milli þeirra menntunarmarkmiða sem felast í Aðalnámskrá framhalds-

skóla og raunverulegs árangurs af þeim. Í þessu skyni rýni ég í grunnþætti menntunar í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 og þær áskoranir sem framhaldsskólar á Íslandi 
standa frammi fyrir með það fyrir augum að kanna hvort helstu þættir vitundar-
grundaðrar menntunar, innhverf íhugun og sidhi-tæknin, geti komið að gagni. Rann-

sóknarspurningin er svohljóðandi: „Er vitundargrunduð menntun gagnleg leið til að upp-

fylla almenn markmið Aðalnámskrár framhaldsskóla og bregðast við hindrunum í ís-
lenskum framhaldsskólum?“ 

Vitundargrunduð menntun hefur verið þróuð og notuð í skólastarfi víða um heim í 

áratugi. Hátt á fjórða hundrað ritrýndar rannsóknir á lykilþáttum hennar, innhverfri íhug-
un og sidhi-tækninni, hafa birst reglulega í vísindatímaritum frá árinu 1970. Rann-

sóknirnar sýna meðal annars að dagleg iðkun þessara aðferða í nokkrar mínútur meðal 

kennara og nemenda eykur greind, athygli, sköpunarhæfni, minni og námsárangur auk 
þess að stuðla að margvíslegum persónuleikaþroska. Dagleg iðkun hefur jafnframt áhrif 

á hegðun og hegðunartengd vandamál í skólastarfi, streitu, kvíða, þunglyndi, blóðþrýst-

ing og svefnleysi auk þess að hafa áhrif á kulnun í starfi kennara. 

Í umfjöllun minni dreg ég annars vegar fram einstök atriði í markmiðum grunnþátta 
menntunar í Aðalnámskrá framhaldsskóla, hins vegar helstu áskoranir sem framhalds-

skólar á Íslandi glíma við og tengi hvorttveggja viðeigandi rannsóknum á vitundundar-

grundaðri menntun. 

Niðurstaða mín er sú að áratuga rannsóknir á vitundargrundaðri menntun bendi til að 
hún geti í senn verið gagnleg leið til að uppfylla öll almenn markmið Aðalnámskrár og á 
sama tíma leið til að bregðast við áskorunum í íslenskum framhaldsskólum. Þar með tel 

ég að hún geti brúað betur bilið á milli þeirra góðu umbótaáforma sem felast í Aðalnám-

skránni og þeirra breytinga sem raunverulega hljótast af þeim.  
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Abstract 

Is Consciousness Based Education relevant for schools in Iceland? 

Researches have shown that there is frequently a huge gap between educational reforms 

and their real success. The purpose of my research is to find out whether Consciousness 
Based Education can benefit the upper secondary level schools in Iceland and better 

bridge the gap between the educational reform which is implied in the general aims of 

the National Curriculum Guide and its real outcome. To do so I look into the fundamental 
pillars of education in the Icelandic National Curriculum Guide for upper secondary 

schools and the challenges these schools face, to explore whether the key components 

of Consciousness Based Education, the Transcendental Meditation and the Transcenden-

tal Meditation Sidhi-program, can benefit. The research question is, therefore: “Is Con-
sciousness Based Education a practical way to fulfill the general aims of the National Cur-

riculum Guide for upper secondary schools and react to obstacles in the Icelandic upper 
secondary schools?“.  

Consciousness Based Education has been developed and used in schools around the 

world for decades. Nearly 400 peer-reviewed researches on its key components, the 

Transcendental Meditation Technique and the TM Sidhi-program, have been published 
regularly in scientific journals since 1970. They show, among other things, that daily prac-

tice of these techniques for a few minutes, among teachers and students, increases in-

telligence, attention, creativity, memory and educational success as well as to promote 
comprehensive personal development. Daily practice also influences behavior and be-
havioral problems in schools, stress, anxiety, depression, high blood pressure and insom-

nia besides influencing teacher burnout. 

First, in my research, I outline individual factors of the pillars of education in the Ice-

landic Curriculum Guide for upper secondary schools and, second, I outline the chal-

lenges that upper secondary schools in Iceland deal with and then connect these factors 

to the appropriate researches on Consciousness Based Education. 

My conclusion is that the outcome of decades of research on Consciousness Based 
Education shows that it can both be a practical way to help fulfill the general aims of the 
Icelandic National Curriculum Guide and at the same time be a way to react to obstacles 

in upper secondary schools. Therefore I believe that it can better bridge the gap between 

the good reform intentions implied in the National Curriculum Guide and the real 

changes that result from them. 



 

 10 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 6 

Ágrip .......................................................................................................................... 8 

Abstract ...................................................................................................................... 9 

Efnisyfirlit ................................................................................................................. 10 

Myndaskrá ............................................................................................................... 13 

Töfluskrá .................................................................................................................. 15 

1 Inngangur .......................................................................................................... 16 

1.1 Nemandinn í brennidepli 17 

1.2 Rannsóknarspurningar, kaflaskipting og notkun heimilda 18 

1.3 Frelsi og ábyrgð skólastjórnenda 19 

2 Menntastefna og markmið menntunar samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla 
 2011 .................................................................................................................. 21 

2.1 Íslensk menntastefna 21 

2.2 Núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 22 

2.3 Gagnrýni á Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 24 

2.4 Grunnþættir menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 2011 25 
2.4.1 Læsi ....................................................................................................................................... 26 
2.4.2 Heilbrigði og velferð .............................................................................................................. 27 
2.4.3 Sköpun ................................................................................................................................... 27 
2.4.4 Samfélagslegir grunnþættir menntunar samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla .............. 27 

2.5 Menntastefna og markmið: samantekt 28 

3 Áskoranir framhaldsskólastigsins ....................................................................... 29 

3.1 PISA-kannanir 29 

3.2 Brotthvarf 30 

3.3 Rannsóknir og skýrslur um heilbrigði og heilbrigðisvenjur framhaldsskólanema
 31 

3.4 Starfsánægja kennara og flótti úr kennarastéttinni 35 

3.5 Hindranir í íslenskum framhaldsskólum: samantekt 36 

4 Erlendar rannsóknir á vitundargrundaðri menntun ............................................ 37 

4.1 Hvað er vitundargrunduð menntun? 37 

4.2 Hvað er innhverf íhugun? 38 

4.3 Hvað er sidhi-tækni? 39 



 

 11 

4.4 Kennsla í innhverfri íhugun 40 

4.5 Eru allar íhugunar- eða hugleiðsluaðferðir eins? 40 

4.6 Fræðilegur grundvöllur vitundargrundaðrar menntunar 41 
4.6.1 Vedísk vísindi Maharishi ........................................................................................................ 42 
4.6.2 Samsvið allra náttúrulögmála ................................................................................................ 42 
4.6.3 Einingarsvið vitundarinnar .................................................................................................... 43 
4.6.4 Nákvæm samsvörun mannlegrar greindar og greindar náttúrunnar .................................... 44 

4.7 Rannsóknir á áhrifum vitundargrundaðrar menntunar á einstaklinginn 45 
4.7.1 Rannsóknir á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni ................................................................. 45 
4.7.2 Hvíldar- og slökunaráhrif innhverfrar íhugunar: lífeðlis- og lífefnafræðilegar rannsóknir .... 46 
4.7.3 Rannsóknir með heilarafrita (EEG) ........................................................................................ 50 
4.7.4 Samræmi heilasveiflna .......................................................................................................... 51 
4.7.5 Aukin vitsmunafærni ............................................................................................................. 54 
4.7.6 Er samræmd heilastarfsemi af hinu góða? ............................................................................ 56 
4.7.7 Rannsóknir á skólastarfi ........................................................................................................ 57 
4.7.8 Athyglis- og ofvirkniröskun (ADHD) ....................................................................................... 60 
4.7.9 Rannsóknir á heilsu ............................................................................................................... 61 

4.8 Rannsóknir á áhrifum innhverfrar íhugunar á samfélagið 71 
4.8.1 Áhrif í borgum ....................................................................................................................... 71 
4.8.2 Þjóðaráhrif ............................................................................................................................. 75 
4.8.3 Áhrif á stríðsátök í Mið-Austurlöndum .................................................................................. 75 

4.9 Gagnrýni á rannsóknir á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni 79 

5 Umræða ............................................................................................................ 84 

5.1 Almenn markmið Aðalnámskrár framhaldsskóla (grunnþættir menntunar) í ljósi 
vitundargrundaðrar menntunar 84 

5.1.1 Læsi í ljósi vitundargrundaðrar menntunar ........................................................................... 84 
5.1.2 Heilbrigði og velferð í ljósi vitundargrundaðrar menntunar ................................................. 85 
5.1.3 Sköpun í ljósi vitundargrundaðrar menntunar ...................................................................... 88 
5.1.4 Samfélagslegir grunnþættir menntunar í ljósi vitundargrundaðrar menntunar ................... 89 

5.2 Áskoranir í íslenskum framhaldsskólum í ljósi vitundargrundaðrar menntunar
 91 

5.2.1 Slakur námsárangur .............................................................................................................. 91 
5.2.2 Brottfall nemenda og seinagangur í námi ............................................................................. 92 
5.2.3 Námsörðugleikar ................................................................................................................... 93 
5.2.4 Kvíðaröskun og þunglyndi ..................................................................................................... 93 
5.2.5 Kulnun í starfi kennara .......................................................................................................... 95 

5.3 Niðurstaða: svar við rannsóknarspurningunni 96 

5.4 Sérstaða og hlutverk vitundargrundaðrar menntunar 97 

5.5 Tæki til breytingastjórnunar 99 

5.6 Gagnrýni á Aðalnámskrá í ljósi vitundargrundaðrar menntunar 101 

6 Lokaorð ........................................................................................................... 104 

Heimildaskrá .......................................................................................................... 105 



 

 12 

Viðauki A: Fjórir þættir vitundargrundaðrar menntunar ......................................... 125 

Viðauki B: Dæmi um samsviðsveggspjald ................................................................ 127 

Viðauki C: Samsvörun Rik Ved og ofurstrengsins ..................................................... 128 

Viðauki D: Vitundargrunduð menntun í reynd ......................................................... 129 

 



 

 13 

Myndaskrá 

Mynd 1. Hlutfall 18-24 ára einstaklinga eftir kyni sem metur andlega heilsu 

sína sæmilega eða lélega á árunum 2007-2016. (Gögn úr Heilsa og 

líðan Íslendinga árin 2007, 2009; 2012 og úr Vöktun 2016.) ........... 31 

Mynd 2. Fjöldi skráðra samskipta á heilsugæslustöðvum vegna tiltekinna 

geðrænna sjúkdóma hjá einstaklingum 20 ára og yngri. (Uppruni 

gagna: Samskiptaskrá heilsugæslustöðva.) ...................................... 32 

Mynd 3. Fjöldi sjúkrahúsinnlagna af völdum tiltekinna geðrænna sjúkdóma 

(aðalgreining) hjá einstaklingum 20 ára og yngri. (Uppruni gagna: 

Vistunarskrá heilbrigðisstofnana.) ................................................... 32 

Mynd 4. Líkamleg einkenni djúprar hvíldar. Safngreiningarrannsókn sem sýnir 
samanburð á hvíld við iðkun innhverfrar íhugunar og hvíldar með 

lokuð augu með tilliti til viðnáms í húð, öndunartíðni og 
mjólkursýrumagns. ........................................................................... 50 

Mynd 5. Samræmi í starfsemi heilans. Fylgni er á milli samræmis heilabylgna 

og árangurs á ýmsum sviðum annars vegar og 

taugalífeðlisfræðilegrar skilvirkni hins vegar. ................................... 52 

Mynd 6. Aukin notkun ónotaðrar uppsprettu í heilanum. ............................. 54 

Mynd 7. Aukinn árangur nemenda á greindarprófum sem iðkuðu innhverfa 
íhugun og sidhi-tæknina. .................................................................. 55 

Mynd 8. Minna brottfall í framhaldsskóla hjá iðkendum innhverfrar íhugunar.

 ......................................................................................................... 57 

Mynd 9. Betri árangur meistaranema í verkfræði með innhverfri íhugun. .... 58 

Mynd 10. Aukinn sjálfsþroski hjá háskólanemendum sem stunduðu innhverfa 
íhugun miðað við samanburðarhópa á 10 ára tímabili. ................... 60 

Mynd 11. Safngreiningarrannsókn á áhrifum innhverfrar íhugunar á efri mörk 

blóðþrýstings í samanburði við aðrar slökunaraðferðir. .................. 63 

Mynd 12. Lækkun kólesteróls hjá iðkendum innhverfrar íhugunar. .............. 63 

Mynd 13.Iðkun innhverfrar íhugunar hefur mun meiri áhrif á reykingar en 

hefðbundin meðferðar- og forvarnarúrræði. ................................... 64 



 

 14 

Mynd 14. Áhrif innhverfrar íhugunar á insúlínviðnám hjá hjartasjúklingum. 66 

Mynd 15. Áhrif innhverfrar íhugunar á svefnleysi. ......................................... 66 

Mynd 16.Áhrif innhverfrar íhugunar á áfallastreituröskun sem mæld er með 

spurningalista fyrir og eftir 30 og 135 daga. Lækkun um 11 stig telst 

marktæk en stigalækkunin var þreföld hjá íhugunarhópnum eftir 30 
daga. ................................................................................................. 67 

Mynd 17. Áhrif innhverfrar íhugunar í meðferð við áfallastreituröskun. ....... 68 

Mynd 18. Áhrif samstillingarhóps í Washingtonborg á ofbeldisglæpi frá janúar 
til ágúst árið 1993. ............................................................................ 73 

Mynd 19. Minni átök í Líbanon og aukin lífsgæði í Ísrael. Myndin sýnir fylgni á 

milli fjölda iðkenda sidhi-tækninnar (brotalína) og samsetts stuðuls 
sem mældi lífsgæði í rannsókn sem gerð var í Ísrael maí, ágúst og 

september árið 1983. Samsetti kvarðinn var tölulegt meðaltal 

staðlaðra gilda yfir glæpatíðni, umferðarslys, eldsvoða, 
hlutabréfamarkað, stemninguna í þjóðfélaginu og fjölda látinna sem 

notað var sem mælikvarði á virkni stríðsins í Líbanon. .................... 76 

Mynd 20. Áhrif samstillingarhópa á stríðið í Líbanon. .................................... 77 

Mynd 21. Sjö stórar ráðstefnur iðkenda innhverfrar íhugunar og sidhi-

tækninnar á ýmsum stöðum í heiminum höfðu afgerandi jákvæð 

áhrif á stríðið í Líbanon. Greiningin leiddi í ljós marktækar breytingar 
í friðarátt meðan á hverju tilraunatímabili stóð og fyrir öll tímabilin 

samanlögð (p=9x10-20). .................................................................... 78 

Mynd 22. Áherslur hinna þriggja menntunarviðmiða. ................................... 98 

Mynd 23.Vitundargrundaða viðmiðið felur námsviðmiðið og kennsluviðmiðið 

í sér. .................................................................................................. 99 



 

 15 

Töfluskrá 

Tafla 1. Hlutfall og fjöldi stráka og stelpna eftir því hversu mikið (mikið eða 

mjög mikið) eftirfarandi þættir hafa áhrif á frammistöðu þeirra í 

námi, árin 2010, 2013 og 2016, greint eftir kynferði. ...................... 33 

Tafla 2. Hlutfall og fjöldi stráka og stelpna eftir því hversu mikið (mikið eða 

mjög mikið) eftirfarandi þættir hafa áhrif á frammistöðu þeirra í 

námi, árin 2010, 2013 og 2016, greint eftir kynferði. ...................... 34 

 



 

 16 

1 Inngangur  

Sú menntastefna og menntaumbætur sem birtist í lögum og aðalnámskrám leik-, grunn- 

og framhaldsskóla er metnaðarfull tilraun til þess að móta heilbrigt, skapandi og réttlátt 

samfélag hér á landi þar sem hverjum einstaklingi er gefið tækifæri til menntunar og 
þroska.  

Menntastefna og vel meintar menntaumbætur tryggir þó ekki að göfug áform nái 

fram að ganga. Menntarannsóknir síðustu áratuga gefa til kynna að vegurinn frá góðum 

umbótaáformum til áþreifanlegra breytinga sé oftast lengri og krókóttari en ætlað er 
þegar lagt er upp. Árangurinn er á endanum oft og tíðum í litlu samræmi við stórhug og 

vilja.  

Markmið mitt er kanna hvort hægt sé að brúa betur bilið á milli markmiða og árangurs 
með því að hagnýta tiltekna menntunaraðferð sem nefnd hefur verið vitundargrunduð 

menntun á íslensku (e. Consciousness Based Education). Aðferðin hefur verið notuð í er-
lendum skólum á öllum skólastigum um árabil (International Foundation of 
Consciousness Based Education [IFCBE], 2018). 

Rannsókn mín er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem sjónum er beint að menntun 

á framhaldsskólastigi á Íslandi. Ég nýti mér erlendar rannsóknir á vitundargrundaðri 
menntun til þess að leita svara við þeirri spurningu hvort almenn markmið núgildandi 

Aðalnámskrár framhaldsskóla frá árinu 2011 séu líklegri til að ná fram að ganga með því 

að hagnýta vitundargrundaða menntun. Liður í svari við spurningunni er að kanna þær 
hindranir sem íslenskir framhaldsskólar standa frammi fyrir og hvort – og þá með hvaða 
hætti – vitundargrunduð menntun geti vegið gegn þeim.  

Fullan og Pomfret (1977) gerðu ítarlega grein fyrir rannsóknum sem staðfestu að lítill 
árangur reyndist vera af metnaðarfullum og kostnaðarsömum menntaumbótum stjórn-

valda á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum og víðar. Þá þegar var 

orðið ljóst að miklu flóknara var að hrinda menntaumbótum í framkvæmd en í fyrstu var 

talið. Um þetta segir Fullan í bók sinni The New Meaning of Educational Change: 

„Menntaumbætur eru ekki aðeins fólgnar í því að hrinda nýjustu stefnunni í framkvæmd 

heldur þýða þær að breyta verður menningunni í skólastofunni, skólunum sjálfum, 

menntaumdæmunum, háskólunum og þar fram eftir götunum“ (Fullan, 2007, bls.7). 
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1.1 Nemandinn í brennidepli 
Auk hinnar löngu leiðar umbótaáætlana af teikniborði sérfræðinga inn í skólastofur nem-
enda er margt í lífi nemenda sem getur truflað að góðar áætlanir nái fram að ganga. 

Streita nemenda, álag, kvíði, þunglyndi, svefnleysi, námsleiði, léleg sjálfsmynd, náms-

örðugleikar, ofvirkni, athyglisbrestur, fjölskylduvandamál, fátækt og vímuefnaneysla eru 
allt kunn vandamál hér á landi líkt og í mörgum iðnvæddum ríkjum. Varla efast nokkur 

um að vandamál af þessu tagi geti hindrað námsárangur og dregið úr þroska nemenda. 

Vandamálin virðast síst vera á undanhaldi en úrræðin eru á sama tíma fátækleg. Mennta-
umbætur, hvaða nafni sem þær nefnast, hljóta að þurfa að taka meira mið af bestu 

þekktum leiðum til að takast á við áðurnefnd vandamál á heilsteyptan og fyrirbyggjandi 

hátt með sannprófuðum leiðum. 

Ég set fram þá tilgátu hér í upphafi að bilið á milli markmiða og áþreifanlegs árangurs 
kunni – að minnsta kosti að hluta til – að stafa af því að ekki sé lögð næg rækt við vitund 

nemandans í núverandi menntakerfi. Markmið mitt er að sýna fram á að með því að 

leggja meiri rækt við vitund nemandans sé hægt að uppfylla markmið menntakerfisins 
með árangursríkari hætti, meðal annars með því að sporna gegn þeim vandamálum sem 

við blasa. Í þessu skyni byrja ég á að lýsa vitundargrundaðri menntun og gera grein fyrir 

erlendum rannsóknum sem sýna með hvaða hætti hún stuðlar að vitundarþroska, 
aukinni námshæfni, árangri, lífsfyllingu og heilbrigði nemenda. Jafnframt geri ég grein 
fyrir með hvaða hætti vitundargrunduð menntun stuðlar að því að uppfylla samfélagsleg 

markmið menntunar. 

Á endanum er tilgangur allra menntaumbóta sá að göfug markmið menntunar nái 
fram að ganga í vitund og lífi þess einstaklings sem hlýtur hana og í samfélaginu öllu. 

Þekking á ýmsum sviðum og góð kennsla duga skammt ef nemandinn er ekki móttæki-

legur og á í erfiðleikum með að tileinka sér þekkinguna af einhverjum ástæðum. Mennta-
umbætur hljóta því að þurfa að beinast að vitund og huga nemandans ekki síður en að 

skipulagi, stjórnun, námsefni, námsfyrirkomulagi eða námsumhverfi svo eitthvað sé 

nefnt. Nái menntunin ekki til nemandans sjálfs mætir hún ekki heldur þeim margþættu 
samfélagslegu markmiðum sem henni er ætlað að uppfylla. Vitund nemandans er því eins 

konar þungamiðja þessarar rannsóknar. 

Vandamál menntunar á Íslandi eru í grunninn ef til vill ekki ólík þeim vandamálum 
sem við er að glíma meðal annarra þjóða þó að hér á landi taki þau á sig sína sérstöku 

mynd og hafi eflaust í einhverjum tilvikum sérstöðu. Hið sama á við um markmið 

menntunar sem í eðli sínu eru hliðstæð frá einu samfélagi til annars. Þetta tvennt, mark-
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miðin og hindranirnar, verður hér skoðað í ljósi vitundargrundaðrar menntunar en ramm-

inn þrengdur um menntun á framhaldsskólastigi á Íslandi enda þótt að í ýmsum megin-

atriðum kunni að mega heimfæra umræður og niðurstöður á önnur skólastig.  

1.2 Rannsóknarspurningar, kaflaskipting og notkun heimilda 
Rannsóknarspurningin er þessi: Er vitundargrunduð menntun gagnleg leið til að uppfylla 
almenn markmið Aðalnámskrár framhaldsskóla og bregðast við hindrunum í íslenskum 

framhaldsskólum? 

Til þess að svara spurningunni eru markmið náms á framhaldsskólastigi, eins og þau 

birtast í Aðalnámskrá, skoðuð. Í öðru lagi eru þau vandamál sem framhaldsskólar glíma 
við skoðuð með því að rýna í íslenskar rannsóknir og skýrslur um það efni. Í þriðja lagi eru 

niðurstöður erlendra rannsókna á vitundargrundaðri menntun athugaðar, fyrst þær sem 

varða einstaklinginn og því næst þær sem varða samfélagið.  

Í samræmi við ofangreint eru settar fram fjórar undirspurningar: 

1) Hvaða stefnumörkun og markmið um nám er að finna í Aðalnámskrá framhalds-
skóla? (kafli 2) 

2) Hverjar eru helstu áskoranir framhaldsskólastigsins? (kafli 3) 

3) Hverjar eru helstu niðurstöður erlendra rannsókna á áhrifum vitundar-
grundaðrar menntunar á einstaklinginn? (kafli 4) 

4) Hverjar eru helstu niðurstöður erlendra rannsókna á áhrifum vitundar-
grundaðrar menntunar á samfélagið? (kafli 4) 

Í umræðukafla (kafli 5) eru markmið og áskoranir framhaldsskólastigsins skoðuð í ljósi 
einstakra rannsóknarniðurstaðna á vitundargrundaðri menntun með það fyrir augum að 

svara rannsóknarspurningunni. 

Mikilvægt er að gera greinarmun á tvenns konar heimildanotkun í þessari ritgerð: 
annars vegar tilvitnunum og tilvísunum í rannsóknir á vitundargrundaðri menntun, 

innhverfri íhugun og sidhi-tækninni sem notaðar eru í umræðukafla sem röksemdafærsla 

fyrir niðurstöðunni. Þessar tilvísanir byggja alfarið á doktorsritum og rannsóknum, sem 
birst hafa í ritrýndum vísindaritum. Hins vegar eru svo allar aðrar tilvitnanir og tilvísanir 

sem kunna að vera ritrýndar rannsóknir eða óritrýndar rannsóknir, bækur og annað efni 

– sem ekki er notað í rökfærsluskyni í umræðukafla.  

Varla verður fjallað á heilsteyptan hátt um vitundargrundaða menntun nema með því 

að skýra fræðilegan grundvöll hennar (kafli 4.6), einkum þegar haft er í huga að engin 

fræðileg umræða um vitundargrundaða menntun hefur yfirhöfuð farið fram hér á landi. 
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Skýringum á fræðilegum grundvelli vitundargrundaðrar menntunar í þessari ritgerð er 

því ætlað að veita innsýn í eðli hennar og undirstöðu sem hluta af almennri kynningu og 

til þess að gefa heildarmynd en ekki að undirbyggja rannsóknarniðurstöðuna sem slíka.  

1.3 Frelsi og ábyrgð skólastjórnenda  
Núverandi aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2011 eru einn helsti 
vitnisburður um menntastefnu stjórnvalda á þessum skólastigum þó að menntastefnan 

geti einnig falist í öðrum þáttum. Með þeim er í fyrsta skipti mótuð heildstæð mennta-

stefna fyrir skólastigin þrjú. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að hún „kveði á um mark-
mið og fyrirkomulag skólastarfs á framhaldsskólastigi“ (mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2012, bls. 7) sem er það skólastig sem hér er einkum til umfjöllunar. Ennfremur 

segir að þar sé fjallað um: „hlutverk aðalnámskrár, almenna menntun og grunnþætti, mat 
á skólastarfi, nýjar áherslur og nýtt skipulag við námskrárgerð á framhaldsskólastigi, sam-

starf, réttindi, skyldur, skólanámskrá og fleira.“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012, bls. 7). 

Um hina einstöku þætti námskrárinnar sem hér eru taldir upp verður fjallað síðar en 
hér skal vakin athygli á einum þeirra, það er þeirri dreifstýringu menntunar sem boðuð 

er og rædd sem „nýtt skipulag við námskrárgerð á framhaldsskólastigi“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 7). Átt er við það skipulag sem kom að fullu til fram-
kvæmda haustið 2015 í framhaldsskólum landsins þar sem gert er ráð fyrir að hver fram-
haldsskóli fyrir sig geri eigin námskrá og fái samþykkta hjá mennta- og menningarmála-

ráðuneyti.  

Til þess að námskrá skóla hljóti samþykki þarf hún að lúta ýmsum ákvæðum laga og 
almennum hluta Aðalnámskrár en að öðru leyti hefur hver skólastjórnandi nokkuð 

frjálsar hendur um gerð hennar og þar með um hvað kennt er og hvernig. Fyrirkomulagið 

leggur þeim þá ábyrgð á herðar að þróa skólastarf sem uppfyllir með sem skilvirkustum 
hætti menntastefnu stjórnvalda um leið og tekist er á við hindranir sem kunna að hluta 

til að vera ólíkar eftir skólum og svæðum.  

Það er ekki síst í ljósi þess frelsis sem skólastjórnendur hafa til skólaþróunar sem þessi 
rannsókn er gerð. Skólastjórnendur framhaldsskóla þurfa að eiga frumkvæði að faglegri 

skólaþróun sem leitast við að uppfylla almenn markmið stjórnvalda um menntun og 

tekur um leið á þeim vanda sem við blasir. Þeir þurfa að skilgreina vandann og leggja til 

faglegar lausnir sem byggja á gagnreyndum aðferðum.  
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Núverandi menntamálaráðherra undirbýr nú nýja menntastefnu til ársins 2030 og 
óskar eftir að „fá sem flesta að borðinu“ til þess að vinna að nýrri stefnumótun. Það er 

von mín að þessi rannsókn geti orðið innlegg í þá stefnumótun. 
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2 Menntastefna og markmið menntunar 
samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011  

Í þessum kafla rýni ég Aðalnámskrá framhaldsskóla með það fyrir augum að svara eftir-

farandi undirspurningu: Hvaða stefnumörkun og markmið er að finna í Aðalnámskrá 
framhaldsskóla? Fyrst fjalla ég þó lítillega um íslenska menntastefnu almennt og gagnrýni 

á hana. 

2.1 Íslensk menntastefna 
Nokkuð hefur verið ritað um íslenska menntastefnu en ekki síður skort á henni. Páll Skúla-

son heimspekingur skrifaði grein árið 1987 þar sem hann fullyrti að engin vísvituð íslensk 

menntastefna væri til. Páll taldi að stjórnmálamenntun þegnanna, þar sem þeir eru 

þjálfaðir í gagnrýnni hugsun, ætti að hafa forgang í lýðræðisríki. Páll taldi skorta á sam-

ræmd markmið skóla og skólastiga og að hér ríkti ógrundað viðhorf til þess hvernig 
menntunar er aflað (Páll Skúlason, 1987).  

Ólafur Páll Jónsson (2007) heimspekingur ritaði grein tuttugu árum síðar þar sem 
hann taldi að þrátt fyrir tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla árið 1998, lög um grunnskóla 

árið 1995 og nýjar aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla árið 1999, væri fullyrðing 

Páls um skort á menntastefnu enn í gildi þrátt fyrir að í þessum lögum og námskrám sé 
kveðið á um mikilvægi lýðræðismenntunar, siðferðismenntunar, þroska einstaklingsins 

og yfirleitt flest það sem Páll taldi skorta til þess að hægt væri að tala um vísvitaða 
menntastefnu. Niðurstöðu sína byggir Ólafur á greinarmuni menntunar og fræðslu. Hann 
telur að í raun, þrátt fyrir ágæt ákvæði aðalnámskrár grunnskóla um menntun fyrir sam-

félagið, þroska einstaklingsins og annað í þeim dúr, snúist námskráin og þar af leiðandi 
skólastarf, í raun allt of mikið um mælanleg markmið. Ekki sé gerður nægjanlegur greinar-
munur á menntun, sem ekki er hægt að mæla og fræðslu sem hægt er að mæla.  

Í grein sinni telur Ólafur Páll að menntastefna verði að hafa hugmyndafræðilega 
undirstöðu og að þá undirstöðu skorti þrátt fyrir allt. Slík menntastefna þurfi að saman-

standa af þremur þáttum: „(i) heimspekilegri greiningu á því hvað og til hvers menntun 

sé, (ii) námssálarfræðilegri og kennslufræðilegri kenningu um hvað það sé fyrir einstakl-

ing að menntast og (iii) stjórnmálakenningu um hvaða skipulag í samfélaginu – einkum 

skipulag skóla, annarra menningarstofnana og fjölskyldu og heimilis – sé vænlegt til 

árangurs.“ (Ólafur Páll Jónsson, 1997, bls. 97). Ólafur taldi fjarri lagi að þær aðalnámskrár 

mennta- og menningarmálaráðuneytis sem í gildi voru fullnægðu ofangreindum skil-

yrðum um menntastefnu.  
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Núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 er um margt frábrugðin nám-
skránni frá árinu 1999. Óvíst er þó að hún fullnægi þeim þremur skilyrðum Ólafs Páls sem 

hér var vitnað í til þess að geta talist menntastefna.  

2.2 Núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 
Hér verður rýnt í almennan hluta núgildandi Aðalnámskrár framhaldsskóla frá árinu 2011, 
nánar tiltekið þau almennu markmið sem þar eru sett fram sem grunnþættir menntunar. 

Meginatriði eru dregin saman með það fyrir augum að undirbúa umfjöllun um þau í um-

ræðukafla í ljósi vitundargrundaðrar menntunar. Jafnframt geri ég lítillega grein fyrir 
gagnrýni Atla Harðarsonar á markmiðssetningu í námskránni. 

Ýmsir þættir Aðalnámskrár framhaldsskóla eru sameiginlegir leikskóla og grunnskóla, 
einkum þar sem fjallað er um „stefnumið menntakerfisins, um almenna menntun og 

markmið skólakerfisins, um grunnþætti menntunar og um mat á skólastarfi“ (mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11) eins og segir orðrétt. Með aðalnámskrám 

þessara skólastiga er reynt að lýsa og skilgreina hvert öll menntun í landinu skuli stefna, 

hver sé tilgangur hennar og að einhverju leyti hvernig ná skuli settum markmiðum. Hér 
verður þó kastljósi einkum beint að almennum markmiðum í Aðalnámskrá framhalds-

skóla. 

Í fyrsta kafla, almennum hluta, segir um hlutverk námskrárinnar:  

Í skipulagi og viðfangsefnum skólastarfsins og í starfsháttum skólanna skal 
lögð rækt við námsumhverfi og samskipti sem stuðla að almennri menntun. 
Almenn menntun er grundvöllur starfsmenntunar og annarrar sértækrar 

menntunar. (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11) 

Kafli tvö fjallar sérstaklega um almenna menntun. Þar segir: 

Skilgreining á almennri menntun er ekki einhlít. Hún er bundin við stund og 

stað og jafnvel einstaklingsbundin. Á 21. öld er almenn menntun skilgreind 
út frá samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna. (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11) 

Síðar segir:  

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til 

að takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla 

skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni 
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til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn ein-

staklingsmiðuð og samfélagsleg. (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 13) 

Meginefni kaflans um almenna menntun snýst um svonefnda grunnþætti menntunar 

þar sem segir: „Skilgreining á grunnþáttum er tilraun til að kortleggja þau meginsvið 
almennrar menntunar sem skólastarfið stefnir að.“ (mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2011, bls. 13). Um grunnþættina segir: „Sú menntastefna sem birt er í þessari aðal-

námskrá er reist á sex grunnþáttum menntunar sem eru leiðarljós við námskrárgerðina.“ 
(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13).  

Kaflanum um almenna menntun er að mestu varið til að útlista nánar hvað felst í 

grunnþáttunum sex sem eru: 1) læsi 2) sjálfbærni 3) heilbrigði og velferð 4) lýðræði og 

mannréttindi 5) jafnrétti 6) sköpun. Grunnþættirnir eru þó ekki „nýtt flokkunarkerfi 

námsþátta heldur skilgreindir til þess að skerpa markmið skólanna og tengja þau saman.“ 
(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13). 

Auk nokkuð ítarlegrar umfjöllunar í almennum hluta Aðalnámskrár um hvern grunn-
þátt fyrir sig hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið gefið út hefti sem aðgengileg 

eru á vef ráðuneytisins með ítarlegri umfjöllun um grunnþættina. Um tilgang þessara 
hefta segir: „Til að auðvelda kennurum og skólastjórnendum og starfsfólki skóla að átta 

sig á inntaki grunnþáttanna og flétta þá inn í skólastarf var ákveðið að gefa út rit um hvern 

þátt. Þar er leitast við að varpa ljósi á grunnþættina og vekja til umhugsunar um tækifæri 
tengd þeim í starfi skóla.“ (Ólafur Páll Jónsson, 2012, bls. 4). 

Fimmti kafli almenns hluta Aðalnámskrár fjallar um samband grunnþáttanna og svo-
kallaðrar lykilhæfni. Þar segir: 

Lykilhæfni er ætlað að tengja grunnþættina við markmið um hæfni nemenda 

að loknu námi. Lykilhæfnin snýr að nemandanum sjálfum og er þannig nem-

endamiðuð útfærsla á áherslum grunnþátta. Lykilhæfnin er nýtt við skipu-
lagningu námsbrauta, gerð áfangalýsinga auk þess sem horft er til hennar við 

námsmat og umsögn um nemendur. (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 31) 

Rætt er um níu svið sem lykilhæfnin skuli ná til. Þau eru: námshæfni; heilbrigði; skap-
andi hugsun og hagnýting þekkingar; jafnrétti; lýðræði og mannréttindi; menntun til sjálf-
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bærni; læsi, tjáning og samskipti á íslensku; læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungu-

málum; læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar. Nefnd eru dæmi um hvað 

nemandi á að geta á hverju sviði.  

Ég læt nægja að fjalla um almenn markmið náms á framhaldsskólastigi með umfjöllun 
um grunnþættina og hirði ekki um þann mun sem kann að vera á grunnþáttum og lykil-

hæfni þar sem sá munur skiptir ekki sköpum í svari mínu við rannsóknarspurningunni. Þó 

skiptir máli að lykilhæfnin er „nemendamiðuð útfærsla á áherslum grunnþátta.“ Með 
öðrum orðum er gengið út frá að hægt sé að ná þeim almennu markmiðum sem felast í 

grunnþáttunum með tiltekinni uppbyggingu áfanga og mælingu á því hvað nemandinn 

kann og getur og hvernig hann er við lok hvers námsstigs.  

Ég hef, eins og Atli Harðarson, efasemdir um gildi þeirra hugmynda sem þarna koma 
fram þó að efasemdir mínar séu annarrar ættar en Atla. Um það fjalla ég í umræðu-

kaflanum en geri hér stutta grein fyrir gagnrýni Atla. 

2.3 Gagnrýni á Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 
Atli Harðarson (2012) hefur gagnrýnt Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011, einkum 

þann þátt hennar sem varðar markmiðssetningu. Gagnrýni Atla byggist námskrárfræðum 
og gengur út á að markmið og markmiðssetning sem námskráin byggir á sé afsprengi 

bandarískrar hefðar í námskrárfræðum sem gerir ráð fyrir að hægt sé að skipuleggja nám 

út frá nemendamiðuðum markmiðum sem hægt er að ná eða ljúka. Hann telur að með 
námskránni sé reynt að „kerfisbinda markmið framhaldsskóla meira en áður og knýja á 
um að starf þeirra sé skipulagt út frá lokamarkmiðum sem tilgreina hvernig nemendur 

verða og hvað þeir geta að námi loknu.“ (Atli Harðarson, 2012, bls. 72).  

Atli telur að við gerð námskrárinnar hafi ekki verið tekið mið af gagnrýni fræðimanna 

á þá námskrárhefð sem byggt er á. Þar nefnir hann til sögunnar tvo fræðimenn, Banda-

ríkjamanninn Joseph Schwab (1909–1988) og Bretann Lawrence Stenhouse (1926–1982) 

sem báðir hafa haft mikil áhrif á síðari tíma námskrárfræðinga. Skrif þeirra eiga sér djúpar 

rætur í heimspekihefðinni; þeir eru „heimspekilega þenkjandi menntunarfræðingar“ 

segir Atli, „sem byggðu á ólíkum forsendum og fræðihefðum“ (Atli Harðarson, 2012, bls. 

78).  

Gagnrýni Schwabs beinist gegn rökhyggju og oftrú á fræðilegum lausnum á hagnýtum 

vandamálum. Atli dregur gagnrýni Schwabs á markmiðsdrifnar námskrár saman í þrjár 
fullyrðingar: 
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1. Flestar tilraunir til að grundvalla námskrá á markmiðum hafa ein-

kennst af fræðilegri rörsýn. 

2. Engin markmið sem menn orða ná utan um nema lítinn hluta af 

veruleika skólans eða þeim hlutverkum sem skólinn gegnir og þarf að 

gegna. 
3. Námsefnið hefur eigið gildi og á ekki að vera þjónn. 

(Atli Harðarson, 2012, bls.80) 

Með hliðstæðum hætti dregur Atli gagnrýni Stenhouse saman í þrjár fullyrðingar:  

1. Námsefnið hefur eigið gildi og á ekki að vera þjónn. 

2. Við virðum ekki frelsi og sjálfstæði nemenda ef við setjum markmið 

sem tilgreina hvernig þeir skuli breytast eða verða að námi loknu. 
3. Ekki er hægt að tilgreina fyrir fram hvað gott muni hljótast af 

menntun.  

(Atli Harðarson, 2012, bls. 81) 

Atli dregur ágæti Aðalnámskrár frá árinu 2011 í efa með ofangreindum rökum þeirra 

Schwabs og Stenhouse. Hann telur námskrána mótaða af námskrárfræðum sem ein-

kennast af oftrú á tæknilegum lausnum og rökhyggju og að hún sé andstæð þeim við-
horfum sem mótast höfðu hér á landi og kennd hafa verið við húmanisma og frjálsar listir 

(Atli Harðarson, 2012, bls. 81). Að þessu leyti eru viðhorf Atla til núgildandi námskrár og 

Ólafs Páls Jónssonar til stefnu eða stefnuleysis í menntamálum á Íslandi við lok síðustu 
aldar af sömu rótum.  

Hvort sem rétt er hjá Atla Harðarsyni að óraunhæft sé að ætla sér að mæla hvernig 
nemendur verða eða hvað þeir geta að námi loknu og miða námskrána við það tel ég að 

hin almennu markmið námskrárinnar sem felast í grunnþáttunum séu í sjálfu sér skýr og 

– í ljósi vitundargrundaðrar menntunar – eðlileg.  

2.4 Grunnþættir menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 2011 
Hér verða grunnþættir menntunar ræddir hver fyrir sig og brotnir upp í smærri þætti á 

grundvelli textans í Aðalnámskrá í þeim tilgangi að undirbúa umfjöllun um þá í umræðu-

kafla með tilliti til vitundargrundaðrar menntunar. Aðferðin við það og sú túlkun sem í 

því felst miðast við að vera trúr frumtextanum í Aðalnámskrá á sama tíma og ég leitast 

við að svara rannsóknarspurningunni. Í þessum tilgangi fjalla ég um grunnþættina í 

annarri röð en þeir koma fyrir í Aðalnámskrá.  
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Í Aðalnámskrá stendur: „Á 21. öld er almenn menntun skilgreind út frá samfélags-
legum þörfum og þörfum einstaklinganna.“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 13). Hér eru markmiðin flokkuð á grundvelli þessa sjónarmiðs, það er að segja 

„þörfum einstaklinganna“ annars vegar og „samfélagslegum þörfum“ hins vegar: 

 

Einstaklingsþarfir Samfélagsþarfir 

• læsi • sjálfbærni 

• heilbrigði og velferð • lýðræði og mannréttindi 

• sköpun • jafnrétti 

 

Eins og segir í Aðalnámskrá gildir um þessa grunnþætti að þeir „tengjast þó innbyrðis 
í menntun og skólastarfi og eru háðir hver öðrum.“ (mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2011, bls. 15). Einstaklingurinn er grunneining samfélagsins og fyrstu þrír grunn-
þættirnir tengjast með margvíslegum hætti hinum þremur. Forsenda þessarar tvískipt-

ingar er því fyrst og fremst sú að hægt er að tala um læsi, heilbrigði, velferð og sköpun 

með tilliti til eins einstaklings en hugtökin sjálfbærni, lýðræði, mannréttindi og jafnrétti 
eru samfélagsleg hugtök. Eðli máls samkvæmt miðast þessi samantekt á helstu atriðum 

grunnþáttanna við aðalatriði og er ekki ætlað að vera tæmandi.  

2.4.1 Læsi 
Læsi í hefðbundnum skilningi og miðlun máls með ritun hefur verið hornsteinn hefð-
bundinnar menntunar. Læsi felst þá bæði í hinni tæknilegu færni, að yfirfæra mál yfir í 

letur (að skrifa) eða öfugt, það er að yfirfæra letur í mál (lesa) en einnig í færni í að skilja 
merkingu þess sem lesið er og hæfileika til koma frá sér merkingu í töluðu og rituðu máli. 

Tilgangur kaflans um læsi í Aðalnámskrá virðist mér tvíþættur: a) að leggja áherslu á 
að læsi sé ekki bundið við hinn tæknilega þátt heldur felist jafnframt í skilningi og miðlun 

merkingar sem háð er málsamfélagi hverju sinni og b) að leggja áherslu á að tæknin til að 

miðla merkingu nú á tímum snýr að öðru en rituðu máli. Hin stafræna bylting, með 

tölvum og interneti, hefur opnað skólum nýjan heim og auðveldað nám og miðlun merk-

ingar með öðrum leiðum en ritmáli, svo sem með kvikmyndum, ljósmyndum, teikningum, 

tónlist, samspili þessara þátta og með gagnvirkni. Til þess að stuðla að og efla læsi er því 

nauðsynlegt að menntastofnanir nýti og kenni tæknilega notkun nýrra miðla þó að til-

gangurinn sé sá sami og áður, það er „að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa 
og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 
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skapandi hátt við því sem þeir lesa með með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17) 

Meginmarkmið grunnþáttarins læsis er því, þegar öllu er á botninn hvolft, það sama 

og áður þrátt fyrir nýja tækni, það er að læsi leiði til virkni og þátttöku í að móta eigið líf 
og samfélagið í heild með hæfni hvers og eins í mótun merkingar og kennslu og þjálfun í 

notkun margvíslegra tæknilegra miðla í þeim tilgangi. Hæfni í þessu meginmarkmiði læsis 

byggir því sem endranær á mannlegum skilningi, greind og sköpunarhæfni og hæfi-
leikanum til að tjá hugsanir sínar. 

2.4.2 Heilbrigði og velferð 
Í grunnþættinum heilbrigði og velferð er lögð áhersla á að heilbrigði byggist á samspili 
andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar vellíðanar og því þurfi allt skólastarf að efla þessa 

þætti. Í þessu skyni er rætt um að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi 

þar sem hlúð er að þroska og heilbrigði. Helstu áhersluþættir eru jákvæð sjálfsmynd, 
hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og 

skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Veita skal fræðslu um hreyfingu, efla hreyfi-

færni, stuðla að heilsusamlegu fæðuvali og nota leik sem námsaðferð þar sem sköpunar-
gleði fær notið sín. Hamingja og gleði felist í að finna hæfileikum sínum farveg og njóta 

sín sem einstaklingur. 

2.4.3 Sköpun 
Í Aðalnámskrá er lögð áhersla á sköpun sem mikilvægan þátt í menntun og þroska hvers 

einstaklings. Sköpun er þar skilgreind sem meðfædd hvöt til þroska (að vera „meira í dag 
en í gær“) sem byggir á forvitni, athafnaþrá, frumkvæði og gleði. Hún kveiki námsáhuga 

og þörf fyrir að skapa eitthvað nýtt með því að hagnýta hugmyndir og móta viðhorf, 

gildismat og hæfni. 

2.4.4 Samfélagslegir grunnþættir menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 
framhaldsskóla  

Grunnþættirnir a) sjálfbærni, b) lýðræði og mannréttindi og c) jafnrétti eiga það sam-

eiginlegt að varða samfélagsleg markmið menntunar og tengjast með margvíslegum 
hætti saman eins og bent er á í Aðalnámskrá. Hér verður fjallað um þessa grunnþætti 

undir einum hatti þar sem mikilvægustu atriði þeirra, með tilliti til vitundargrundaðrar 

menntunar, varða það sama: hegðun eða breytta hegðun einstaklinganna í þeim tilgangi 

að stuðla að sjálfbærni og lýðræðislegu samfélagi þar sem mannréttindi og jafnrétti eru 
virt (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 
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a) Sjálfbærnimenntun, samkvæmt Aðalnámskrá, er ætlað að „skapa samábyrgt sam-
félag þar sem sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, 

viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra jarðarbúa; 

náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindum og réttlæti; jafnrétti og fjölmenningu; vel-

ferð og heilbrigði; og efnahagsþróun og framtíðarsýn.“ (mennta- og menningarmálaráðu-
neyti, 2011, bls. 35). Með sjálfbærnimenntun er brugðist sérstaklega við þeirri ógn sem 

samfélögum þjóðanna og jörðinni í heild stafar af ofnýtingu auðlinda, mengun, um-

hverfisspjöllum og hlýnun jarðar af þeim sökum.  

b) Lýðræðismenntun, samkvæmt Aðalnámskrá, er ætlað að stuðla að öllu sem ein-

kennir lýðræðislegt samfélag: mannréttindum, siðferðilegri afstöðu borgaranna til álita-

mála, samábyrgð, meðvitund og virkni, virðingu fyrir manngildi, hæfileikum og þroska-

möguleikum einstaklinganna, lýðræðislegu gildismati og meðvitund um réttindi og 

skyldur. Skólarnir eiga að stuðla að slíkri menntun með fræðslu um lýðræði og lýðræðis-
samfélög og stuðla að starfsháttum þar sem borin er virðing fyrir manngildi og umhyggja 

er fyrir fólki, dýrum og umhverfi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

c) Jafnréttismenntun er, samkvæmt Aðalnámskrá, ætlað að „skapa tækifæri fyrir alla 

til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi 
í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýni og jafnréttis“ (mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011, bls.20). Skólinn á að þessu leyti að vera fyrirmynd, þar á að fara 

fram gagnrýnin umræða og menntun sem vegur gegn mismunun og forréttindum 
annarra einstaklinga eða hópa. Sérstök áhersla er lögð á að jafna stöðu og möguleika 

karla og kvenna og mikilvægi þess að virða rétt minnihlutahópa. 

2.5 Menntastefna og markmið: samantekt 
Einn helsta vitnisburð um menntastefnu og almenn markmið náms á framhaldsskólastigi 

á Íslandi er að finna í grunnþáttum menntunar. Til þess að athuga með hvaða hætti vit-
undargrunduð menntun kann að hafa áhrif á grunnþættina flokka ég þá í einstaklings-

miðaða grunnþætti (læsi; heilbrigði og velferð; sköpun) og samfélagsmiðaða grunnþætti 

(sjálfbærni; lýðræði og manréttindi; jafnrétti). Því næst dreg ég fram meginmarkmið 
hvers grunnþáttar fyrir sig í þeim tilgangi að tengja við rannsóknir á einstökum þáttum 

vitundargrundaðrar menntunar í umræðukafla. Jafnframt hef ég gert grein fyrir gagnrýni 

á hvernig ná skuli þeim markmiðum sem birtast Aðalnámskrá framhaldsskóla. Sú gagn-
rýni er tekin upp í umræðukafla í ljósi vitundargrundaðrar menntunar ásamt umfjöllun 

skilyrði heildstæðrar menntastefnu.  
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3 Áskoranir framhaldsskólastigsins 

Í þessum kafla leita ég svara við undirspurningunni: Hverjar eru helstu áskoranir fram-

haldsskólastigsins? 

Í Hvítbók um umbætur í menntun sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 
árið 2014 er fjallað um „núverandi stöðu íslenska menntakerfisins og á grundvelli þeirrar 

greiningar lögð fram drög að áherslum og aðgerðum.“ (mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2014, bls. 5). Þar er „sjónum beint að því hvaða stoðir íslensks menntakerfis þurfi 

helst að styrkja og hvaða leiðir séu best til þess fallnar að veita nemendum þá menntun 
sem löggjöf og aðalnámskrár boða.“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 5). 

Í Hvítbókinni er tíundað að þrátt fyrir innleiðingu laga um framhaldsskóla árið 2008 

og þrátt fyrir innleiðingu nýrra námskráa hafi skort á leiðsögn um framkvæmdina 
(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Þar segir einnig að niðurstöður PISA-

könnunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og greining á stöðu framhalds-
skólans gefi „ótvírætt til kynna að frekari aðgerða sé þörf til að styrkja íslenskt mennta-
kerfi.“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 6).  

Upplýsingar um núverandi stöðu nemenda í framhaldsskólum er helst að hafa úr 

skýrslum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Menntamálastofnunar en sam-
kvæmt lögum framkvæma skólarnir sjálfsmat og ráðuneytið gerir ytri úttekt á framhalds-

skólunum á nokkurra ára fresti. Í þeim gögnum sem einstakir skólar og mennta- og menn-

ingarmálaráðuneytið safna felst því ákveðin vitneskja og vísbendingar um áhrif af innleið-
ingu núgildandi námskrár. Líklegt má telja að sú „greining á stöðu framhaldsskólans“ sem 
rædd er í Hvítbókinni frá 2014 sé að mestu leyti byggð á sjálfsmati og ytra mati fram-

haldsskólanna auk tölulegra upplýsinga um nemendur í framhaldsskólum landsins: 
einkunnir þeirra, brottfall, viðveru, veikindi og námstíma auk niðurstöðu skimunarprófa 

sem lögð hafa verið fyrir nýnema í framhaldsskólum á undanförnum árum. Við gagnaleit 

koma upp fáar rannsóknir á núverandi aðalnámskrá framhaldsskóla ef frá eru taldar rann-
sóknir Atla Harðarsonar sem fyrr er getið. 

3.1 PISA-kannanir 
Niðurstöður PISA-könnunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar hér á landi árið 2015 

sýna tiltölulega slakan árangur íslenskra nemenda við lok grunnskóla, sama ár og þeir 

hefja nám í framhaldsskóla. Fyrstu mælingar hófust árið 2000 og hefur árangri í læsi á 

náttúruvísindi og stærðfræði hrakað síðan, einnig miðað við önnur lönd, þar sem Ísland 
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er undir meðaltali OECD-ríkja. Lesskilningur minnkaði frá árinu 2000 til 2006 en hefur ekki 

hrakað marktækt síðan þó að hann sé talsvert undir meðaltali OECD-ríkja.  

PISA-könnun frá 2011 leiðir þó ekki eingöngu í ljós neikvæða þætti íslensks mennta-

kerfis í samanburði við önnur lönd. Einn helsti styrkleiki þess felst í jöfnum tækifærum til 
menntunar. Lítill munur er á árangri nemenda á milli skóla, félagsleg staða hefur lítil áhrif 

á menntun, aðgengi að menntun er gott og Íslendingar eru í öðru sæti í tölvufærni full-

orðinna einstaklinga (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 11). Einnig má 
nefna litla miðstýringu sem kost þar sem sveitarfélög og skólar hafa mikla möguleika á 

að ákvarða námsframboð og skipulag skólastarfsins. Annar jákvæður þáttur varðandi 

stöðu 15 ára ungmenna varðar niðurstöður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar á líðan 

þeirra þar sem Ísland er í fjórða sæti þegar spurt er út í ánægju með lífið. Líðan pilta er í 

öllum tilvikum nema einu betri en stúlkna (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, 

bls. 8). 

3.2 Brotthvarf 
Eitt stærsta vandamál framhaldsskólastigsins er hversu fáir nemendur ljúka námi á til-
skildum tíma. Í Hvítbókinni frá 2014 segir orðrétt: „Aðeins um 44% þeirra sem innrituðust 

í framhaldsskóla haustið 2003 höfðu lokið námi á skilgreindum námstíma (sem að jafnaði 

er fjögur ár hér á landi) og tveimur árum eftir þann tíma höfðu einungis 58% braut-
skráðst.“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 18). 

Í febrúar árið 2018 gaf Menntamálastofnun út stöðuskýrslu þar sem lýst er aðgerðum 
og árangri af verkefni sem fór af stað undir heitinu „Aðgerðir gegn brotthvarfi í fram-

haldsskólum“ (Menntamálastofnun, 2018). Þar segir að verkefnið sé til þriggja ára, það 
er frá 2016–2018 og að því sé ætlað að styðja við markmið Hvítbókar um umbætur í 

menntamálum. Aðgerðirnar fela meðal annars í sér skimunarpróf sem lagt er fyrir alla 

nýnema í framhaldsskólum landsins í því skyni að kortleggja hvaða áhættuþættir ein-
kenna nemendahóp hvers skóla. Þar vekur athygli hversu margir nemendur segjast glíma 

við andleg veikindi eða 141 af 752 nemendum sem er um 19%. Af niðurstöðu skimunar-

innar ætti í það minnsta að vera óhætt að draga þá ályktun að andleg veikindi og/eða 
áhugaleysi séu vandamál í framhaldsskólum. Eftirfarandi skýrslur og rannsóknir benda til 

að svo sé.  
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3.3 Rannsóknir og skýrslur um heilbrigði og heilbrigðisvenjur 
framhaldsskólanema 

Í ágústhefti Talnabrunns (Sigrún Daníelsdóttir, Védís H. Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarna-
dóttir, 2017), fréttabréfi landlæknisembættisins um heilbrigðisupplýsingar, er grein sem 

fjallar um hrakandi geðheilbrigði ungs fólks á Íslandi. Þetta kemur fram í þýðisrann-

sóknum Rannsókna og greiningar sem framkvæmdar eru með reglulegu millibili meðal 

allra unglinga í grunnskólum landsins. Aukning hefur orðið á einkennum kvíða og þung-
lyndis, einkum hjá stúlkum, á síðustu árum. Kannanir landlæknisembættisins sýna einnig 

að ungu fólki líði almennt verr en áður. Heilsa og líðan Íslendinga er könnun sem lögð var 

fyrir árin 2007, 2009 og 2012. Árið 2016 töldu 16,8% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára  

Mynd 1. Hlutfall 18-24 ára einstaklinga eftir kyni sem metur andlega heilsu sína sæmi-
lega eða lélega á árunum 2007-2016. (Gögn úr Heilsa og líðan Íslendinga 
árin 2007, 2009; 2012 og úr Vöktun 2016.) 

 

andlega heilsu sína „sæmilega“ eða „lélega“; hlutfallið var 15,8% árið 2009 og 22,3% árið 

2012. Landlæknisembættið hefur einnig staðið fyrir vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis þar 
sem 8.000 manna úrtak af öllu landinu hefur verið spurt sömu spurninga um andlega 

líðan og í Heilsa og líðan Íslendinga. Þar er svipaðar niðurstöður að finna (mynd 1). Árið 

2016 mátu 36,2% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára andlega heilsu sína „sæmilega“ eða 
„lélega“. Hafa verður í huga að hér er um sjálfsmat að ræða og að aukningin gæti að 

einhverju leyti stafað af því að umræða um andlega líðan, kvilla og sjúkdóma í samfélag-

inu hefur verið að opnast, fleiri en áður kunna því að gera sér grein fyrir eigin vanda og 

viðurkenna hann án þess að vandinn sem slíkur þurfi að vera meiri nú en áður.  
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Mynd 2. Fjöldi skráðra samskipta á heilsugæslustöðvum vegna tiltekinna geðrænna 
sjúkdóma hjá einstaklingum 20 ára og yngri. (Uppruni gagna: Samskiptaskrá 
heilsugæslustöðva.) 

 

Þó að sjálfmat gefi ekki áreiðanlegar niðurstöður styðja sjúkraskýrslur vísbendingar 
um hnignandi geðheilsu ungmenna. Mynd 2 sýnir fjórföldun á skráðum samskiptum á 

heilsugæslustöðvum vegna kvíðaraskana milli áranna 2011 og 2015 hjá einstaklingum 20 

ára og yngri (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017).  

 

 

Mynd 3. Fjöldi sjúkrahúsinnlagna af völdum tiltekinna geðrænna sjúkdóma (aðal-
greining) hjá einstaklingum 20 ára og yngri. (Uppruni gagna: Vistunarskrá 
heilbrigðisstofnana.) 
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Á mynd 3 getur að líta skráða sjúkrahúslegu ungmenna, 20 ára og yngri, vegna lyndis- 

eða kvíðaraskana á öllu landinu. Aukning varð á árunum frá 2011 til 2015 en árið 2016 

dró verulega úr innlögnum. Samkvæmt Talnabrunni er ekki ljóst hvers vegna þessi 

fækkun varð árið 2016. Hugsanlegt er talið að hún stafi af aukinni sálfræðiþjónustu á 

heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu, hugsanlega vegna aukins samráðs milli 
heilsugæslu og sérhæfðra sjúkrastofnana (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017). 

Fyrirtækið Rannsóknir og greining vann skýrslu fyrir mennta- og menningarmálaráðu-
neytið sem byggði á gögnum úr rannsókn sem nefnist Ungt fólk (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2017). Bornar voru saman niðurstöður æskulýðsrannsókna frá árunum 1992–2016 á um 

3 ára fresti. Rannsóknirnar varða ýmsa þætti í lífi ungmenna í framhaldsskólum.  

Hér skal einungis vakin athygli á nokkrum þáttum í töflu 1, það er að segja skýringum 
nemenda á frammistöðu sinni í námi. Þar sést að 10,95% telja að lesblinda aftri þeim í 

námi; 11,9% telja að lítill leshraði aftri þeim; 18,5% að athyglisbrestur aftri þeim og 

23,15% að einbeitingarskortur hafi áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Mesta aukningin 
frá árinu 2010 varðar athyglisbrest sem eykst um 8%. 

 

Tafla 1. Hlutfall og fjöldi ungmenna eftir því hversu mikið (mikið eða mjög mikið) 
eftirfarandi þættir hafa áhrif á frammistöðu þeirra í námi, árin 2010, 2013 
og 2016, greint eftir kynferði. 

 

 

Tafla 2 í skýrslu Rannsókna og greiningar staðfestir enn frekar andlega vanlíðan ungs 

fólks þar sem stórt hlutfall ungmenna segjast hafa orðið vör við vanlíðan eða óþægindi 

síðastliðna 30 daga og hlutfall stelpna er þar í flestum tilvikum mun hærra en stráka. Um 

9% stelpna og 7,7% stráka segjast hafa hugsað um að stytta sér aldur. 
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Tafla 2. Hlutfall og fjöldi stráka og stelpna eftir því hversu mikið (mikið eða mjög 
mikið) eftirfarandi þættir hafa áhrif á frammistöðu þeirra í námi, árin 2010, 
2013 og 2016, greint eftir kynferði. 

 

 

Í tengslum við þessar rannsóknir á geðheilbrigði ungs fólks er vert að velta fyrir sér 
öðrum rannsóknum sem varða heilsuhegðun unglinga. Í frétt á vef Háskóla Íslands 

(„Svefntími styttist“, 2018) greinir frá óbirtri rannsókn um heilsuhegðun ungra Íslend-

inga, framhald rannsóknar sem gerð var á árunum 2006 til 2008. Fram kemur að svefn-

tími unglinga styttist að meðaltali um nærri hálfa klukkustund milli 15 og 17 ára aldurs 

og á sama aldursbili dregur úr hreyfingu á virkum dögum. Aðeins 20% 15 ára unglinga 
sefur í átta klukkustundir á skóladögum. Fimmtán ára unglingar fara að sofa í kringum 
miðnætti og sofa ekki nema tæplega 6,5 klukkustundir að meðaltali en 17 ára unglingar 

fara enn seinna að sofa og sofa enn minna. Aðeins 23% stúlkna og 20% drengja ná átta 

klukkustunda viðmiðunarsvefni.  

Til viðbótar má nefna skýrslu Rannsókna og greiningar sem fyrirtækið vann fyrir land-
læknisembættið og nefnist Sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ung-

menna: Niðurstöður kannana í framhaldsskólum frá 2000 til 2016. Niðurstöður sýna 
meðal annars að sjálfsskaði meðal stúlkna jókst umtalsvert á árunum 2010-2016 eða úr 
5% í 13% (Ingibjörg Þórisdóttir, Sigrún Daníelsdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2018). Jafn-

framt sýna niðurstöður að það skora hátt á kvarða sem metur einkenni þunglyndis og 
reiði tvöfaldar líkurnar á að hafa gert tilraun til sjálfsvígs.  
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3.4 Starfsánægja kennara og flótti úr kennarastéttinni 
Guðrún Ragnarsdóttir og Ingólfur Á. Jóhannesson (2014) birtu rannsókn í Education 
Inquery þar sem fjallað er um starfsánægju kennara í framhaldsskólum landsins í kjölfar 

hrunsins og innleiðingar nýrrar námskrár. Þar kemur fram að stjórnvöld hafi, í kjölfar 

hrunsins, farið að ráðum efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) um að opna 
framhaldsskólann fyrir fólki í atvinnuleit en án þess að fjölga kennurum. Á sama tíma hafi 

kennarar verið undir álagi vegna innleiðingar nýrrar Aðalnámskrár framhaldsskóla. Rann-

sóknin byggir á þremur spurningalistum sem lagðir voru fyrir framhaldsskólakennara árin 
2008, 2010 og 2012. Rannsóknin leiðir í ljós að vinnudagur kennara hefur lengst, kröfur 

til þeirra hafa aukist og að álag og streita kennara, í kjölfar hrunsins og gildistöku nýrrar 

námskrár, hefur aukist. Jafnframt leiðir rannsóknin í ljós minni starfsánægju og færri 

tækifæri til að sinna nemendum með sérþarfir. Lagt er til að auknu fjármagni verði varið 

til framhaldsskólastigsins og að áhersla verði lögð á starfsþróun kennara til þess að 
tryggja frekari framfarir og koma í veg fyrir kulnun í starfi og flótta úr stéttinni.  

Síðasta atriðið, flótti úr kennarastéttinni og fyrirsjáanlegur kennaraskortur, hefur 
verið talsvert til umræðu, einkum frá því að skýrsla Ríkisendurskoðunar, Kostnaður og 
skilvirkni kennaramenntunar, kom út í febrúar árið 2017. Þar kemur fram að minnkandi 

aðsókn í kennaranám við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri sé „alvarleg vísbending 
um yfirvofandi kennaraskort hér á landi“ (Ríkisendurskoðun, 2017, bls. 3). Þetta á einkum 
við um grunn- og framhaldsskólastigið en skortur á kennurum á leikskólastigi hefur verið 

viðvarandi um árabil. Rætt er í skýrslunni að kennaraskortur verði ekki eingöngu leystur 
með fjölgun kennaranema, mikilvægt sé að „laða menntaða kennara, ekki síst hina yngri, 

til starfa við skólana og búa þannig um hnútana að þeir endist í starfi.“ (Ríkisendurskoðun, 

2017, bls. 3).  

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur þó ekki margt fram um hvað gera þurfi til að gera 
kennarastarfið aðlaðandi ef launakjör eru frá talin. Hvergi er getið um niðurstöður Guð-

rúnar Ragnarsdóttur og Ingólfs Á. Jóhannessonar (2014) um sífellt lengri vinnudag, aukið 

álag og minni starfsánægju framhaldsskólakennara eða sambærilegar niðurstöður rann-
sókna varðandi leik- og grunnskólastigið. Þessi atriði hljóta þó að skipta verulegu máli 

þegar rætt er um kulnun í starfi og þann flótta úr stéttinni sem virðist brostinn á. Núver-

andi og yfirvofandi vandi vegna skorts á vel menntuðum og hæfum kennurum til starfa 
yfirskyggir annan vanda skólakerfisins. Við blasir að leita þurfi leiða til að auka vellíðan 

og draga úr streitu kennara. 
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3.5 Hindranir í íslenskum framhaldsskólum: samantekt 
Slakur námsárangur, brottfall nemenda, seinagangurí námi og andleg veikindi eru meðal 
áskorana sem framhaldsskólar á Íslandi standa frammi fyrir. Ofan á bætist vaxandi streita 

kennara og kulnun í starfi. Hér er augljóslega ekki um ólík og aðgreind vandamál að ræða 

sem krefjast ólíkra nálgana og lausna heldur tengd vandamál þó að óljóst sé nákvæmlega 
með hvaða hætti (fáar rannsóknir). Brottfall, seinagangur og slakur árangur í námi hlýtur 

að tengjast með einum eða öðrum hætti hnignandi andlegri heilsu nemenda. Í umræðu-

kafla er fjallað um áskoranir í íslenskum framhaldsskólum með tilliti til vitundar-
grundaðrar menntunar í eftirfarandi kvíum:  

1. Slakur námsárangur 

2. Brottfall og seinagangur í námi 

3. Námsörðugleikar 

4. Kvíðaröskun og þunglyndi 

5. Kulnun í starfi kennara 
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4 Erlendar rannsóknir á vitundargrundaðri menntun 

Í þessum kafla leita ég svara við tveimur undirspurningum: 1) Hverjar eru helstu niður-

stöður erlendra rannsókna á áhrifum vitundargrundaðrar menntunar á einstaklinginn? 

og 2) Hverjar eru helstu niðurstöður erlendra rannsókna á áhrifum vitundargrundaðrar 
menntunar á samfélagið?  

Ég byrja á að útskýra í hverju vitundargrunduð menntun er fólgin en stærsti hluti um-

fjöllunarinnar snýst um hagnýta þætti hennar og þá mikilvægustu, það er að segja 

innhverfa íhugun og innhverfa íhugun sidhi-tæknina. Ég lýsi þessum aðferðum til að byrja 
með þar sem kennslan og uppruninn útskýrður. Því næst lýsi ég fræðilegum grundvelli 

þessara aðferða áður en umfjöllun um rannsóknirnar sjálfar hefst. 

4.1 Hvað er vitundargrunduð menntun? 
Vitundargrunduð menntun er menntunaraðferð eða menntastefna sem stunduð hefur 
verið í skólastofnunum víðsvegar um heim í tæplega fimm áratugi (International 

Foundation of Consciousness Based Education [IFCBE], 2018 ). Stefnan nær til margvís-
legra þátta skólastarfs þar sem henni er fylgt til hins ýtrasta en kjarni hennar er fólginn í 
iðkun huglægra aðferða til þess að efla vitundarþroska nemandans. Hér er einkum um 

tvær aðferðir að ræða: annars vegar innhverfa íhugun (e. Transcendental Meditation) og 

hins vegar viðbótartækni sem byggir á innhverfri íhugun og nefnist innhverf íhugun sidhi-
tæknin (e. The Transcendental Meditation Sidhi-program), hér eftir aðeins kölluð sidhi-

tæknin.  

Í sumum skólum þar sem vitundargrunduð menntun hefur verið innleidd nær hún til 

allra þátta skólastarfsins, þar með talið til dæmis námskrárgerðar en annars staðar er 
hún einkum fólgin í að bæta um tuttugu mínútna iðkun innhverfrar íhugunar tvisvar á 

dag inn í hefðbundið skólastarf sem að öðru leyti er látið halda sér óbreytt. Hugtakið 

vitundargrunduð menntun er hér látið ná til skólastarfs sem fullnægir því skilyrði að iðkun 
innhverfrar íhugunar fer þar fram tvisvar á dag sem liður í daglegu skólastarfi. Í Viðauka 

A er nánar lýst fjórum þáttum vitundargrundaðrar menntunar. 
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4.2 Hvað er innhverf íhugun?1 
Kjarni vitundargrundaðrar menntunar, innhverf íhugun, er einföld, huglæg tækni sem 
iðkuð er sitjandi í tuttugu mínútur tvisvar á dag með lokuð augu. Hægt er að kenna 

tæknina hverjum sem er óháð menntun eða bakgrunni viðkomandi. Iðkunin er áreynslu-

laus og iðkandinn þarf ekki að hafa trú á að tæknin virki. Aðferðin krefst engra breytinga 
á lífsvenjum, lífsskoðunum eða trú. Fólk af ólíku þjóðerni, með ólíkan menningarbak-

grunn og fólk sem ástundar ólík trúarbrögð getur og hefur lært og stundað innhverfa 

íhugun. Á sjöundu milljón manna hafa lært tæknina í heiminum frá upphafi (IFCBE, 2018). 

Upphafsmaður innhverfrar íhugunar, Indverjinn Maharishi Mahesh Yogi, lýsir aðferð-
inni svo að hún beini athygli eða meðvitund hugans áreynslulaust og sjálfkrafa inn á við, 

frá síkviku yfirborðssviði skynjana og hugsana í áttina að dýpri og hljóðari sviðum hugans 

(Maharishi, 1963). Hann notar þá líkingu að hugurinn sé eins og hafið, kvikt og síbreytilegt 
á yfirborðinu en kyrrt og hljóðlátt á miklu dýpi. Samkvæmt Maharishi á hugurinn kost á 

að upplifa þá kyrrð sem hann býr yfir ef athyglinni er leyft að beinist frá hinu hvikula 

yfirborðssviði hugsana að dýpri og hljóðari sviðum uns hljóðasta sviði hans er náð. Þegar 
það gerist upplifir iðkandinn eigin vitund í sínu einfaldasta ástandi, eða tæra vitund (e. 

pure consciousness). Andstætt því sem ef til vill mætti ætla af lýsingu felur þessi reynsla 

ekki í sér tómleikatilfinningu heldur þvert á móti tilfinningu af fyllingu og gleði og tilfinn-
ingu af því að vera vakandi innra með sjálfum sér. Á ensku er talað um að „transcendera“ 
(samanber heiti tækninnar á ensku, það er „Transcendental Meditation“) en enska 

sögnin „to transcend“ merkir að yfirstíga, fara út fyrir eða handan við eitthvað. Um leið 
og athygli hugans fer út fyrir svið hugsana verður hún sjálfvísandi, hefur einungis sjálfa 

sig að viðfangi. Skilningur á hugtakinu er lykill að skilningi á innhverfri íhugun og því sem 

aðgreinir hana frá öðrum huglægum aðferðum sem kunna að virðast hliðstæðar eða 

miða að sama marki en veita hugsanlega ekki reynslu af tærri vitund (Forem, 2012). 

Um leið og athygli hugans leitar inn á við með innhverfri íhugun verður virkni hans 
minni. Iðkandinn upplifir með öðrum orðum huglæga kyrrð og færri hugsanir samhliða 

aukinni árvekni sem, þegar best lætur, leiðir til afgerandi reynslu af hljóðasta sviði 
hugans, tærri vitund (Maharishi, 1963). 

 
1 Íslenska heitið „innhverf íhugun“, er óbein þýðing á enska heitinu „Transcendental Meditation“. Farin 
var sú leið að þýða enska heitið með þessum hætti þegar kennsla hófst á Íslandi árið 1975, annars vegar 
til þess að forðast algengustu þýðingu á enska orðinu „meditation“ með „hugleiðsla“ (sem felur í sér að 
hugurinn sé „leiddur“ eða „teymdur“), hins vegar vegna þess að mögulegar þýðingar á enska hugtakinu 
„transcendental“ þóttu fara illa í heiti á tækninni. Orðið „innhverf“ varð því fyrir valinu í staðinn fyrir 
„transcendental“ og vísar til þess að hugur eða athygli þess sem beitir tækninni „hverfur inn á við“ við 
iðkunina. 
 



 

 39 

Vegna náinna tengsla hugar og líkama veldur kyrrð hugans því að líkamsstarfsemin 
hægist. Með öðrum orðum skapast líkamleg hvíld við iðkunina sem einkennist af hægum 

andardrætti og djúpri líkamlegri slökun eins og marka má meðal annars af mælingum á 

margs konar lífeðlisfræðilegum einkennum hvíldar sem skapast við iðkunina (Dillbeck og 

Orme-Johnson, 1987). Íhugunarástandinu hefur verið gefið heitið „vökul hvíld“ (e. restful 
alertness) þar sem ástand hugans einkennist af innri kyrrð og árvekni en líkamlegt ástand 

af djúpri hvíld sem meðal annars kemur fram í hægum efnaskiptum (Forem, 2012). 

Endurtekin reynsla af vökulli hvíld með innhverfri íhugun virðist lykillinn að þeim 
margþættu huglægu og líkamlegu áhrifum sem íhugunin veldur og fjallað er nánar um í 

kaflanum um rannsóknir á innhverfri íhugun. 

4.3 Hvað er sidhi-tækni? 
Sidhii-tæknin er framhaldstækni sem hægt er að læra eftir að innhverf íhugun hefur verið 
stunduð reglulega um nokkurra mánaða skeið. Byrjað var að kenna tæknina árið 1976 

(Oates, 2011). Tækninni er beitt daglega að íhugun lokinni og felst í því að gefa huga eða 

líkama fyrirmæli byggð á svokölluðum yoga-sútrum Patantjali. Hver fyrirmæli þroska til-
tekna eiginleika eða hæfni en tilgangurinn er fyrst og fremst að festa kyrrð hugans sem 

skapast með innhverfri íhugun í sessi samhliða starfi og virkni hugans og hraða með því 

almennum vitundarþroska. Með sidhi-tækninni er iðkandinn þjálfaður í að hugsa og 
starfa út frá hljóðasta sviði hugans, tærri vitund (Oates, 2011). Mikilvægi sidhi-tækninnar 
felst ekki síst í svokölluðu yoga-flugi (e. yogic flying), sem er ein af yoga-sútrum Patantjali, 

þar sem líkamanum er gefið boð um að lyftast. Við það skapast sterk löngun hjá iðk-

andanum til að lyftast sem látið er eftir með því að „hoppa“ fram á við á dýnu en slíkt 

„hopp“ er fyrsta stig yoga-flugs. Við iðkun yoga-flugs verður hámarkssamræmi í starf-

semi heilans (Orme-Johnson, Clements, Haynes og Badaoui, 1977). Ef yoga-flugið er 

iðkað af hópi fólks á sama stað og sama tíma hefur það mun öflugri samfélagsleg áhrif en 

innhverf íhugun ein og sér (Chandler, 2010). Við hópiðkun skapast sviðsáhrif (e. field 

effect), það er að segja samstillingar- og friðaráhrif í nánasta umhverfi iðkendanna 

(Pearson, 2010). Talsverðar rannsóknir hafa verið gerðar á sidhi-tækninni en ekki er 

gerður greinarmunur á áhrifum þessara tveggja tengdu aðferða með tilliti til vitundar-
grundaðrar menntunar nema slíkt sé sérstaklega tekið fram. Oft er talað um báðar þessar 

aðferðir undir heitinu samsviðstækni Maharishi (e. Maharishi Technology of the Unified 

Field) eða vitundartækni Maharishi (e. Maharishi Technology of Consciousness) . 
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4.4 Kennsla í innhverfri íhugun 
Maharishi Mahesh Yogi stofnaði alþjóðasamtök sín árið 1957 á Indlandi til þess að kynna 
og kenna innhverfa íhugun (Forem, 2012). Kennsla hófst á Vesturlöndum upp úr 1960 en 

rannsóknir á tækninni hófust ekki að ráði fyrr en seint á sjöunda áratug síðustu aldar. 

Fyrstu árin eftir stofnun samtakanna ferðaðist Maharishi víða um heim og kenndi tugum 
þúsunda einstaklinga tæknina en til þess að anna eftirspurn hóf hann að mennta kennara 

og staðla kennsluna þannig að ekki myndi skipta máli hver kenndi1. Þetta opnaði jafn-

framt nýja möguleika fyrir vísindamenn til að rannsaka tæknina. Með stöðlun 
kennslunnar var betur tryggt að verið væri að rannsaka sama fyrirbærið frá einum ein-

staklingi til annars. Þúsundir kennara hafa verið menntaðir og fengið réttindi til að kenna 

innhverfa íhugun í heiminum frá því síðla á sjöunda áratug síðustu aldar (Forem, 2012). 

Á Íslandi eru fimm menntaðir og starfandi kennarar í innhverfri íhugun á vegum Íslenska 

íhugunarfélagsins2. 

Ekki er hægt að læra innhverfa íhugun af bók eða með hjálp annarra miðla. Aðferðin 

er aðeins kennd frá manni til manns af sérmenntuðum kennurum sem lokið hafa þjálfun, 
kennaraprófi og öðlast kennsluréttindi á vegum aljóðasamtaka Maharishi. Kennarar eru 

menntaðir til að bregðast við reynslu og upplifun hvers og eins og leiða nemandann stig 

af stigi inn í rétta, áreynslulausa íhugun (Forem, 2012).  

Kennsla í sidhi-tækninni hófst árið 1976. Námskeiðið er talsvert umfangsmeira en 
námskeið í innhverfri íhugun og krefst jafnframt lengri daglegrar ástundunar af iðk-
andanum. Kennarar í sidhi-tækninni eru mun færri en í innhverfri íhugun og ferðast á milli 

landa (Forem, 2012).  

4.5 Eru allar íhugunar- eða hugleiðsluaðferðir eins? 
Margs konar hugleiðslu- eða íhugunaraðferðir (e. meditation) hafa verið og eru samofnar 

menningar-, trúar- og lífsspekihefðum um allan heim frá elstu tíð. Travis og Shear (2010) 
flokka aðferðir af vedískum, búddískum og kínverskum uppruna í þrennt á grundvelli þess 

hvernig þær eru iðkaðar:  

(1) Einbeitingaraðferðir (e. focused attention) sem fela í sér að hafa meðvitaða og við-
varandi athygli á einhverju tilteknu. Undir þessar aðferðir flokkast til dæmis sumar 

búddískar aðferðir og zazen. 

 
1 Maharishi Mahesh Yogi kom til Íslands í október árið 1963. Hann hélt fyrirlestur í Stjörnubíói í Reykjavík 
og kenndi hópi Íslendinga innhverfa íhugun (Morgunblaðið, 2015). Ríflega sex milljónir manna hafa lært 
innhverfa íhugun í heiminum frá upphafi (IFCBE, 2018). 
2 Upplýsingar úr óopinberum gögnum Íslenska íhugunarfélagsins.  
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(2) Opin athygli (e. open monitoring) sem felur í sér að fylgst er viðbragða- og hlutlaust 

með því sem kemur upp í hugann á hverjum tíma. Undir þetta flokkast núvitundarað-

ferðir (e. mindfulness) og margar fleiri hliðstæðar aðferðir. 

(3) Sjálfvirk skynjun tærrar vitundar (e. automatic self-transcending) sem felur í sér að 

reynsla skapast sjálfkrafa af tærri vitund um leið og framvindu tækninnar sjálfrar sleppir. 
Í þessum flokki er innhverf íhugun. 

Samkvæmt heilabylgjurannsóknum (EEG) þeirra Shear og Travis (2010) eru áhrif að-
ferðanna á heilann mjög ólík og því er varhugavert að tala um hugleiðslu- eða íhugunar-

aðferðir sem eitt fyrirbæri með tilliti til áhrifa þeirra eða að yfirfæra rannsóknir á einni 

aðferð yfir á aðrar.  

4.6 Fræðilegur grundvöllur vitundargrundaðrar menntunar 
Einn megin kostur innhverfrar íhugunar er einfaldleiki tækninnar og hve auðvelt er að 
kenna hana hverjum sem er þar sem hún byggir alfarið á eðli mannlegs hugar og tauga-

kerfis. Iðkandinn þarf ekki að breyta lífsskoðunum sínum eða taka upp breytta lifnaðar-

hætti að öðru leyti en því að setjast niður tvisvar á dag til að iðka tæknina. Áhrif hennar 
eru jafnvel óháð væntingum og trú á því að hún virki. Auðvelt er því að innleiða tæknina 

í hvaða skólastofnun sem er (Pearson, 2010). 

Þó að tæknin sem slík sé einföld og byggi á lögmálum sem gilda um mannshugann á 
hún sér rætur í aldagamalli þekkingararfleifð Indverja, hinum svokölluðu vedum 
(Pearson, 2010). Vinna Maharishi við skýringar á vedunum spannar margra áratuga tíma-
bil og er að finna í bókum og upptökum á fyrirlestrum, námskeiðum og samræðum hans 

við vísindamenn; eðlisfræðinga, lífeðlisfræðinga, sálfræðinga, félagsfræðinga, heimspek-
inga, líffræðinga, lækna, hagfræðinga, stjórnmálafræðinga og vísindamenn í fleiri 

greinum. Vedísk fræði eru oft talin flókin og torræð og hafa með margvíslegum hætti 

blandast trú og trúarbrögðum Indverja í gegnum tíðina þó að fræðin sem slík séu ekki 
trúarlegs eðlis og mun eldri en trúarbrögð Indverja. Þetta hefur gert umræðu og út-

breiðslu vedískra vísinda Maharishi erfitt fyrir en fræðin útskýra einmitt að vedurnar eru 

hvorki trúarlegs eðlis né bókmenntir í neinum hefðbundnum skilningi heldur lýsing eða 
skrásetning á gangverki eða lögmálum náttúrunnar (Chandler, 2010) (sjá umfjöllun um 

fræðilegan grundvöll tækninnar). Maharishi vann alla tíð náið með vísindamönnum að 

því að brúa bilið á milli skilnings nútímavísinda og vedískra fræða. Hann var eðlisfræð-
ingur að mennt en nam vedísk fræði á hinn klassíska indverska máta hjá lærimeistara 

sínum, Swami Brahmananda Saraswati (1868-1953) eða Guru Dev, eins og hann var 

kallaður (Forem, 2012).  
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4.6.1 Vedísk vísindi Maharishi 
Vedísk vísindi Maharishi sem slík eru ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð heldur fyrst og 

fremst sá hagnýti þáttur þeirra sem snýr að vitundargrundaðri menntun, það er að segja 
innhverf íhugun og sidhi-tæknin með megináherslu á rannsóknir. Vedísk vísindi Maharishi 

eru þó órjúfanlegur þáttur vitundargrundaðrar menntunar. Full innleiðing hennar í skóla-

starf þýðir að grundvallarfræði Maharishi um vitundina (fyrst sett fram undir heitinu vís-
indi skapandi greindar (e. science of creative intelligence)) eru skyldugrein auk þess sem 

áfangar í öllum öðrum greinum eru tengdir saman með henni. Það er meðal annars gert 

með samsviðskortum (e. unified field charts) sem sýna hvernig hvert fag eða námsgrein 

tengist vitundinni og hvernig undirgreinar hennar tengjast innbyrðis. Dæmi um samsviðs-

kort er að finna í Viðauka B.  

Samkvæmt vedískum vísindum Maharishi er tær vitund grundvöllur allar hugrænnar 
virkni. Hún er svið hámarks kyrrðar, sköpunar og gleði og allsherjarsvið innri greindar. 
Henni er lýst sem hinu innsta Sjálfi (ritað með hástsaf til aðgreiningar frá því staðbundna 

sjálfi sem menn upplifa að jafnaði). Bein reynsla af þessu innra sviði vitundarinnar vekur 

það, lífgar þá sköpunar- og greindareiginleika sem í því eru fólgnir. Reglubundin reynsla 
af tærri vitund með innhverfri íhugun stuðlar þannig að andlegum þroska, þróun æðra 

vitundarástands eða því sem kallað er uppljómun (Chandler, 2010).  

Vitundin er þó annað og meira samkvæmt vedískum vísindum Mahaarishi. Alla 20. 
öldina veltu eðlisfræðingar fyrir sér tengslum hugar og efnis, vitundar og hins efnislega 
heims og margir létu í ljós þá sannfæringu að hugurinn væri með einhverjum hætti innsti 

kjarni alheimsins. Vedísk vísindi Maharishi ganga enn lengra og staðhæfa að hugur og 

efni eigi sér sameiginlega uppsprettu og að sú uppspretta sé tær vitund. Þau staðhæfa að 

vitundin í sínu einfaldasta ástandi sé eitt og hið sama og grunnsvið náttúrunnar eða það 

sem kennileg eðlisfræði hefur leitt í ljós á síðastliðnum áratugum sem samsvið allra 
náttúrulögmála (Hagelin, 1989). Samkvæmt þessu eiga allir möguleika á að öðlast reynslu 

af þessu sviði sem einfaldasta ástandi eigin vitundar.  

4.6.2 Samsvið allra náttúrulögmála 
Skýringarnar vedískra fræða Maharishi á virkni innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar, 
á svo mörgum sviðum sem raun ber vitni, fela í sér heimsmynd ólíka hinni vélrænu eða 
klassísku sýn á heiminn en fellur á hinn bóginn vel að þeirri heimsmynd sem birtist í 

skammtaeðlisfræði nútímans. Sú heimsmynd er í senn víðtækari og djúptækari en hið 
klassíska líkan og felur það í sér.  
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John Hagelin, núverandi rektor Maharishi stjórnunarháskólans í Fairfield í Iowa og 
einn nánasti samstarfsmaður Maharishi til margra ára, er höfundur þekktrar ofur-

strengjakenningar (e. superstring theory), ásamt samstarfsmönnun sínum í Stanford-

háskóla í Bandaríkjunum, sem felur í sér sameiningu allra krafta og efnissviða 

náttúrunnar1. Þetta er kenning um sameinað svið eða samsvið (e. unified field) sem er 
algerlega óefnislegt en liggur engu að síður öllu til grundvallar, jafnt smæstu efniseindum 

sem sólkerfum alheimsins. Samkvæmt Hagelin (2014) fullnægir kenningin skilyrðum 

eðlisfræðinnar um „kenningu um allt“ (e. theory of everything) sem var lífstíðardraumur 
Einsteins að móta. 

Hagelin lítur svo á að eðlisfræðin hafi, á síðustu 50 árum, afhjúpað lagskiptingu al-

heimsins, allt frá hinum áþreifanlega og stórsæja heimi til hins smásæja og óskynjanlega 

heims atóma og smærri einda sem skammtasviðsfræðin (e.quantum field theory) hefur 

varpað ljósi á. Hámarki hefur þessi þróun náð með samsviðskenningu sem byggir á ofur-
strengnum (e. superstring). Ofurstrengskenningin varpar ljósi á grundvallareiningu lífsins. 

Hún sýnir að til grundvallar hinum margbreytilega alheimi liggur ein sameiginleg upp-
spretta alls sem er, eitt sameiginlegt svið alheimslegrar greindar. Samsviðið er með 

öðrum orðum uppspretta allra lögmála og skipulags í alheiminum.  

Þessa heildarmynd af heiminum telur Hagelin óumdeilda meðal eðlisfræðinga þó að 
smáatriði varðandi ofurstrenginn og stærðfræðileg lýsing á honum sé enn líflegt rann-

sóknarefni. Því er þessu lýst hér að niðurstaðan er órjúfanlegur þáttur vitundar-
grundaðrar menntunar og hefur verið notuð markvisst í kennslu á öllum skólastigum allt 

frá því á níunda áratug nýliðinnar aldar þegar staðfesting fékkst á tilvist samsviðsins. 

Mikilvægt er að ekki sé litið á þennan þátt vitundargrundaðrar menntunar og vedískra 
vísdina Maharishi, um eina uppsprettu alls sem er, sem einhvers konar kennisetningu. 

Hér vaknar spurning um hvernig vedísk vísindi Maharishi tengjast þessari uppgötvun eða 
staðfestingu á tilvist samsviðsins. 

4.6.3 Einingarsvið vitundarinnar 
Hin fornu vedísku fræði lýsa einni uppsprettu alls sem er. Þau lýsa uppruna, eðli og þróun 
þessa grunnsviðs náttúrunnar á nákvæman hátt og með hvaða hætti maðurinn tengist 

því og hvernig hann getur hagnýtt sér þau tengsl.  

 
1 Sjá til dæmis „Gut model-building with fermionic four-dimensional strings“(Antoniadis, Ellis, Hagelin, 
Nanopoulus, 1988); „Supersymmetric flipped SU(5) revitalized“ (Antoniadis, Ellis, Hagelin, Nanopoulus, 
1987); „An improved flipped SU(5) model from four-dimensional string“ (Antoniadis, Ellis, Hagelin, 
Nanopoulus, 1988). 
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Hagelin telur að reynslan í innhverfri íhugun og vedísk fræði, sem íhugunin á rætur í, 
sýni að mannleg greind líkt og greind náttúrunnar sé lagskipt; frá hinu grófgerða til hins 

smágerða, frá hinu örvaða til hins óörvaða, frá hinu staðbundna til hins óstaðbundna og 

frá margbreytileika til einingar.  

Huglæg upplifun á auknu einingarástandi vitundarinnar á sér stað um leið athyglin 
leitar inn á við með innhverfri íhugun og hugurinn verður meðvitaður um upphaflegri stig 

hugsunarferilsins. Hann verður þá minna og minna bundinn af hugsunum en að sama 
skapi „víkkar“ vitundin (lýsingar þúsunda manna á þessu eru nokkurn veginn eins). Þegar 

athyglin fer „handan við“ minnstu bæringu hugsana er hún ein með sjálfri sér, hefur 

ekkert annað viðfang en sjálfa sig. Í þessu ástandi tærrar vitundar, einfaldasta og minnst 

örvaða ástandi mannlegrar vitundar, er vitundin skynjuð sem algerlega óhlutbundið og 

ótakmarkað svið (Chandler, 2012).  

4.6.4 Nákvæm samsvörun mannlegrar greindar og greindar náttúrunnar 
Hagelin bendir á að samsvörun mannlegrar greindar og greindar náttúrunnar sé sláandi 

(Hagelin, 2014)1. Um hvorttveggja gildi stigveldisuppbygging þar sem til grundvallar liggi 

sameinað greindarsvið. Líkt og í náttúrunni séu dýpri svið hugans öflugri, heilli, yfirgrips-
meiri og gædd meiri einingu. Þessi samsvörun eiginleika telur Hagelin að standist 

nákvæma vísindalega skoðun. Eiginleika samsviðsins og eiginleika dýpstu stiga 

náttúrunnar sé hægt að leiða kerfisbundið út frá stærðfræðilegri uppbyggingu þessara 
kenninga. Eiginleikar eins og skipulag, einfaldleiki, sköpun, hreyfiafl, sjálf-vísun (e. self-

referral) og óendanleiki samsvari nákvæmlega eiginleikum mannlegrar greindar á dýpstu 

sviðum hennar.  

Auk þessarar eigindlegu samsvörunar sem hér hefur verið lýst telur Hagelin að um 

megindlega samsvörun sé að ræða. Hann rekur með nákvæmum hætti hvernig hinar 

fimm ólíku snúningsgerðir ofurstrengsins, sem frumeindir og kraftar náttúrunnar saman-
standa af, eigi sér samsvörun í vitundinni. Hann rekur jafnframt hvernig sjálfverkandi 

uppbygging vitundarinnar birtist í smáatriðum í vedunum, nánar tiltekið í Rik Ved sem er 

„bein tjáning á reynslu af tærri vitund hjá sjáendum í Himalaya til forna“ (Hagelin, 1998, 
bls. 60). Ennfremur að „vegna stórkostlegrar, stærðfræðilegrar nákvæmni býður Rik Ved 

upp á nákvæman samanburð á uppbyggingu samsviðsins eins og því er lýst með ofur-

strengjakenningunni.“ (Hagelin, 1998, bls. 60). Yfirlit yfir þennan samanburð Hagelin má 

 
1 Hagelin lagði, í samvinnu við Maharishi, grunninn að þessum samanburði í tveimur ritgerðum: „Is 
consciousness the unified field? A field theorist's perspective“ (Hagelin, 1987) og „Restructuring physics 
from its foundation in light of Maharishi's vedic science.“ (Hagelin, 1989). 
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sjá í Viðauka C. Hagelin telur eðlilegast að draga þá ályktun af þessum samanburði að 

samsvið tærrar vitundar og samsvið kennilegrar eðlisfræði sé eitt og sama sviðið. Erfitt 

sé að hugsa sér sér tvö samsvið: eitt sem grundvöll meðvitaðrar reynslu og annað sem 

grundvöll alls annars í alheiminum. 

Áþreifanlegustu sönnun þessarar sviðskenningar um vitundina telur Hagelin vera 
samfélagsleg áhrif innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar, það er að segja svokölluð 

Maharishi-hrif. Fjallað verður nánar um fræðilegar skýringar á því fyrirbæri í ljósi sam-
sviðsins og vedískra vísinda Maharishi síðar í kaflanum.  

4.7 Rannsóknir á áhrifum vitundargrundaðrar menntunar á ein-
staklinginn 

4.7.1 Rannsóknir á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni 
Á tæplega fimm áratugum hafa liðlega 380 ritrýndar rannsóknir á innhverfri íhugun og 
sidhi-tækninni verið birtar í um 160 vísindatímaritum þar sem um 200 rannsókna-

stofnanir í 33 löndum koma við sögu (IFCBE, 2018). Rannsóknirnar eru meðal annars á 

sviði lífeðlisfræði, læknisfræði, sálfræði og félagsfræði. Umfjöllun um þær er gerð á for-
sendum hverrar greinar um sig og er því á köflum alltæknileg sem kann að verka framandi 

í menntavísindum. Þá ber að hafa í huga að aðferðir og kenningar í menntavísindum 

beinast sjaldnast að sálfræði, líffræði, læknisfræði og félagafræði í senn. 

Hér verður gerð grein fyrir helstu rannsóknum og byrjað á að fjalla um lífeðlisfræði-
legar rannsóknir sem varpa ljósi á grundvallarvirkni tækninnar. Með því skapast betri for-

sendur til umræðu um gildi hennar fyrir menntun og hvaða hlutverki hún gegnir í vit-

undargrundaðri menntun. Ekki er tóm til að gera grein fyrir nema litlum hluta þeirra líf-

eðlisfræðilegu rannsókna sem gerðar hafa verið og miðast valið við að draga fram sér-

stöðu íhugunarástandsins. Oft er sú ályktun dregin að ástandið sem skapast við iðkun 

innhverfrar íhugunar hljóti að vera eins og eitthvert annað ástand (til dæmis ástand sem 

skapast við sjálfssefjun, dáleiðslu eða núvitundariðkun eða jafnvel við hvers kyns slökun). 
Rannsóknir, eins og þær lífeðlisfræðilegu rannsóknir sem hér er fjallað um, sýna sérstöðu 

þess ástands sem skapast við innhverfa íhugun. Ekki hefur verið sýnt fram á að slíkt á-

stand verði myndað á kerfisbundinn hátt með öðrum aðferðum.  

Tvennt gerir að verkum að margar af þeim rannsóknum sem hér er greint frá eru 
komnar til ára sinna. Annars vegar er umfjölluninni að hluta til ætlað að gefa mynd af 

sögulegri þróun og umfangi rannsókna á innhverfri íhugun, hins vegar eru þessar rann-

sóknir ekki hluti af meginstraumi rannsókna á neinu einu sviði; hvorki í lífeðlisfræði, 
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læknisfræði, sálfræði eða félagsvísindum og því eru þær lítið sem ekkert þekktar meðal 

vísinda- og fræðimanna í þessum greinum hér á landi. Rannsóknirnar hafa með öðrum 

orðum ekki verið í „umræðunni“ yfirhöfuð og því er vikið frá þeirri meginreglu í þessum 

kafla að nota ekki gamlar rannsóknir. Hafa verður í huga að margar rannsóknir voru 

endurteknar hvað eftir annað á fyrstu áratugum rannsókna á innhverfri íhugun, svo sem 
lífeðlisfræðilegar rannsóknir á hvíldaráhrifum tækninnar, svo dæmi sé tekið, sem á 

endanum leiddi til þess að birtar voru safngreiningarrannsóknir sem nú eru orðnar meira 

en tveggja áratuga gamlar. Niðurstöður rannsókna á þeim sviðum sem upphaflega voru 
til rannsóknar og lögðu grunninn að áframhaldandi rannsóknum þóttu gefa það heil-

steypta mynd og afgerandi niðurstöður að ástæða væri til beina athygli, orku og fjár-

munum að nýjum rannsóknarsviðum. Langflestar þessara rannsókna eru megindlegar 
mælingar á lífeðlisfræðilegum og sálfræðilegum áhrifum innhverfrar íhugunar og ættu 

ekki að hafa orðið úreldar. Í því fræðilega tómarúmi sem ríkir hér á landi um rannsóknir 

á innhverfri íhugun þykir mér því rétt að gera grein fyrir þessum fyrstu rannsóknum en 
um þær hefur ekkert verið fjallað innan háskólasamfélagsins hér á landi. Þær leggja 

grunninn að skilningi á öðrum rannsóknum á innhverfri íhugun og heildarskilningi á fyrir-

bærinu. 

Rannsóknir á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni hafa verið gerðar jafnt og þétt í 
gegnum árin og eru enn stundaðar. Fyrsta rannsóknin birtist árið 1970 og sú nýjasta í 

febrúar 2019. Fyrirhugaðar eru stórauknar rannsóknir á næstu árum með mun stærra 

þýði en hingað til hefur verið notast við (Robert Roth, framkvæmdastjóri David Lynch 
Foundation, Skype-ráðstefnusímtal, munnleg heimild, janúar 2019). 

Án skilnings á lífeðlisfræðilegum áhrifum innhverfrar íhugunar, svo sem hvíldar-, 
slökunar- og streituáhrifum, verður umræða um gildi innhverfrar íhugunar í skólastarfi 

án undirstöðu. Greinargerð fyrir sérstöðu íhugunarástandsins og víðtækum áhrifum þess 
á líkamsstarfsemina er grundvöllur skilnings á áhrifum reglubundinnar íhugunar á heil-
brigði, sálræn áhrif íhugunar á hugsun og hegðun og þar með hlutverk og gildi innhverfrar  

íhugunar í skólastarfi.  

4.7.2 Hvíldar- og slökunaráhrif innhverfrar íhugunar: lífeðlis- og lífefna-
fræðilegar rannsóknir  

Fyrstu rannsóknir á innhverfri íhugun voru gerðar og birtar í upphafi áttunda áratugar 

síðustu aldar af Keith Wallace, þá doktorsnema í lífeðlisfræði við Kaliforníuháskóla í 
Bandaríkjunum og síðar nýdoktors í Harvard. Doktorsriterðin nefndist „Lífeðlisfræðileg 

áhrif innhverfrar íhugunar – tilgáta um fjórða megin vitundarástandið“ (Wallace, 1986). 
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Áður en rannsóknir Wallace hófust hafði Maharishi lýst vitundarástandinu sem 
skapast við iðkun innhverfrar íhugunar – ástandi sem hann nefndi „vökula hvíld“ – sem 

fjórða megin vitundarástandi mannsins til aðgreiningar frá vöku, draumsvefni og djúp-

svefni. Hann hélt því jafnframt fram að þetta ástand ætti sér líkamlega samsvörun sem 

hægt væri að mæla og hvatti til lífeðlisfræðilegra rannsókna á því (Maharishi, 1963) 

Rannsóknir Wallace byggðu á rannsóknum sem gerðar höfðu verið í lífeðlisfræði á 

fyrri hluta 20. aldar þar sem sýnt hafði verið fram á að hvert vitundarástand um sig; vaka, 
draumsvefn og djúpsvefn, ætti sér skýra lífeðlisfræðilega samsvörun. Það var í þessum 

rannsóknum sem sýnt var fram á að svefn væri af tvennum toga – draumsvefn og djúp-

svefn – og að hvort ástand um sig ætti sér lífeðlisfræðilega samsvörun (Wallace, 1986). 

Fyrstu niðurstöður sínar á fjórða vitundarástandinu birti Wallace í vísindatímaritinu 
Science undir heitinu „Lífeðlisfræðileg áhrif innhverfrar íhugunar: tilgáta um fjórða vit-

undarástandið“ (Wallace, 1970) og síðar í öðrum tímaritum með viðbótarniðurstöðum 

(Wallace, Benson og Wilson, 1971; Wallace, 1972). Niðurstöðurnar sýndu meðal annars: 

 

a. djúpa hvíld – mæld sem minni súrefnisnotkun og koltvísýringslosun 

b. minni öndunar- og hjartsláttartíðni 

c. djúpa slökun, mæld sem marktæk, skyndileg aukning viðnáms í húð 

d. marktækan mun á mjólkursýru í slagæðablóði 

e. ástand vökullar hvíldar, mælt sem breytingar á heilarafrita (EEG) sem sýndu aukn-

ingu og útbreiðslu alfa og þeta heilabylgna í átt að miðju og fremri hluta heilans  

 

Efnaskiptahraði er einn helsti almenni mælikvarðinn á hvíldarástand líkamans. Í rann-
sókn Wallace var efnaskiptahraði mældur með því að mæla súrefnisnotkun 20 þátttak-

enda meðan á iðkun innhverfrar íhugunar stóð. Niðurstöður sýndu að verulega dró úr 
súrefnisnotkun. Wallace komst að því að „súrefnisnotkun minnkaði hjá öllum þátttak-
endum fimm mínútum eftir að íhugun hófst. Minnkun var að meðaltali um 45cm3 á 

mínútu eða um það bil 20% miðað við samanburðarhóp.“ (Wallace, 1970, bls. 1753). 

Í annarri rannsókn sem Wallace og félagar birtu nokkru síðar í American Journal of 
Physiology segir: „Eftir 6-7 klukkustunda svefn minnkar súrefnisnotkun að jafnaði um 

15%“ (Wallace, 1971, bls. 797). Þetta gaf til kynna að efnaskiptahraði þeirra sem íhuguðu 

virtist minnka meira meðan á innhverfri íhugun stóð en í dýpsta svefni og það sem meira 
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var; það gerðist á fyrstu fimm til tíu mínútum iðkunarinnar en ekki eftir sex til sjö klukku-

stundir eins og í svefni.  

Hjartsláttartíðni minnkaði að jafnaði um fimm slög á mínútu og eðlilega dró úr 

öndunarhraða vegna minni súrefnisupptöku. Hvorttveggja gaf til kynna hvíldarástand 
sem var andstæða þess ástands sem skapast við dæmigerð streituviðbrögð líkamans þar 

sem hjartsláttur og andardráttur eykst og líkamsstarfsemin fer á nokkurs konar yfirsnún-

ing (Wallace o.fl., 1971; Wallace, 1972 ). 

Þriðja atriðið, mæling á rafviðnámi í húð (e. galvanic skin resistance, skammstafað 
GSR) gefur til kynna hversu vel rafmagn leiðir á milli tveggja skauta í lófanum (svokallaður 

lygamælir). Í slökun er húðin tiltölulega þurr og leiðir þar af leiðandi síður rafmagn á milli 

skautanna. Viðnámið er með öðrum orðum hátt. Við álag eða streitu verður húðin þvöl 
og leiðir betur rafmagn og við það verður viðnámið minna. Rafviðnám í húð er því notað 

sem mælikvarði á viðbrögð við streituáreiti. Rannsókn Wallace sýndi að veruleg aukning 

varð á viðnámi í húð við iðkun innhverfrar íhugunar. Rafviðnámið jókst að jafnaði um 
250% og fór upp í allt að 500%. Til samanburðar eykst húðviðnám að jafnaði aðeins um 

100-200% í svefni (Pitts, 1969).  

Við aðstæður þar sem fólk verður fyrir skyndilegu streituáreiti, eins og til dæmis 
skyndilegum og óþægilegum hávaða, minnkar viðnám húðarinnar snögglega í nokkrar 
sekúndur en verður síðan eðlilegt á ný. Ef áreitið er endurtekið nógu oft venst fólk við og 

hættir að sýna viðbragð. Því rólegra sem fólk er því fljótara er það að venjast síendur-

teknu áreiti sem það veit að er skaðlaust. Tilraun David Orme-Johnson (1973) á þessu 
sviði við háskólann í Texas nokkru síðar gekk lengra en mælingar Wallace höfðu gert. 

Orme-Johnson gerði tilraun á tveimur hópum, annars vegar iðkendum innhverfrar íhug-

unar og hins vegar þeim sem ekki iðkuðu tæknina. Báðir hópar urðu fyrir endurteknu 

hljóðáreiti í tilrauninni en íhugunarhópurinn aðlagaðist áreitinu mun fyrr en hinir; nánar 

tiltekið eftir 11 skipti í stað 26. Niðurstaðan benti til þess að þeir sem stunduðu íhugun 
væru í meira jafnvægi, rólegri og ekki í eins miklu spennuástandi og hinir. Tilraunin var 

endurtekin þremur árum síðar af Daniel Goleman og Gary Schwartz, doktorsnemum í 

Harvard (1976). Niðurstaðan var sú sama: þeir sem iðkuðu innhverfa íhugun voru örlítið 
næmari fyrir streituáreitinu í upphafi en náðu hins vegar jafnvægi mun fyrr. 

Mjólkursýra í blóði er annar mælikvarði á spennu og streitu (Pitts, 1969). Rannsóknar-
niðurstöður Wallace (1970) leiddu í ljós að mjólkursýrumagn í blóði minnkaði um 33% 
meðan á iðkun innhverfrar íhugunar stóð og hélst lágt lengi á eftir. Í grein sem Wallace 

ritaði í Scientific American (1972) um lífeðlisfræði innhverfrar íhugunar getur hann þess 

að hjartasjúklingar með of háan blóðþrýsting hafi að jafnaði aukið mjólkursýrumagn í 
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blóði en andstætt því hafi iðkendur innhverfrar íhugunar lágt mjólkursýrumagn sem geti 

að hluta til stafað af hinu djúpa slökunarástandi. 

Frá því að Wallace birti fyrstu rannsóknir sínar fyrir tæplega fimmtíu árum hafa 

margar lífeðlisfræðilegar rannsóknir til viðbótar á hvíldar- og slökunaráhrifum 
innhverfrar íhugunar verið gerðar, bæði af Wallace sjálfum og öðrum. Saman gefa rann-

sóknirnar mun fyllri mynd af fjórða vitundarástandinu, vökulli hvíld. Corey (1973) endur-

tók rannsókn Wallace með 20 þátttakendum þar sem súrefnisnotkun dróst að jafnaði 
saman um 20%. Rannsóknir Dhanaraj og Singh (1973) sýndu svipaða niðurstöðu eða um 

15% minnkun á súrefnisnotkun hjá iðkendum innhverfrar íhugunar á meðan að litlar 

breytingar urðu hjá samanburðarhópi sem slakaði á í 20 mínútur1. Þegar á heildina er litið 

treysta þessar rannsóknir fyrri rannsóknir í sessi og gefa mun fyllri mynd af íhugunar-

ástandinu. 

Margs konar aðferðarfræðileg vandamál fylgja því að mæla lífeðlisfræðilegar breyt-

ingar við huglæga reynslu af tærri vitund. Mörg slík vandamál voru leyst í síðari tíma rann-
sóknum. Til dæmis vandamál sem felast í því að „einangra“ reynsluna af tærri vitund því 

um leið og iðkun íhugunar hefst hreyfist athygli hugans inn á við í áttina að tærri vitund 

(eins og áður er lýst) en fer gjarnan út á við aftur áður en hún kemst lengra inn á við á ný 
og svo framvegis. Þannig getur hver tuttugu mínútna íhugunarseta falið í sér innhreyf-

ingar athyglinnar og úthreyfingar á víxl og því varir reynslan af tærri vitund oft ekki nema 

hluta af íhugunartímanum í hvert sinn2. Af þessum sökum nægir ekki að mæla breytur á 
borð við þær sem Wallace mældi í sinni fyrstu rannsókn allan íhugunartímann til þess að 

öðlast heilsteyptan skilning á fjórða vitundarástandinu. Margs konar leiðir voru því farnar 

í þeim rannsóknum sem á eftir fylgdu til að gefa betri mynd af sérstöðu fjórða vitundar-
ástandsins. 

Til þess að gefa heildaryfirlit yfir margra ára rannsóknir á hvíldar- og slökunaráhrifum 
innhverfrar íhugunar birtu Dillbeck og Orme-Johnson (1987) safngreiningarrannsókn í 
tímaritinu American Psychologist sem byggði á samantekt á 31 rannsókn á þessu sviði 

 
1 Sjá einnig rannsóknir Throll, 1981; Gallois, 1984; Farrow og Hebert, 1982; Wolkowe, Kreisman, Cohen 
og Frank, 1984; Kesterson, 1985 og 1989. 
2 Ástæðan fyrir úthreyfingunni er sú að samhliða minni virkni hugans, um leið og athyglin leitar inn á við, 
skapast hvíldar- og slökunarástand í líkamanum og um leið og slíkt ástand skapast leitast líkaminn ávallt 
við að „gera við“ það sem farið hefur úr jafnvægi eða koma aftur á jafnvægi, til dæmis vegna álags og 
þreytu. Slík „viðgerð“ fer af stað við nætursvefn þar sem jafnast um þreytu gærdagsins og jafnvel þreytu 
daganna þar á undan. Slík „viðgerð“ meðan á íhugun stendur getur hindrað frekari hvíld og reynsluna af 
tærri vitund og jafnvel valdið syfju og sljóleika ef iðkandinn er þreyttur þegar hann byrjar iðkunina. Í 
fyrstu rannsókn Wallace var því ekki aðeins verið að mæla fjórða vitundarástandið heldur, í bland, venju-
legt vökuástand og jafnvel svefnástand. 
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þar sem iðkendur innhverfrar íhugunar voru bornir saman við hóp „með lokuð augu“ 

(mynd 4).  

 

 

Mynd 4. Líkamleg einkenni djúprar hvíldar. Safngreiningarrannsókn sem sýnir saman-
burð á hvíld við iðkun innhverfrar íhugunar og hvíldar með lokuð augu með 
tilliti til viðnáms í húð, öndunartíðni og mjólkursýrumagns. 

 

Safngreining (e. meta-analysis) byggir á tölfræðilegu samvægi niðurstaðna úr safni rann-
sókna af nákvæmt skilgreindri gerð. Niðurstöður leiddu í ljós ótvíræð áhrif innhverfrar 
íhugunar umfram hvíld með lokuð augu. Hvíldin við innhverfa íhugun reyndist tvöföld á 

við samanburðarhópa með tilliti til a) húðviðnáms, b) öndunartíðni og c) magns mjólkur-
sýru í blóði.  

4.7.3 Rannsóknir með heilarafrita (EEG) 
Rannsóknir á starfsemi heilans með heilarafrita (e. electroencephalography, skamm-
stafað EEG) hafa verið stór þáttur í rannsóknum á innhverfri íhugun frá fyrstu tíð eins og 

rannsóknir Keith Wallace bera með sér (Wallace, 1970). Ástæða er því til að gera nánari 

grein fyrir þessum rannsóknum þar sem þær varpa ljósi á sérstöðu innhverfrar íhugunar 
og styðja kenningar um að endurtekin reynsla af tærri vitund hafi í för með sér vitundar-

þroska sem byggir á því að fjórða vitundarástandið, reynslan af tærri vitund, verði smám 

saman meira ríkjandi í vöku og svefni. Þessar rannsóknir sýna jafnframt að það ástand 
sem skapast við innhverfa íhugun hefur sérstöðu og líkist ekki neinu öðru kunnu ástandi. 

Taugafrumur heilans gefa frá sér veik rafboð með reglulegu millibili sem sérstakt tæki, 

heilarafriti, magnar upp og breytir í sýnilegt línurit á skjá. Settir eru rafnemar með reglu-

legu millibili á yfirborð höfuðsins sem nema rafvirkni taugafrumna á mismunandi 

stöðum. Rafboðin birtast sem bylgjur á heilarafritanum. Rafboðin og þar með bylgjurnar 
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eru breytilegar eftir virkni heilans hverju sinni og flokkast eftir tíðni þeirra í delta-, þeta, 

alfa-, sigma-, beta- og gammabylgjur (Travis, 2012, bls. 69). 

Rannsóknir með hjálp heilarafrita hafa með tímanum gefið mynd af því sem gerist við 

tiltekna atburði, virkni eða ástand í heilanum. Delta-bylgjur sjást til dæmis þegar heilinn 
er að jafna sig eftir virkni í vökuástandi, þeta-bylgjur af lágri tíðni myndast þegar fólk 

syfjar og dreymir og alfa-bylgjur gefa innri árvekni til kynna. Wallace og Wallace, Benson 

og Wilson (1970; 1971) komust að því að aukning varð á hægum alfabylgjum sem dreifðu 
sér til mið- og framhluta heilans ásamt stöku þeta-bylgjum af hárri spennu en alfa-bylgjur 

eru einkennandi fyrir slökun og almennt minni spennu og kvíða. Í kjölfarið á rannsóknum 

Wallace komu margar hliðstæðar rannsóknir annarra vísindamanna sem staðfestu 

slökunarástand innhverfrar íhugunar (Banquet, 1973; Banquet og Saillan, 1974; Wescott, 

1973; Hebert og Lehmann, 1977).  

4.7.4 Samræmi heilasveiflna 
Að mati Keith Wallace fólst mikilvægasta þróunin í rannsóknum á innhverfri íhugun með 

heilarafrita í mælingum á samræmi (e. coherence) heilabylgna (Wallace, 1986). Samræmi 

er mælikvarði á tengsl tveggja eða fleiri heilabylgna frá ólíkum stöðum heilans. Samræmi 
getur verið með þrennu móti. Í fyrsta lagi getur tíðni bylgnanna orðið jafnari, í öðru lagi 

geta þær orðið samstíga sem þýðir að í stað þess að til dæmis ein bylgja nái hápunkti um 

leið og önnur nær lágpunkti, byrja bylgjur frá ólíkum stöðum að sveiflast „í takt“. Í þriðja 
lagi getur styrkleiki bylgnanna orðið jafnari á milli ólíkra staða (Travis, 2012). 

Við iðkun innhverfrar íhugunar komu nánast sömu heilabylgjumynstur í ljós á sama 
tíma í ólíkum hlutum heilans og jafnvel öllum hlutum hans samtímis. Levine (1976) þróaði 

tölvutækni sem gengur undir nafninu „cospar“ (stytting á „coherence spectral array“) til 

þess að rannsaka það samræmi í heilasveiflum sem verður við iðkun innhverfrar íhugunar 

og náði hámarki á þeim augnablikum þegar iðkendur sögðust upplifa tæra vitund í  
íhuguninni (með því að ýta á hnapp).  

Hjá flestu fólki eru heilabylgjur óreiðu- eða tilviljunarkenndar, bæði í vöku og svefni. 
Rannsóknir sýna að við iðkun innhverfrar íhugunar eykst samræmi heilasveiflna verulega 
og helst þeim mun lengur að hverri íhugun lokinni sem ástundun íhugunar hefur varað 

lengur. Travis og fl. (2009) gerðu rannsókn sem stóð í 10 vikur á háskólanemendum sem 
lærðu innhverfa íhugun og samanburðarhópi sem valinn var með slembiúrtaki. Íhugunar-
hópurinn sýndi umtalsverðar framfarir miðað við samanburðarhópinn eins og samræmið 

mældist á samræmiskvarða (e. integration scale). Þeir nemendur sem lærðu innhverfa 
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íhugun fundu jafnframt síður fyrir syfju og voru fljótari að venjast streituáreiti en saman-

burðarhópinn.  

Samræmi heilabylgna er eftirsóknarvert því marktæk fylgni er á milli samræmis og 

árangurs á prófum sem mæla ýmiss konar hugræna færni og taugalífeðlisfræðilega skil-
virkni eins og sést á mynd 5. Aukið samræmi heilasveiflna meðan á iðkun innhverfrar 

íhugunar stendur tengist á marktækan hátt færni í orðanotkun, aukinni hæfni til að læra 

ný hugtök, aukinni hæfni til að draga siðferðilegar ályktanir, hærri orðagreind (e. verbal 
IQ) og minni kvíðaröskun; auknum námsárangri, skýrari reynslu af tærri vitund og aukinni 

taugalífeðlisfræðilegri skilvirkni. 

 

Mynd 5. Samræmi í starfsemi heilans. Fylgni er á milli samræmis heilabylgna og 
árangurs á ýmsum sviðum annars vegar og taugalífeðlisfræðilegrar skilvirkni 
hins vegar.  

 

Eins og áður segir eru ýmis aðferðafræðileg vandamál fólgin í að rannsaka fjórða vit-

undarástandið, það er þegar iðkandi upplifir tæra vitund meðan á íhugun stendur. Sú 

staðreynd að mörg stig eru á þeirri reynslu og að hún kemur ekki í hvert sinn sem íhugað 
er – og varir ekki endilega lengi í hvert sinn – torveldar rannsóknir. Rannsóknir Farrow og 

Hebert (1982) voru liður í að bæta úr því. Þeir mældu meðal annars fyrirbæri sem kallast 

öndunartöf (e. breath suspension) meðan á íhugun stendur auk þess sem þeir mældu 
húðviðnám, hjartslátt og samræmi heilabylgna. Mikil fylgni var á milli öndunartafar og 

huglægrar upplifunar á tærri vitund. Öndunartöf er augnablik þegar iðkandinn segist upp-

lifa djúpa slökun um leið og öndunin verður afar hæg og grunn og virðist jafnvel stöðvast 
um stund (iðkandinn er látinn gefa reynsluna til kynna með því að ýta á hnapp). Farrow 

og Hebert (1982) komust að því að (1) mjög náin tengsl voru á milli þess að þátttakendur 

ýttu á hnappinn (um leið og þeir upplifðu tæra vitund) og þess að þeir (2) upplifðu 
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öndunartöf sem varði allt að einni mínútu og þess að (3) samræmi heilabylgna (EEG) 

hvarvetna á höfðinu mældist mjög hátt, einkum samræmi alfabylgna í framhluta heilans.  

Rannsókn Badawi, Wallace, Orme-Johnson og Rouzeré (1984) sýndi aukið samræmi 

heilastarfseminnar meðan á reynslu af tærri vitund stóð. Rannsóknin sýndi að um leið og 
þátttakendur upplifðu tæra vitund við iðkun innhverfrar íhugunar jókst samræmi heila-

sveiflna á öllum tíðnisviðum alls staðar í heilanum andstætt því sem gerðist þegar þátt-

takendur héldu viljandi niðri í sér andanum. 

Travis og Arenander (2006) sýndu fram á að þeir sem höfðu nýlega lært innhverfa 
íhugun virtust mjög fljótt ná tökum á að upplifa tæra vitund, það er að segja því sem 

kallað er að „transendera“. Eftir tveggja vikna ástundun var samræmi heilabylgna meðan 

á íhugun stóð nánast óaðgreinanlegt frá samræmi heilabylgna meðal langtímaiðkenda. 
Öðru máli gegndi um samræmi heilabylgna utan íhugunarinnar sjálfrar. Því lengur sem 

þátttakendur höfðu reglubundið stundað íhugunina þeim mun meira varð samræmið í 

framheila í daglegu lífi, en það hafði í byrjun aðeins komið fram í íhuguninni sjálfri. 
Íhugunarásandið sem slíkt, reynslan af tærri vitund eða það sem nefnt hefur verið vökul 

hvíld, verður þannig grunnur að allri reynslu utan íhugunarinnar. Þetta eru fyrstu merki 

um þróun fjórða vitundarástandsins samhliða hinum þremur: vöku, draumsvefni og djúp-
svefni. Niðurstöðurnar voru staðfesting á kenningu Maharishi um þróun æðra vitundar-

ástands með innhverfri íhugun.  

Samræmi heilabylgna hefur einnig verið mælt meðan á iðkun sidhi-tækninnar og 
yoga-flugs stendur. Samræmi heilabylgna alls staðar í heilanum og á breiðu tíðnirófi jókst 
verulega við iðkun yoga-flugs (Travis og Orme-Johnson, 1990), meira en við reynslu af 

tærri vitund með innhverfri íhugun (Badawi o.fl., 1984) sem felur í sér að það að festa 

tæra vitund í sessi í daglegu lífi með sidhi-tækninni (sem er megintilgangur hennar) ýtir 

enn frekar undir samræmda heilastarfsemi.  

Lyubimov (1999), vísindamaður við heilarannsóknarstöð rússnesku læknavísinda-
stofnunarinnar, komst að því að við væga húðertingu, meðan á iðkun innhverfrar  

íhugunar stóð, dreifðu fyrstu taugaboð sér meira um heilann, bæði í því heilahveli sem 
áreitið barst en einnig um gagnstætt heilahvel (mynd 6). Rannsóknirnar gefa til kynna að 
meðan á iðkun innhverfrar íhugunar stendur verði aukning á upplýsingastreymi í þeim 

hluta heilabarkarins sem nemur upplýsingarnar um leið og aukning verður á tengslum 
heilahvelanna tveggja. 
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Mynd 6. Aukin notkun ónotaðrar uppsprettu í heilanum.  

 

Rannsóknir Gabrieli o.fl. (1997) höfðu sýnt að við ákveðin hugræn ferli – svo sem við 

lestur, tal eða þegar eitthvað er lagt á minnið eða endurheimt úr minni – eykst blóðflæði 

á mjög afmörkuðu svæði í heilaberkinum. Rannsóknir á innhverfri íhugun hafa á hinn 
bóginn sýnt að meðan á iðkun íhugunar stendur eykst blóðflæði bæði í ennis- og hnakka-

blaði (Jevning, Biederbach og Fernando, 1996) sem endurspeglar samræmda heilastarf-

semi. Aukning blóðflæðis við iðkun innhverfrar íhugunar bendir til innri árvekni gagn-
stætt því sem gerist í svefni. Áhrif íhugunarinnar eru einnig andstæð áhrifum öldrunar 
því að jafnaði dregur úr blóðflæði í heilaberki með aldrinum (Kohn, 1977). 

Ofangreindar rannsóknir, þar á meðal aukin notkun ónotaðra svæða í heilanum og 
aukin samræming heilasveiflna á ólíkum tíðnisviðum og stöðum, endurspegla allar aukna 

samhæfingu og aukið samræmi heilastarfseminnar meðan á iðkun innhverfrar íhugunar 

stendur. 

4.7.5 Aukin vitsmunafærni 
Rannsókn Cranson o.fl. (1991) sem gerð var á háskólanemendum sem iðkuðu innhverfa 
íhugun og sidhi-tæknina sýndi marktæka aukningu á greindarmælikvarða meðan á námi 

þeirra stóð andstætt nemendum sem stunduðu nám í öðrum háskóla og voru til saman-

burðar. Aukningin tengist starfsemi framheilans og bendir til skilvirkari heilastarfsemi 
eins og sést á mynd 7. 
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Mynd 7. Aukinn árangur nemenda á greindarprófum sem iðkuðu innhverfa íhugun og 

sidhi-tæknina. 

 

Áður er nefnd rannsókn Pelletier (1974) sem sýndi marktæka aukningu á hlutsýni (e. 

field independence) hjá iðkendum innhverfrar íhugunar miðað við samanburðarhóp. 
Hlutsýni mælir heildarsýn samhliða hæfileikanum til einbeitingar. Almennt er talið að 

hlutsýni þroskist ekki eftir 17 ára aldur.  

Ofangreindir þættir tengjast hver öðrum. Greindargróska (e. fluid intelligence) tengist 
æðri hugrænni starfsemi í framheila. Líklegt er að sú sérstaka heildarþróun hugrænnar 

færni sem verður með innhverfri íhugun sé afleiðing af aukinni samhæfingu og skilvirkni 
í starfsemi heilans (Chandler o.fl., 2005). 

Aukin samhæfing heilastarfseminnar tengist samhæfðari starfsemi líkamans í heild. 
Sú starfsemi taugakerfisins sem tengist starfsemi heilans hvað mest er úttaugakerfið, þar 

á meðal ósjálfráða taugakerfið og innkirtlastarfsemi líkamans sem stjórnast með beinum 

hætti af heilanum í gegn um undirstúkuna. Komið hefur í ljós að samhæfing heilastarf-

seminnar í heild – úttaugakerfis og tauga-innkirtlastarfseminnar – þróast við iðkun 

innhverfrar íhugunar líkt og komið hefur fram í þeim rannsóknum sem hér verður gerð 
grein fyrir.  

Ósjálfráða taugakerfið hjá iðkendum innhverfrar íhugunar er skjótara að jafna sig eftir 
álag eins og það mælist sem húðviðnám (Orme-Johnson, 1973). Iðkendur voru með 

öðrum orðum fljótari að venjast áreiti en samanburðarhópur. Jafnframt sýndu iðkendur 

íhugunar meiri stöðugleika í viðbrögðum við áreiti (minna um breytileg viðbrögð) og færri 

sjálfkrafa húðviðbrögð komu fram hjá þeim en hjá samanburðarhópi, óháð áreiti, sem 

gefur aukinn stöðugleika og sveigjanleika ósjálfráða taugakerfisins til kynna. 

Aðlögunarviðbrögð einstaklinga sem lærðu innhverfa íhugun voru meiri en hjá 
samanburðarhópi miðað við eftirfarandi breytur: lægra grunngildi kortisóls og minna 

heildarmagn kortisóls á álagstímabili, skilvirkari kortisólviðbrögð við streituálagi samhliða 

hraðara falli að grunngildi; og lægra grunngildi serótóníns í blóði og sem viðbragð við 
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streitu (MacLean, Walton, Wenneberg o.fl., 1977). Fyrri rannsóknir höfðu sýnt að lægra 

grunnmark kortisóls og hraðari kortisólviðbrögð við streitu eru hvorttveggja merki um 

aukinn stöðugleika og sveigjanleika líkamsstarfseminnar; lágt serótónín í blóði gefur til 

kynna minni streitu. Þessar niðurstöður benda til aukinnar aðlögunarhæfni og skilvirkari 

viðbragða tauga-innkirtlastarfseminnar við streitu að mati höfundanna. 

Hnignun hugrænnar starfsemi með aldrinum er talin tengjast fækkun taugafrumna 

(Kolb og Whishaw, 1998). Rannsóknir hafa engu að síður sýnt að innhverf íhugun hefur 
uppbyggileg áhrif á margs konar lífeðlisfræðilegar-, hugrænar- og hegðunartengdar 

breytur sem oftast dala með aldri. Þar á meðal eru breytingar á eftirfarandi þáttum sem 

tengjast heilastarfseminni hvað mest: aukið blóðflæði í heilaberki (Kolb og Whishaw, 

1998), aukinn kraftur alfa heilabylgna (Banquet, 1973; Banquet o.fl., 1974), hraðari 

svörun við áreiti (Goddard, 1989; Cranson o.fl., 1990; Herron, 1993; Travis og Miskov, 

1994), aukin námshæfni og betra minni (Alexander o.fl., 1989), aukin sköpunarhæfni 
(Travis, 1979), aukin greind (Cranson o.fl., 1991) minni viðbragðstími (Cranson o.fl., 

1991), aukin hlutsýni (So og Orme-Johnson, 2001; Pelletier, 1974) og aukinn sveigjanleiki 
í hegðun (Alexander o.fl., 1989). 

Þessi þróun, andstætt þeirri þróun sem verður með aldrinum, bendir til áframhald-
andi þróunar heilastarfseminnar og aukinnar samhæfingar í starfsemi heilabarkarins á 

fullorðinsárum við iðkun innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar.  

4.7.6 Er samræmd heilastarfsemi af hinu góða? 
Vitað er að reynsla stjórnar þróun og breytingum á heilastarfseminni frá fæðingu. Ofan-

greindar rannsóknir á samræmdari heilastarfsemi sýna að sú reynsla sem hefur mesta 

þýðingu fyrir þróun heilastarfseminnar að æskuskeiði loknu er reynsla sem stuðlar að 

aukinni samhæfingu heilastarfseminnar og hefðbundið menntakerfi veitir ekki á kerfis-

bundinn hátt.  

Margvíslegir þættir hugrænnar færni velta á samhæfðri heilastarfsemi. Þrátt fyrir til-

raunir í kennsluháttum og námskrárgerð virðist hugræn færni stöðvast snemma á full-
orðinsárum sem líta má á sem staðfestingu á að núverandi menntakerfi mistakist að þróa 
þá möguleika sem heili og taugakerfi nemandans býr eðlilega yfir. Rannsóknir benda 

einnig til að heilinn haldi áfram að aðlaga sig að sérhæfðu námi og starfi. Sú hugræna 
færni sem þjálfuð er í hefðbundnu námi (svo sem lestur, tjáning, minni og endurheimt úr 
minni) á afmörkuðum þekkingarsviðum, virkjar afmörkuð svæði í heilanum í staðinn fyrir 

að stuðla að heildrænni og samhæfðri heilastarfsemi. Ósamhæfð heilastarfsemi leiðir til 



 

 57 

vandamála og mistaka, það er skorts á hæfileika til að meta umhverfi og aðstæður rétt 

auk þess að stuðla ekki að hegðun sem styður framfarir og lífsfyllingu. 

Auk þess verða margs konar aðrar breytingar með reglubundinni iðkun innhverfrar 
íhugunar sem andstæðar eru þeim breytingum sem verða við öldrun, þar á meðal minna 
streitunæmi (Orme-Johnson, 1973), lægri blóðþrýstingur hjá fólki með háþrýsting 

(Schneider o.fl, 1995; Rainforth o.fl., 2007; Israeli o.fl, 2007), færri hjarta- og æðasjúk-

dómar (Orme-Johnson, 1987) og aukið magn DHEA-S (e. dehydroepi androsterone 
sulfate) sem er nýrnahormón tengt góðri heilsu hjá öldruðum (Glaser o.fl., 1987), aukin 

skilvirkni innkirtlastýringar (MacLean o.fl., 1997) og minni depurð (Alexander, Nader, 

Cavanaugh o.fl., 1988; Jayadevappa, Johnson, Bloom o.fl., 2007).  

Niðurstöðurnar benda til aukinnar samhæfingar og skilvirkni í heildarstarfsemi 
heilans og tengdri lífeðlisfræðilegri starfsemi; með öðrum orðum aukinni samhæfingu og 

skilvirkni gagnvirkra tenginga í heilaberki, neðanbarkar, í ósjálfráða taugakerfinu og 

tauga-innkirtlastarfseminni.  

4.7.7 Rannsóknir á skólastarfi 
Rannsókn Colbert og Nidich (2013) sýndi fram á tengsl á milli iðkunar innhverfrar  

íhugunar og aukins fjölda útskrifta miðað við samanburðarhóp. Rannsóknin byggði á úr-
vinnslu gagna sem vörðuðu alla 235 nemendur á lokaári í framhaldsskóla á austurströnd 

Bandaríkjanna. 

 
Mynd 8. Minna brottfall í framhaldsskóla hjá iðkendum innhverfrar íhugunar. 

 

Niðurstaðan sýndi (mynd 8) að útskriftir voru 15% fleiri hjá þeim sem iðkuðu innhverfa 

íhugun miðað þá sem ekki iðkuðu tæknina þegar litið var til meðaleinkunna í báðum 
hópum. Frekari greining sýndi um 25% mun á útskriftarfjölda milli hópa þegar einungis 

5%

10%

15%

20%

0

H
un

dr
að

sh
lu

ti

p = .004

Innhverf íhugunSamanburðarhópur



 

 58 

þeir einstaklingar sem höfðu lökustu einkunnirnar voru bornir saman. Niðurstöður sýndu 

jafnframt marktækan mun á brottfalli og auknar líkur á inntöku á efri skólastig. Þeir sem 

stunduðu innhverfa íhugun hættu síður námi, lentu síður bak við lás og slá og voru líklegri 

til að fá inngöngu í aðra skóla. 

Nidich, Nidich og Rainforth (1986) gerðu rannsókn á árangri grunnskólanemenda í 
Maharishi-skólanum í Fairfield í Iowa eins og hann mældist á samræmdum prófum í 

Iowa-fylki (Iowa Test of Basic Skills). Árangur á prófum jókst marktækt á einu ári, bæði 
hjá nýnemum og eldri nemendum. Rannsóknin benti til að íhugunin væri meginorsök 

aukins árangurs. Höfundarnir bentu á að þættir sem ábyrgir eru fyrir árangursaukningu í 

einum skóla séu ekki endilega yfirfæranlegir á aðra skóla vegna þess að hver skóli hefur 

sín séreinkenni og að við innleiðingu aðgerðaráætlunar geti skapast aukin streita og kvíði 

meðal starfsfólks. Það sé hinsvegar einstakt við innleiðingu innhverfrar íhugunar að hún 

felur ekki í sér afgerandi breytingu á námskrá og stjórnun. Eina breytingin er sú að nem-
endur, kennarar og stjórnendur, iðka innhverfa íhugun í nokkrar mínútur tvisvar á dag 

sem stuðlar að heilsteyptri vitundarþróun nemenda og starfsfólks og jafnframt að betra 
félags- og skólaumhverfi.  

 

Mynd 9. Betri árangur meistaranema í verkfræði með innhverfri íhugun. 

 

Rannsókn Paul Kember (1985) sýndi að meistaranemendur í verkfræði sem valdir 
voru af handahófi til að læra innhverfa íhugun náðu betri árangri á stöðluðum prófum en 
samanburðarhópur sem ekki stundaði íhugunina (mynd 9). 

Nidich, Mjasiri, Nidich o.fl. (2011) gerðu rannsókn á áhrifum innhverfrar íhugunar á 
námsárangur nemenda á miðskólastigi í brotthvarfshættu. Alls tóku 189 nemendur með 
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falleinkunn í ensku og stærðfræði þátt í tilrauninni. Notað var staðlað próf í Kaliforníu-

fylki (California Standards Test, skammstafað CST) til þess að meta námsárangur. Allir 

nemendurnir voru í sama skóla og stunduðu nám sitt samkvæmt námskrá. Innhverf  

íhugun var stunduð tvisvar á dag í skólanum í 3 mánuði áður en seinna prófið var tekið. 

Niðurstöður sýndu betri árangur í ensku (p=<0,002) og stærðfræði (p<0,001) hjá þeim 
stunduðu innhverfa íhugun miðað við samanburðarhóp sem ekki íhugaði. Höfundum 

þóttu niðurstöður benda til þess að ákjósanlegt væri fyrir nemendur í brottfallshættu að 

stunda innhverfa íhugun í skólanum og að íhugunin gæti hjálpað þeim að bæta náms-
árangur sinn. 

So og Orme-Johnson (2001) gerðu rannsókn á 362 miðskólanemendum í Tævan sem 

skipt var í 4 hópa. Samanburðarhóparnir þrír voru: 1) hópur sem hvíldist, 2) hópur sem 

iðkaði hugleiðsluaðferð sem byggði á opinni athygli og 3) hópur sem ekki iðkaði neina 

aðferð. Að 6 til 12 mánuðum liðnum komu ljós marktækar framfarir hjá þeim sem 
stunduðu innhverfa íhugun með tilliti til 5 ólíkra mælikvarða á vitsmunafærni; tvo sem 

vörðuðu greind, það er að segja „hagnýta greind“ (p=,00009) og greindargrósku (e. fluid 
intelligence) (p=,001) í samanburði við hópana þrjá sem voru til samanburðar. Streita 

nemenda sem íhuguðu minnkaði einnig í samanburði við hina. 

Barnes, Bauza og Treiber (2003) gerðu rannsókn á 45 bandarískum nemendum á aldr-
inum 15-18 ára í þeim tilgangi að meta áhrif streituminnkunar á skólaaga. Þátttakendum 

var skipt í tvo hópa með slembivali. Annar hópurinn lærði innhverfa íhugun og stundaði 
hana tvisvar á dag í 15 mínútur heima og í skólanum. Samanburðarhópurinn fékk 15 

mínútna heilsufræðslu daglega í 4 mánuði. Mælingar byggðu á fjarvistum, broti á skóla-

reglum og brottvísunardögum þá 4 mánuði sem forprófun stóð yfir áður en skipt var í 
hópa og íhugunin eða heilsufræðslan hófst sem einnig stóð yfir í 4 mánuði. Hjá íhugunar-

hópnum dró úr fjarvistum um 6,4 stundir miðað við 4,8 stunda aukningu hjá saman-
burðarhópnum (p<0,05). Hjá íhugunarhópnum dró að meðaltali úr brotum á skólareglum 
um 0,1 brot en aukning varð um 0,3 hjá þeim sem ekki íhuguðu (p<0,03). Meðaltals-

fækkun brottvísunardaga vegna hegðunarvandamála var 0,3 hjá íhugunarhópnum 
samanborið við aukningu um 1,2 hjá samanburðarhópnum (p<0,04). Höfundarnir töldu 
þetta sýna að innhverf íhugun hefði jákvæð áhrif á fjarvistir, brot á skólareglum og brott-

vísanir meðal bandarískra unglinga af afrískum uppruna. 
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Mynd 10. Aukinn sjálfsþroski hjá háskólanemendum sem stunduðu innhverfa íhugun 
miðað við samanburðarhópa á 10 ára tímabili. 

 

Chandler o.fl. (2005) rannsökuðu sjálfsbirtingu (e. self-actualization) háskólanem-
enda sem iðkuðu innhverfa íhugun og sidhi-tæknina eins og hún er mæld á nokkrum 
stöðluðum sálfræðiprófum (Loevinger‘s Washington University Sentence Completion 

Test of ego development, McAdams‘ measure of intimacy motivation og Rest‘s measure 
of princiopled moral reasoning)(mynd 10). Rannsóknin spannaði 10 ára tímabil og leiddi 
í ljós að sjálfsþroski (e. ego development) iðkenda innhverfrar íhugunar reyndist mun 

meiri en þriggja samanburðarhópa sem samsvöruðu íhugunarhópnum með tilliti til kyns 
og aldurs (N=136, p=0,0000004). Siðferðisþroski (p = ,002) jókst jafnframt og varð mjög 

hár sem og nánd (p = 0,02). Höfundarnir töldu niðurstöður benda til að þroska (e. 

postconventional development) sé hægt að örva með kerfisbundinni reynslu af tærri vit-
und umfram það sem viðtekið er. 

Gelderloos, Lockie og Chuttoorgoon (1987) báru saman 82 nemendur í tveimur einka-
skólum, annars vegar úr Maharishi-skóla og hins vegar úr Montessori-skóla. Notað var 

staðlað myndapróf til að mæla hlutsýni (Children‘s Embedded Figures Test). Nem-
endurnir 48 í fyrrnefnda skólanum sem iðkuðu innhverfa íhugun sem hluta af námi sínu 

voru marktækt hærri á hlutsýnisprófinu en nemendurnir í Montessori-skólanum.  

4.7.8 Athyglis- og ofvirkniröskun (ADHD) 
Forkönnun (e. pilot study) með slembivali var gerð á áhrifum innhverfrar íhugunar á 

heilastarfsemi og getu 18 nemenda til að leysa verkefni (Travis, Grosswald og Stixrud, 

2011). Nemendurnir voru á aldrinum 11-14 ára. Þeir voru forprófaðir, valdir af handahófi 
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til þess að læra innhverfa íhugun strax eða að þremur mánuðum liðnum eftir að hafa 

tekið próf í lok tímabilsins. Þriggja mánaða iðkun innhverfrar íhugunar hafði í för með sér 

lægra þeta/beta-hlutfall, jók þeta-samræmi og vísbendingar voru um aukið alfa og beta1 

samræmi og aukna stafafærni (e. letter fluency). Hjá hópnum sem byrjaði iðkun íhugunar 

eftir þrjá mánuði dró einnig úr þeta/beta-hlutfalli og aukning varð á stafafærni þeirra eftir 
6 mánuði. Allir þátttakendur sýndu framfarir með tilliti til fimm ADHD heilkenna þá 6 

mánuði sem rannsóknin stóð yfir samkvæmt skýrslu foreldra.  

Nemendur sem greindir höfðu verið með athyglis- og ofvirkniröskun og lærðu 
innhverfa íhugun sýndu framfarir á prófi sem mældi framkvæmdahæfni (e. executive 

function) eftir þrjá mánuði. Prófið mælir athygli, nákvæmni, flokkunarhæfni og sveigjan-

leika í að skipta á milli hugtakaflokka (Grosswald, Stixrud og Travis, 2008). Nemendurnir 

sýndu jafnframt framfarir á mörgum sviðum samkvæmt mati kennara sinna og að eigin 

mati, meðal annars varðandi kvíða, spennu, þunglyndi, tilhneigingu til að einangra sig og 
athyglisvandamála. Í lokin segja höfundar rannsóknarinnar „Niðurstöður þessarar frum-

rannsóknar gefa til kynna að 1) hægt sé að kenna börnum með ADHD iðkun innhverfrar  
íhugunar 2) íhugunin geti dregið úr streitu, kvíða og streitutengdum ADHD heilkennum á 

þremur mánuðum og 3) geti stuðlað að betri hegðunarstýringu og framkvæmdahæfni.“ 

(Grosswald o.fl., 2008, bls. 10) 

4.7.9 Rannsóknir á heilsu 
Lýst hefur verið rannsóknum á lífeðlisfræðilegum áhrifum af iðkun innhverfrar íhugunar, 

meðal annars hvíldar- og slökunaráhrifum, áhrifum á streitu og áhrifum á starfsemi heila 

og taugakerfis auk rannsókna á skólastarfi.  

Nú á tímum er mun meira vitað um áhrif hugans á sjúkdóma og sambandið á milli 

bágborinnar andlegrar heilsu og sjúkdómaaukningar en við upphaf rannsókna á 

innhverfri íhugun á áttunda áratugnum. Streitutengdir sjúkdómar eru sú gerð sjúkdóma 
sem verða hvað flestum að aldurtila og þar eru hjarta- og æðasjúkdómar efst á blaði. Þeir 

valda ríflega helmingi allra dauðsfalla í tæknivæddum samfélögum (Wallace, 1986). 

Rannsóknir hafa jafnframt tengt margs konar andlega kvilla, svo sem depurð og 
streitutengda reynslu, við krabbamein sem er í öðru sæti dauðsfalla af völdum sjúkdóma. 

Nokkrar rannsóknir benda til að andleg streita kunni að draga úr hæfni ónæmiskerfisins 
(Wallace, 1986). 
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4.7.9.1 Áhrif innhverfrar íhugunar á hjarta- og æðasjúkdóma 

Birtar hafa verið 43 ritrýndar rannsóknir á áhrifum innhverfrar íhugunar á hjarta- og æða-

sjúkdóma (Maharishi Foundation, 2019). 

Um það bil 30% fullorðinna einstaklinga í tæknivæddum ríkjum þjást af háþrýstingi 

sem er einn af áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðis-
málastofnuninni er of hár blóðþrýstingur eða háþrýstingur helsta orsök dauðsfalla af 

völdum hjarta- og æðasjúkdóma (Chockalingam, 2007).  

Rannsóknir á áhrifum innhverfrar íhugunar á háþrýsting síðastliðna fjóra áratugi stað-
festa áhrif tækninnar á þennan tiltekna áhættuþátt auk áhrifa á aðra megin áhættuþætti 

hjarta- og æðasjúkdóma (Schneider og Fields, 2006). Heilbrigðisstofnun Bandaríkjanna 

(National Institute of Health, skammstafað NIH) hefur varið um 25 milljónum dala til að 
styrkja rannsóknir á innhverfri íhugun, einkum rannsóknir áhrifum á áhættuþætti hjarta- 

og æðasjúkdóma (Schneider og Fields, 2006). Margar þessara rannsókna hafa birst í leið-

andi tímaritum á þessu sviði og í samstarfi við fremstu háskóla og sjúkrahússtofnanir1.  

Tvær safngreiningarrannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum innhverfrar íhugunar á há-
þrýsting. Önnur var gerð af James W. Anderson, prófessor í læknisfræði við Kentucky 

læknaháskólann (Anderson, Liu og Kryscio, 2008). Hann tók saman 9 rannsóknir með 
samanlagt um 700 þátttakendum og komst að því að blóðþrýstingur þeirra sem valdir 

voru með slembiúrtaki til að læra innhverfa íhugun lækkaði efri mörk blóðþrýstings um 

4,7 stig og neðri mörk um 3,2 stig sem er ekki aðeins tölfræðilega marktækur munur 
heldur getur sá munur, að sögn höfunda, þýtt um 15-20% minni hættu á hjartasjúk-

dómum vegna fituhrörnunar í slagæðum og það án aukaverkana lyfja. 

Hin safngreiningarrannsóknin (Rainforth o.fl., 2007) sem gerð var með styrk frá Heil-

brigðisstofnun Bandaríkjanna (NIH) byggði á niðurstöðum 107 rannsókna þar sem 
heildarfjöldi rannsakaðra var nálægt 1000. Hún sýndi að innhverf íhugun lækkaði mark-

tækt efri og neðri mörk blóðþrýstings en til samanburðar höfðu aðrar slökunaraðferðir 

sem til skoðunar voru engin áhrif. Þar á meðal voru aðferðir eins og einföld lífsvörun (e. 
simple biofeedback), stigbundin vöðvaslökun (e. progressive muscle ralaxation) og 

streitustjórnun (e. stress management) (mynd 11).  

 
1 Simon o.fl.,1974; Blackwell o.fl., 1975; Agarwal og Kharbanda, 1979; Wallace o. fl., 1983; Alexander 
o.fl., 1996, 2006; Barnes o. fl., 1997, 1999; 2001, 2004, 2005, 2006, 2008; Kondwani og Lollis, 2001; 
Orme-Johnson o. fl., 2005; Rainforth o.fl., 2007; Schneider o.fl., 1995, 2001, 2005, 2006; Walton o.fl., 
1995, 2002, 2004, 2005. 
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Mynd 11. Safngreiningarrannsókn á áhrifum innhverfrar íhugunar á efri mörk blóð-
þrýstings í samanburði við aðrar slökunaraðferðir. 

 

Rannsóknir hafa einnig sýnt jákvæð áhrif innhverfrar íhugunar á aðra áhættuþætti 

hjarta- og æðasjúkdóma, svo sem of hátt kólesteról, reykingar, offitu og efnaskiptaheil-
kenni (e. metabolic syndrome) eins og hér verður greint frá. 

Cooper og Aygen (1979) rannsökuðu áhrif innhverfrar íhugunar á of hátt kólesteról 
hjá 23 sjúklingum og samanburðarhópi þar sem tekið var tillit til aldurs, kyns, mataræðis, 

líkamsþyngdar og upphaflegra kólesterólgilda. Tólf þessara einstaklinga iðkuðu innhverfa 
íhugun í 11 mánuði en hinir ekki. Hjá íhugunarhópnum lækkaði kólesterólmagn marktækt 

en kólesteról hinna lækkaði óverulega (mynd 12).  

 

 

Mynd 12. Lækkun kólesteróls hjá iðkendum innhverfrar íhugunar. 
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Lækkunin var marktæk miðað við eigin grunnmörk og grunnmörk samanburðar-

hópsins. Cooper og Aygen (1978) höfðu áður sýnt fram á lækkun kólesteróls og blóð-

þrýstings á nokkurra mánaða tímabili hjá iðkendum innhverfrar íhugunar. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á áhrifum innhverfrar íhugunar á aðra áhættuþætti 
hjarta- og æðasjúkdóma, svo sem reykingar og offitu (Shafii, Lavely og Jaffe, 1989; 

Bauhofer, 1983). Í tvíblindri rannsókn rannsökuðu Weldon og Aron (1974) hóp fram-

haldsskólanemenda og eldri iðkendur og komust að því að þeir sem voru í yfirþyngd 
höfðu tilhneigingu til að léttast og þeir sem voru of léttir höfðu tilhneigingu til að 

þyngjast. Í rannsókn Royer (1994) var sýnt fram á að innhverf íhugun hjálpar fólki að 

hætta að reykja. Rannsóknin var safngreiningarrannsókn á öllum útgefnum rannsóknum 

á innhverfri íhugun og hefðbundnum meðferðum og forvarnaraðferðum gegn reyk-

ingum. Í ljós kom þeir sem iðkuðu innhverfa íhugun drógu mun meira úr reykingum en 

þeir sem notuðust við aðrar aðferðir jafnvel þó að innhverf íhugun feli ekki í sér neins 
konar ráðgjöf um lífstílsbreytingar. Niðurstöður má sjá á mynd 13. 

 

 

Mynd 13.Iðkun innhverfrar íhugunar hefur mun meiri áhrif á reykingar en hefðbundin 
meðferðar- og forvarnarúrræði. 

 

Athyglisverð rannsókn birtist í læknatímariti bandarísku hjartasamtakanna (American 

Heart Association, sammstafað AHA), sem gerð var við læknaháskóla Wisconsin á Banda-

ríkjamönnum af afrískum uppruna (Schneider, Grim, Rainforth o.fl., 2012). Í þessari 
slembivalsrannsókn kom í ljós að þeir sem iðkuðu innhverfa íhugun voru 48% ólíklegri til 

að fá hjartaáfall, heilablóðfall eða deyja af hvaða ástæðu sem er miðað við aðra Banda-
ríkjamenn af afrískum uppruna sem sóttu heilsufræðslunámskeið í tilrauninni. Rann-

sóknin náði yfir rúmlega fimm ára tímabil. Blóðþrýstingur lækkaði jafnframt hjá þeim sem 

stunduðu íhugunina og þeir sögðust finna fyrir minni streitu og kvíða. Einnig kom í ljós að 
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þeim mun reglulegar sem sjúklingarnir stunduðu íhugunina þeim mun líklegri voru þeir 

til að vera á lífi.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á nokkrum tegundum hjarta- og æðasjúkdóma. 

Til dæmis gerðu Zamarra o.fl. (1996) við Ríkisháskóla New York-fylkis í Buffalo rannsókn 
á áhrifum innhverfrar íhugunar á hjartaöng sem skráð var með hjartaþræðingu. Sjúkl-

ingar sem höfðu verið með viðvarandi hjartaöng í 6 mánuði eða lengur tóku ýmsar gerðir 

þolprófa. Hópur 10 einstaklinga hóf iðkun innhverfrar íhugunar en hinir, sem var boðið 
að læra innhverfa íhugun síðar, voru notaðir til samanburðar. Mælingar voru gerðar á 

öllum á ný að átta mánuðum liðnum. Þeir tíu sjúklingar sem lærðu innhverfa íhugun 

mældust með 14,5% meira þol, 11% aukningu hámarksþols, 18% seinkun á ST-lækkun á 

hjartarafriti og 7.25% lækkun á DP (e. double product) sem er margfeldi efri marka blóð-

þrýstings og hjartsláttartíðni. Engar marktækar breytingar urðu hjá samanburðar-

hópnum. Höfundar bentu á að „reglubundin iðkun innhverfrar íhugunar tengdist breyt-
ingum á streitusvörun og þolaukningu sjúklinga með viðvarandi hjartaöng.“ (Zamarra 

o.fl., 1996, bls. 869) 

Hágæðarannsókn styrkt af Heilbrigðisstofnun Bandaríkjanna (NIH) á áhrifum 

innhverfrar íhugunar á æðakölkun sýndi marktæka minnkun æðakölkunar án nokkurra 
annarra breytinga á lífsvenjum en þeirra að iðka innhverfa íhugun í 20 mínútur tvisvar á 

dag. Almennt er talið erfitt að snúa æðakölkun til baka. Slíkt krefst gagngerra lífsstíls-

breytinga auk lyfja sem hafa aukaverkanir. Andstætt við lyf hefur íhugunin engar nei-
kvæðar aukaverkanir, öllu heldur mætti tala um jákvæðar aukaverkanir svo sem betri 

almenna heilsu, aukna vitsmunafærni, bætt samskipti og svo framvegis. 

Lown, Temte, Reich o.fl. (1976) töldu innhverfa íhugun gagnlega sem lið í meðferð við 
hjartsláttartruflunum. Jayadevappa o. fl. (2007) sýndu fram á áhrif innhverfrar íhugunar 

á aukna starfsgetu og lífsgæði Bandaríkjamanna af afrískum uppruna sem þjáðust af 

hjartakveisu.  

4.7.9.2 Sykursýki 2 

Í rannsókn sem gerð var á vegum Heilbrigðisstofnunar Bandaríkjanna (NIH) var fylgst með 

hópi 106 hjartasjúklinga (Paul-Labrador, Polk, Dwyer o.fl., 2006). Slembival var notað við 

skiptingu í íhugunarhóp sem lærði að íhuga í upphafi rannsóknarinnar og samanburðar-
hóp sem fékk heilsufræðslu ásamt stöðugri hvatningu um að breyta lífsvenjum sínum.  
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Mynd 14. Áhrif innhverfrar íhugunar á insúlínviðnám hjá hjartasjúklingum. 

 

Íhugunarhópurinn breytti á engan hátt lífsvenjum sínum en íhugaði tvisvar á dag í 20 

mínútur. Rannsakendur höfðu ekki vitneskju um hvorum hópi sjúklingarnir tilheyrðu. 

Insúlínviðnám og blóðþrýstingur var mældur í báðum hópum sem hluti af mati á efna-
skiptaheilkennum. Þetta eru samofnir þættir sem valda hjartavandamálum og öðrum 

heilsufarsvandamálum. Eftir 16 vikna reglubundna ástundun íhugunar varð marktæk 

lækkun blóðþrýstings og insúlínviðnáms hjá íhugunarhópnum (p= 0,01) í samanburði við 
viðmiðunarhópinn sem sýndi merki um afturför þrátt fyrir breyttar lífsvenjur og aukna 

líkamlega áreynslu (mynd 14). 

4.7.9.3 Svefnleysi 

Innhverf íhugun hefur reynst gagnleg meðferð við svefnleysi. Miskiman (1977) rann-
sakaði hóp af fólki sem hafði fengið læknisfræðilega greiningu á svefnleysi sínu. Tíminn 
sem það tók þátttakendur að sofna var allt frá 78 mínútum, áður en iðkun íhugunar 

 

Mynd 15. Áhrif innhverfrar íhugunar á svefnleysi.  
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hófst, niður í 15 mínútur eftir að þeir höfðu lært eins og sést á mynd 15. Þessar breytingar 

voru enn til staðar ári síðar. Hann komst einnig að því að iðkendur íhugunar voru fljótari 

að jafna sig á svefnskorti en samanburðarhópur. Í annarri rannsókn á vegum Heilbrigðis-

stofnunar Japans í iðnaði (e. National Institute of Industrial Health) kom í ljós að þeim 

427 starfsmönnum iðnaðarrisans Sumitomo í Japan sem lærðu innhverfra íhugun gekk 
betur að sofna en samanburðarhópi 308 starfsmanna sem ekki lærði innhverfa íhugun 

eftir þriggja mánaða iðkun (Haratani og Hemmi, 1990a).  

4.7.9.4 Áfallastreituröskun 

Fyrsta rannsóknin á áhrifum innhverfrar íhugunar á áfallastreituröskun (e. Post Traumatic 

Stress Disorder, skammstafað PTSD) var gerð af tveimur vísindamönnum í lækna-

skólanum í Colorado (Brooks og Scarano, 1985). Þeir létu hóp fyrrverandi hermanna með 
áfallastreituröskun ýmist læra innhverfa íhugun eða fara í staðlaða sálgreiningarmeðferð. 

Að þremur mánuðum liðnum kom í ljós að andstætt hópnum sem fékk sálgreiningarmeð-

ferð (og sýndi litlar framfarir) dró verulega úr tilfinningasljóleika hjá íhugunarhópnum 
sem er dæmigert einkenni áfallastreituröskunar. Jafnframt dró verulega úr kvíða og 
áfengistengdum vandamálum, svefnleysi og þunglyndi. Fjölskyldulíf tók jákvæðum breyt-

ingum og þeir áttu auðveldara með að finna sér vinnu og halda henni.  

Rees, Travis, Shapiro og Chant (2013) birtu niðurstöður rannsókna sinna á áhrifum 
innhverfrar íhugunar á flóttafólk frá Kongó sem þjáðist af áfallastreituröskun. Fjörutíu 

 

Mynd 16.Áhrif innhverfrar íhugunar á áfallastreituröskun sem mæld er með spurn-
ingalista fyrir og eftir 30 og 135 daga. Lækkun um 11 stig telst marktæk en 
stigalækkunin var þreföld hjá íhugunarhópnum eftir 30 daga. 
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flóttamenn úr borgarastríðinu sem bjuggu í Úganda voru valdir með slembivali til að læra 

innhverfa íhugun eða vera í samanburðarhópi og læra hana eftir að rannsókninni lauk. 

Hóparnir voru jafnaðir með tilliti til aldurs, kyns og alvarleika áfallastreitunnar sem mæld 

var með stöðluðum spurningalista (PCL) í upphafi, að 30 dögum liðnum og 135 dögum 

eftir að hópurinn lærði innhverfa íhugun. PCL-stig samanburðarhópsins fóru upp á við í 
eftirprófununum tveimur. PCL-stig íhugunarhópsins fóru hins vegar frá því að vera há í 

upphafi niður í „einkennalaus“ eftir 30 og 135 daga eins og sést á mynd 16. Þegar þegar 

þeir sem voru í samanburðarhópi hófu iðkun íhugunarinnar dró úr einkennum hjá þeim 
strax eftir 10 daga og nálgaðist einkennaleysismörkin eftir 30 daga (Rees, Travis, Shapiro 

og Chant, 2014).  

Nýlega birtist rannsókn (Nidich, Mills, Rainforth o.fl., 2018) í hinu virta læknatímariti 
Lancet Psychiatry þar sem innhverf íhugun var borin saman við önnur meðferðarúrræði 

við áfallastreituröskun, nánar tiltekið svonefnda PE-meðferð (Prolonged Exposure 
Therapy) og meðferð sem fól í sér heilsufræðslu. PE-meðferð er sú geðlækningameðferð 

sem hvað mestan árangur hefur borið við áfallastreituröskun. Rannsóknin var gerð á 203 
fyrrverandi hermönnum í Bandaríkjunum sem voru greindir með áfallastreituröskun. 

Slembival var notað við val í hópana (e. stratified block randomisation). Áhrif voru mæld 

á CAPS-kvarða með viðtölum (e. Clinician-Administered PTSD Scale). Í ljós kom að 61% 
þeirra sem lærðu og stunduðu innhverfa íhugun þá þrjá mánuði sem rannsóknin stóð, 

42% þeirra sem fengu PE-meðferð og 32% þeirra sem fengu heilsufræðslu, sýndu mark-

tæk batamerki (mynd 17). PE-meðferð felur meðal annars í sér viðtöl þar sem sjúklingur-

inn rifjar upp atburði sem voru ástæða þess áfalls sem olli streituröskuninni. Í rann-

sóknarniðurstöðu er rætt um innhverfa íhugun sem meðferð sem ekki hefur með áfallið 

sem slíkt að gera (e. non-trauma-focused-therapy). Lagt var upp með að sýna fram á að 
innhverf íhugun væri ekki síðri meðferð en PE-meðferð sem var og niðurstaðan. 

Mynd 17. Áhrif innhverfrar íhugunar í meðferð við áfallastreituröskun. 
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Nýjasta rannsóknin á áhrifum innhverfrar íhugunar á áfallastreituröskun var gerð á 34 
suður-afrískum háskólanemendum sem höfðu verið greindir með áfallastreituröskun og 

lærðu innhverfa íhugun (Bandy, Dillbeck, Sezibera o.fl., 2019). Háskólanemendur í öðrum 

háskóla, einnig 34 að tölu og jafnframt greindir með áfallastreituröskun, voru notaðir til 

samanburðar. Fjölbreytuáhrif (e. multivariate effect) voru marktæk bæði með tilliti til 
einkenna áfallastreituröskunar og þunglyndis. Marktækt samhengi var á milli reglu-

bundinnar íhugunar og árangurs með tilliti til einkenna áfallastreituröskunar og þung-

lyndis.  

4.7.9.5 Geðrænir kvillar og sjúkdómar 

Innhverf íhugun hefur reynst gagnleg í meðferð við vægum jafnt sem alvarlegri geð-

rænum sjúkómum (Suurkula, 1977; Eyerman, 1981; Wood, 1981; Brooks og Scarano, 
1985). Dick og Ragland (1973) komust að því að skjólstæðingar sálfræðiþjónustu í háskóla 

í Bandaríkjunum, sem voru valdir af handahófi til að læra innhverfa íhugun, sýndu fram-

farir á nokkrum persónuleikaprófum á átta vikna tímabili í samanburði við sem ekki lærðu 
tæknina og voru látnir loka augunum í 20 mínútur. 

4.7.9.6 Sjúkrakostnaður 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum innhverfrar íhugunar á lækniskostnað 

vegna ýmissa sjúkdóma. Orme-Johnson (1987) komst að því að iðkendur innhverfrar  
íhugunar notuðu læknisþjónustu um það bil helmingi minna en aðrir. Rannsóknin náði 

yfir fimm ára tímabil og byggði á skýrslum sjúkratryggingafélags sem tryggði um 2000 

iðkendur innhverfrar íhugunar auk annarra (nokkur hundruð þúsund manns) sem voru til 

samanburðar. Tekið var tillit til þátta sem kynnu að hafa áhrif á notkun læknisþjónustu 
svo sem kostnaðardeilingar, aldurs, kyns, búsetu og atvinnu. Einnig kom í ljós mun minni 

aukning á notkun læknisþjónustu með hækkandi aldri hjá iðkendum íhugunar miðað við 

samanburðarhópinn.  

Herron og fleiri (1996; 2000; 2005; 2011) báru saman breytingar á lækniskostnaði á 
fimm ára tímabili í Quebec í Kanada hjá iðkendum innhverfrar íhugunar annars vegar og 

hins vegar hjá þeim sem ekki iðkuðu innhverfa íhugun. Að ári liðnu hafði lækniskostnaður 
dregist saman um 11% og að fimm árum liðnum hafði samanlagður lækniskostnaður 
dregist saman um 28% hjá iðkendum innhverfrar íhugunar. Minna er um tilvísanir hjá 

þeim sem búa við góða heilsu sem leiðir til minni lækniskostnaðar hvort sem það er vegna 
rannsókna, lyfja, sjúkrahúslegu, skurðaðgerða eða annars konar meðferðar. Þessar niður-

stöður voru samhljóða fyrri rannsóknum sem gerðar höfðu verið, til dæmis annarri 

kanadískri rannsókn þar sem sem lækniskostnaður íhugunarhópsins dróst saman um 5% 
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á hverju ári í 6 ár og 13% með tilliti til samanburðarhóps. Í rannsókn á eldri borgurum 

sem fylgdi í kjölfarið dró samanlagt úr lækniskostnaði þeirra sem voru eldri en 65 ára um 

70% miðað við samanburðarhóp (Herron og Cavanaugh, 2005).  

4.7.9.7 Aðrar rannsóknir á sjúkdómum og heilbrigði 

Áhrif innhverfrar íhugunar á astma voru rannsökuð í sex mánaða víxlrannsókn með 

slembiúrtaki (e. random-assignment crossover study) af Wilson og fleirum (1975) við 

Kaliforníuháskóla í Irvine. Tuttugu og einum sjúklingi með lungnaastma var skipt með 
slembivali í tvo hópa og ástand þeirra metið með ýmsum lungnaprófunum, spurningum 

um einkenni og sjúkradagbók auk skoðunar á líkamlegu ástandi. Hópur A byrjaði og iðkaði 

innhverfa íhugun tvisvar á dag en hópur B hóf lestur bókar um áhrif og fræðilegan grund-

völl innhverfar íhugunar sem kenndi ekki iðkun tækninnar sjálfrar. Að þremur mánuðum 
liðnum víxluðu hóparnir hlutverkum, hópur A var beðinn að hætta daglegri íhugun og 

hefja lestur en hópi B var kennt að íhuga og beðinn að hætta lestri. Eftir þriggja mánaða 

iðkun innhverfrar íhugunar sýndi hópur A marktækar framfarir með tilliti til fráblásturs 
og öndunarteppu. Þegar þessi hópur hætti að íhuga síðustu þrjá mánuðina hrakaði 
honum og fóru mælingar aftur í upphafleg gildi. Engar marktækar breytingar urðu á hópi 

B fyrstu þrjá mánuðina á neinum öndunarprófunum en eftir þrjá mánuði, þegar hópurinn 
hóf iðkun innhverfrar íhugunar, varð marktæk breyting á öndunarteppu. Lagt var mat á 
astmaeinkennin með spurningaprófum, dagbókum og læknisskoðun. Innhverf íhugun 

bætti ástand astmans hjá flestum sjúklingum. Höfundarnir drógu þá ályktun að innhverf 
íhugun gæti reynst gagnleg viðbót í meðferð við astma (Honsberger og Wilson, 1973; 
Wilson o. fl., 1975). Í annarri rannsókn sem styður þessar niðurstöður greindi Corey 

(1973) frá aukningu öndunarflæðis og fráblástursgetu hjá iðkendum íhugunar með tilliti 

til samanburðarhóps. Niðurstöður bentu til bættrar öndunar almennt, jafnvel hjá þeim 
sem ekki áttu við öndunarerfiðleika að stríða. 

Í yfirgripsmikilli rannsókn á áhrifum innhverfrar íhugunar á meðgöngu og fæðingu 100 

kvenna kom í ljós að iðkendur innhverfrar íhugunar bjuggu við betri heilsu meðan á með-
göngu og fæðingu stóð, fæðingar tóku styttri tíma og minna var um inngrip meðan á þeim 

stóð (Heidelberg, 1979). 

Auka ofantalinna rannsókna hafa kannarnir, þar sem spurt er út í heilsufarsleg vanda-
mál, sýnt jákvæð áhrif á streitutengd vandamál svo sem magasár, vöðvabólgu og höfuð-

verk auk áhrifa á hegðunartengd vandamál svo sem ofneyslu áfengis (Wallace, 1970; 

Shafii o.fl., 1975; Lovell-Smith, 1982). McIntyre o.fl. (1975) og Allen (1979) komust jafn-
framt að því að einstaklingar sem áttu við stam að stríða sögðust hafa tekið framförum. 
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Sú staðreynd að innhverf íhugun leiðir til svo margra jákvæðra breytinga styður þá hug-

mynd að hún uppræti undirliggjandi ójafnvægi og ýti undir eðlilegri líkamsstarfsemi. 

4.8 Rannsóknir á áhrifum innhverfrar íhugunar á samfélagið 
Um 50 rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar á 

samfélagið (Orme-Johnson, 2006). Margar þeirra haf birst í þekktum ritrýndum tíma-
ritum. Þar má nefna Crime and Justice, Journal of Mind and Behaviour, Social Indicators 
Research og Journal of Conflict Resolution (sjá heimildaskrá). 

4.8.1 Áhrif í borgum 
Árið 1974 veittu bandarískir vísindamenn því athygli að í borgum og bæjum þar sem fjöldi 

iðkenda innhverfrar íhugunar hafði náð einum hundraðshluta af íbúafjölda fækkaði 

glæpum, slysum og öðrum neikvæðum tilhneigingum. Í samanburðarborgum af svipaðri 
stærð og gerð héldu glæpir og slys áfram að aukast eins og raunin var á þessum tíma í 

Bandaríkjunum (Dillbeck, Landrith og Orme-Johnson, 1981). Maharishi hafði sagt fyrir um 

þessi áhrif á sjöunda áratugnum, það er að segja að tiltölulega fáir iðkendur innhverfrar 
íhugunar,um 1% af íbúafjölda, gætu haft uppbyggileg áhrif á nánasta umhverfi sitt með 

því einu að stunda íhugun (Maharishi, 1963). Var fyrirbærið nefnt eftir honum af vísinda-

mönnum og kallað Maharishi-hrifin (e. the Maharishi Effect). Maharishi-hrifin eru fasa-
skipti (e. phase transition) sem verða í samfélaginu, úr óreiðu yfir í aukið skipulag, sam-
stillingu og frið. Fasaskiptin í samfélaginu mælast til dæmis í færri neikvæðum tilhneig-

ingum á borð við glæpi, ofbeldi, slys og veikindi og samsvarandi aukningu jákvæðra þátta 

eins og til dæmis betri efnahag (Chandler, 2010).  

Dillbeck, Landrith og Orme-Johnson (1981) birtu rannsóknarniðurstöður sem náðu til 
24 borga í Bandaríkjunum þar sem íbúafjöldi var að lágmarki 10.000 og 1% íbúanna eða 

fleiri höfðu lært innhverfa íhugun í ársbyrjun árið 1972. Þessar borgir voru bornar saman 
við 24 aðrar borgir sem valdar voru af óháðum aðilum áður en gögnum fyrri ára var 

safnað með tilliti til heildarfólksfjölda, fjölda í háskólaborgara og landsvæðis. Í saman-

burðarborgunum hafði innan við 0,7% af heildaríbúafjöldanum lært innhverfa íhugun. 
Greining gagna sýndi að „1%-borgirnar“ og samanburðarborgirnar voru svipaðar með 

tilliti til meðaltekna íbúanna, fjölda einstaklinga á aldrinum 15-29 ára, tíðni aðseturs-

skipta, fjölda atvinnulausra og fjölda fjölskyldna með tekjur undir fátæktarmörkum. 
Borgirnar voru ólíkar með tilliti til meðallengdar framhaldsskólamenntunar og glæpatíðni 

áður en fjöldinn fór yfir 1%, sem tekið var tillit til með tölfræðilegri samvikagreiningu (e. 

ANCOVA). Skýrslur bandarísku alríkislögreglunnar (FBI) um breytingar á heildarfjölda 
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glæpa árið 1973 voru rannsakaðar, ári eftir að „1%-borgirnar“ náðu 1% markinu auk þess 

sem glæpatilhneiging yfir sex ára tímabil eftir það var könnuð, það er að segja frá árunum 

1972 til 1977. 

Árið 1973 dró um 24% (p<0,001) úr glæpatíðni í „1%-borgunum“ miðað við saman-
burðarborgirnar. Að auki hélt fækkun glæpa áfram í þeim borgum en jókst í saman-

burðarborgunum (p<0,025). Á tímabilinu eftir að 1% markinu var náð í „1%-borgunum“ 

urðu breytingar á glæpatíðni litlar sem engar en í samanburðarborgunum marktækt 
meiri (p<0,0001). Þar sem þessi rannsókn var gerð á þeim tíma þegar borgir af þessari 

stærð gengust undir nýja staðla alríkislögreglunnar um skráningu glæpa (e. Uniform 

Crime Report Index) var önnur greining gerð á 20 „1%-borgum“ og 20 samanburðar-

borgum þar sem þær borgir þar sem glæpaaukning hafði verið skyndileg (hugsanlega af 

völdum breyttra skráningarstaðla) voru ekki teknar með. Niðurstöður reyndust svipaðar 

og áður, það er að segja um 22% fækkun glæpa í „1%-borgunum“ á móti 2% aukningu í 
samanburðarborgunum (p<0,005) og 89% minnkun glæpahneigðar í „1%-borgunum“ á 

móti 53% aukningu í samanburðarborgunum (p<0,05). Að auki voru marktæk tengsl á 
milli þátttöku í innhverfri íhugun í hverri borg árið 1972 og glæpatíðni árið 1973 (r=,53, p 

<0,001) og breytingum á hallatölu (r=0,41, p<0,01). Rannsóknin sýndi að Maharishi-hrifin 

hafa bein áhrif á glæpi og hafa langtímaáhrif sem náðu yfir sex ár og voru óháð þekktum 
lýðfræðilegum áhrifum á glæpi.  

Dillbeck, Banus, Polanzi og Landrith (1988) gerðu rannsókn á glæpum í 160 borgum í 
Bandaríkjunum. Þeir komust að því að aukið hlutfall iðkenda innhverfrar íhugunar í 

þessum borgum á sjö ára tímabili (1972-1978) kom fram í minni glæpatíðni (byggt á 

skýrslum alríkislögreglunnar, FBI) að teknu tilliti til annarra breytna sem vitað er að hafa 
áhrif á glæpatíðni, svo sem lengd menntunar, tíðni atvinnuleysis, meðaltekjur, hlutfall 

einstaklinga undir fátæktarmörkum, tíðni búsetursskipta, hlutfall íbúa eldri en 65 ára, 
íbúafjölda, þéttleika byggðar og hlutfalls lögreglumanna af íbúafjölda. Notuð var svo-
kölluð „Cross-lagged panel“-greining sem studdi orsakatúlkun. 

Með hópiðkun sidhi-tækninnar hélt Maharishi því fram að aðeins kvaðratrótin af 
einum hundraðshluta tiltekins hóps (sem getur verið íbúafjöldi hverfis, borgar, lands eða 
heimsins alls) nægði til þess að kalla fram merkjanleg áhrif á öllum sviðum samfélagsins 

(Forem, 2012). 

Dillbeck o. fl. (1988) gerðu rannsókn á glæpatíðni í Washingtonborg sem hefur einna 
hæstu morðtíðni allra borga í heiminum. Áhrif af hópiðkun sidhi-tækninnar á glæpatíðni 

voru athuguð á árunum 1981 til 1986 þegar hópur 350 til 500 iðkenda kom þar saman 

tvisvar á dag. Hér var um samvinnurannsókn margra vísindamanna í nokkrum háskólum 



 

 73 

að ræða þar sem notast var við tímaraðargreiningu (nánar tiltekið „time series transfer 

function analysis“). Í ljós kom mjög marktækt samband á milli aukins fjölda þátttakenda 

og fækkunar ofbeldisglæpa. Gögnin studdu orsakatúlkun. Greining gagna sýndi jafnframt 

að aðrir þættir en íhugunin, þar á meðal veðurfar, eftirlit lögreglu, breytingar á aldri íbúa 

og nágrannavakt gátu ekki skýrt þessa fækkun glæpa. Á 5 ára tímabili, frá október 1981 
til júní 1986 þegar hóparnir voru virkir, fækkaði ofbeldisglæpum um næstum 50% sem 

var í algerri andstöðu við fyrri tilhneigingar í borginni.  

Áhugi félags- og afbrotafræðinga á Washingtonrannsókninni leiddi til víðtækrar til-
raunar í þeim tilgangi að draga úr ofbeldisglæpum og bæta árangur stjórnvalda í 

Washingtonborg. Sú tilraun stóð frá 7. júní til 30. júlí árið 1993 með um 4.000 þátttak-

endum (Hagelin, Orme-Johnson, Rainforth, Cavanaugh og Alexander, 1993). 

Tekið var sérstakt tillit til breytna sem vitað er að hafa áhrif á ofbeldisglæpi og sýnt 

var fram á að fækkun glæpa á þessu tímabili var ekki hægt að skýra með hitastigi, úrkomu, 

breytingum á lögreglueftirliti eða helgaráhrifum. Niðurstöður voru ónæmar gagnvart 
þeim tilteknu forsendum sem lagt var upp með í tilraunalíkaninu.  

Spáð var fyrir um 20% fækkun glæpa og aðferðafræðin kynnt fjölmiðlum fyrirfram 

(mynd 18). Sett var á fót 27 manna dómnefnd sem samanstóð af virtum vísindamönnum, 

stjórnmálaleiðtogum og fulltrúum frá umdæmislögreglu Kólumbíu-fylkis sem fór yfir, 

Mynd 18. Áhrif samstillingarhóps í Washingtonborg á ofbeldis-
glæpi frá janúar til ágúst árið 1993. 
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samþykkti, skjalfesti og þinglýsti framkvæmdaráætlun rannsóknarinnar. Framkvæmdar-

áætlunin samanstóð meðal annars af aðferðafræðinni sem notast var við þar sem skil-

greindar voru bæði háðar og óháðar breytur. Háðu breyturnar voru dagleg eða vikuleg 

gögn um glæpi fyrir, á meðan og eftir að tilraunatímabilinu lauk. Óháðu breyturnar voru 

stærð íhugunarhópsins sem stækkaði í þremur skrefum úr um það bil 1.000 í 2.500 manns 
frá 7. júní til 30. júlí 1993. Tímaraðargreiningin sýndi raunverulega glæpatíðni meðan á 

iðkun íhugunarhópsins stóð en sagði jafnframt fyrir um glæpatíðni án áhrifa hópsins. Við 

lok tilraunarinnar, þegar hópurinn var hvað stærstur, féll glæpatíðni um 23% (p<10-9) 
niður fyrir það sem spáð hafði verið fyrir um án áhrifa íhugunarhópsins (Hagelin o.fl., 

1993). 

Í samræmi við þá kenningu að samstillingarhópar (hópar sem iðka sidhi-tæknina) 
drægju úr streitu í samvitundinni var jafnframt sagt fyrir um jákvæðar breytingar varð-

andi aðra þætti félagslegrar streitu meðan á tilraunatímabilinu stóð sem ekki höfðu með 
glæpi að gera. Goodman (1997) sýndi fram á að breytur sem hægt var að sækja gögn um, 

til dæmis um dauðsföll af völdum slysa, slysatilfelli á neyðarmóttöku sjúkrahúsa, neyðar-
símtöl vegna geðrænna vandamála eða kvartanir við lögreglu, tóku marktækum já-

kvæðum breytingum eftir að tilraunin hófst andstætt vaxandi neikvæðum breytingum 

fyrir tilraunina. 

Auk áhrifa á glæpi og önnur merki félagslegrar streitu var sagt fyrir um stuðning við 

ríkisstjórn Bill Clintons eins og hún var mæld með viðhorfskönnunum. Spáð var að stuðn-
ingur við forsetann myndi aukast meðan á Washington-tilrauninni í stóð. Spáin byggði á 

að samstilling í samvitund borgarinnar myndi auka samvinnu og skilvirkni ríkisstjórnar-

innar sem aftur myndi leiða til jákvæðari fjölmiðlaumfjöllunar og þar með aukins trausts 
á ríkisstjórnina og vinsældir forsetans. 

Upplýsingar voru fengnar hjá fyrirtæki sem safnar gögnum um viðhorfskannanir 
(Roper Center for Public Opinion Research) frá 20. janúar 1993 – daginn sem Clinton for-
seti var settur í embætti – til 19. desember 1993. Kannanirnar voru gerðar af Gallup, 

Princeton Associates, CBS, Yankelovich, Hart & Teeter, Wirthlin Group og ABC. Skoðana-

kannanirnar sýndu að allt frá embættistökunni og fram að tilrauninni höfðu vinsældir 
Clintons dvínað stöðugt og voru minni en hjá nokkrum öðrum forseta svo snemma á for-

setaferlinum. Áður en tilraunin hófst höfðu vinsældir Clintons dvínað um 1% á viku frá 

embættistöku. Fréttamenn kepptust við að lýsa óeiningu í ríkisstjórn Clintons. 

Hnignandi vinsældir snerust við meðan á tilrauninni stóð um 1,15% á viku ef miðað 
er við daginn sem tilraunin hófst.  
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Ýmsir aðrir þættir voru teknir með í reikninginn sem gætu hafa haft áhrif á vinsældir 
forsetans, þar á meðal efnahagsáhrif og innlendir sem erlendir viðburðir en ekkert af 

þessu gat skýrt skyndilega vinsældaraukningu forsetans. Fréttir um algeran viðsnúning á 

vinsældum Bill Clintons voru ítrekað birtar í fjölmiðlum: til dæmis á CNN 12 júní, í New 

York Times 21. júní, Newsday 23. júní og Washinton Post 18. júní.  

4.8.2 Þjóðaráhrif 
Víðtækasta greining sem gerð hefur verið á áhrifum innhverfrar íhugunar og sidhi-

tækninnar á heila þjóð var gerð í Bandaríkjunum þar sem stöðugur hópur iðkenda 

þessara aðferða var myndaður í Maharishi stjórnunarháskólanum í Fairfield í Iowafylki 

(Dillbeck, 1990). Frá árinu 1982 hafði stærð hópsins nokkrum sinnum farið yfir kvaðrat-

rótina af einu prósenti af íbúafjölda Bandaríkjanna sem er sá fjöldi sem áætlað er að þurfi 

til þess að valda fasaskiptaáhrifum með innhverfri íhugun sidhi-tækninni hjá allri þjóðinni. 
Nákvæm greining á lífsgæðastuðli (e. US quality of life) á árunum 1979-1985, með hjálp 

tímaraðargreiningar, sýndi að vikulegum dauðsföllum vegna ofbeldis fækkaði í vikunum 
sem fylgdu í kjölfar þess að fjöldinn náði þessu tiltekna marki. Greiningin sýndi jafnframt 

að tvo þriðju þessarar fækkunar dauðsfalla vegna ofbeldis var hægt að skýra með hóp-

iðkun sidhi-tækninnar. Einnig dró úr dauðsföllum vegna ofbeldis í Kanada þegar hóp-
stærðin í Iowa fór yfir kvaðratrótina af einu prósenti af íbúafjölda Bandaríkjanna og 

Kanada samanlagt (Assimakis og Dillbeck, 1995). Þar að auki leiddi greiningin í ljós að 

mánaðarleg efnahagsþróun í Bandaríkjunum og Kanada, samkvæmt svokölluðum 
„eymdarstuðli“ (e. misery index) – sem samanstendur af verðbólgu og atvinnuleysi – tók 

jákvæðum breytingum mánuðina á eftir.  

4.8.3 Áhrif á stríðsátök í Mið-Austurlöndum 
Sú kenning að aðeins þurfi fjölda sem nemur kvaðratrótinni af einu prósenti af fjölda 
tiltekins hóps til þess að framkalla Maharishi-hrifin hefur verið staðfest með mörgum til-

raunum, meðal annars á ófriðarsvæðum. Ein þessara tilrauna var gerð í Ísrael í ágúst og 
september árið 1983 (Davies, 1989). Líkt og í fyrri tilraunum af þessu tagi voru aðferðir 
og mælingar skilgreindar og tilkynntar fyrirfram af óháðri nefnd vísindamanna sem í 

þessu tilviki samanstóð af vísindamönnum frá Bandaríkjunum og Ísrael. Spáð var fyrir um 
að iðkun hópsins myndi draga úr streitu í samvitund íbúa í Ísrael og Líbanon. Viðeigandi 
greiningaraðferðir („time series intervention“ og „transfer function analyses“) voru 

notaðar til þess að leggja mat á áhrifin af breytilegri stærð íhugunarhópsins á hverjum 
tíma á nokkrar fyrirfram skilgreindar breytur og samsettan kvarða sem myndi endur-

spegla lífsgæði í Jerúsalem og Ísrael auk stríðsins í Líbanon.  
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Breytileg stærð hópsins hafði marktæk áhrif á einstakar breytur og á lífsgæðakvarð-
ann sem sýndi tölulegt meðaltal staðlaðra upplýsinga um glæpi, umferðarslys, bruna, 

hlutabréfamarkað, stemninguna í þjóðfélaginu (e. national mood) og fjölda dauðsfalla í 

Líbanonstríðinu sem notað var til meta virkni stríðsins hverju sinni. Greining leiddi í ljós 

að stærð hópsins stóð í afgerandi sambandi við lífsgæðastuðulinn frá degi til dags og 
studdi orsakatúlkun (mynd 29). Lækkun á virknistuðli stríðsins (e. war intensity) var um 

34% og fækkun dauðsfalla í stríðinu var 76% á þeim tímabilum þegar stærð hópsins var 

hvað mest. Tímaraðargreining sýndi að áhrifin var ekki hægt að skýra út frá árstíðum, 
sumarleyfum eða breytingum á hitastigi.  

Kenningin um að breytingar verði í grunnsviði náttúrunnar styðst við þá staðreynd að 

reiknað meðaltal mælinga á óskyldum samfélagslegum breytingum sýndi mest afgerandi 

niðurstöður en einnig að ólíkir samfélagslegir þættir tóku breytingum í ýmsar áttir þegar 

hópastærðin var lítil en breyttust allir samtímis í jákvæða átt um leið og hópastærðin 
jókst (Davies, 1989) . 

 

 

Mynd 19. Minni átök í Líbanon og aukin lífsgæði í Ísrael. Myndin sýnir fylgni á milli 
fjölda iðkenda sidhi-tækninnar (brotalína) og samsetts stuðuls sem mældi 
lífsgæði í rannsókn sem gerð var í Ísrael maí, ágúst og september árið 1983. 
Samsetti kvarðinn var tölulegt meðaltal staðlaðra gilda yfir glæpatíðni, 
umferðarslys, eldsvoða, hlutabréfamarkað, stemninguna í þjóðfélaginu og 
fjölda látinna sem notað var sem mælikvarði á virkni stríðsins í Líbanon. 

 

Í rannsókn sem fylgdi í kjölfarið (mynd 20) var lagt mat á áhrif þriggja ráðstefna til 
viðbótar þar sem stórir hópar iðkuðu sidhi-tæknina yfir sex mánaða tímabil, frá 

nóvember 1983 til maí loka árið 1984 (Alexander, Nader, Cavanaugh, Davies, Dillbeck, 
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Kfoury og Orme-Johnson, 1989). Ráðstefnurnar voru haldnar Bandaríkjunum, Líbanon og 

fyrrum Júgóslavíu og voru um tveggja vikna langar.  

 

Mynd 20. Áhrif samstillingarhópa á stríðið í Líbanon. 

 

Notuð var tímaraðargreining á stríðinu í Líbanon til þess að bera saman virkni átaka 

frá degi til dags meðan á ráðstefnunum stóð miðað við grunnlínutímabilið, það er að 
segja alla aðra daga þá 6 mánuði sem rannsóknin stóð. Líkt og spáð hafði verið kom í ljós 

að ríkjandi átakaástand tók stakkaskiptum. Mun hraðari þróun varð í friðarátt en búast 

mátti við í ljósi sex undangenginna mánaða (p<0,00005). Dauðsföllum af völdum stríðsins 
fækkaði um 55% og líkamsáverkum um 38% meðan á þessum þremur ráðstefnum stóð. 

Haldið var áfram með rannsóknir á ástandinu í Líbanon með daglegri greiningu yfir 27 
mánaða tímabil. Á þessu tímabili voru haldnar 7 ráðstefnur með sidhi-iðkendum þar sem 
fjöldinn var nægilegur til að hafa áhrif á Líbanonstríðið miðað við regluna um kvaðrat-

rótina af einum hundraðshluta. Hóparnir voru mjög misjafnir að stærð, allt frá litlum 

hópum sem voru staðsettir mjög nálægt átakasvæðum í Líbanon, stærri hópum í Ísrael, 
Júgóslavíu og Hollandi og upp í þrjá stóra hópa í Bandaríkjunum með allt að 7800 þátt-

takendum. Þetta voru einu hóparnir á þessu tímabili sem voru nægilega stórir, með tilliti 

til nálægðar við Líbanon, til þess að hafa áhrif þar. Niðurstöður fólu meðal annars í sér 

eftirfarandi miðað við þá daga þegar engir hópar voru virkir (mynd 21): 

 

• fækkun stríðstengdra dauðsfalla um 71% (p<10-10) 

• fækkun stríðstengdra líkamstjóna um 68% (p<10-6) 
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• stríðsdeilur minnkuðu um 48% (p<10-8) 

• samvinna á milli deiluaðila jókst um 66% (p<10-6) 

Samanlagðar líkur á því að þessar niðurstöður séu tilviljun er einn á móti 1019 sem 

gerir þetta fyrirbæri, það er að segja það að draga úr streitu og átökum í samfélaginu 
með vitundaraðferðum Maharishi, að einu „best sannaða fyrirbæri félagsvísindanna“ 

(Davies og Alexander, 2005). 

 

Mynd 21. Sjö stórar ráðstefnur iðkenda innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar á 
ýmsum stöðum í heiminum höfðu afgerandi jákvæð áhrif á stríðið í Líbanon. 
Greiningin leiddi í ljós marktækar breytingar í friðarátt meðan á hverju til-
raunatímabili stóð og fyrir öll tímabilin samanlögð (p=9x10-20). 

 

Þar að auki voru hnattræn áhrif þriggja fjölmennra ráðstefnuhópa á hryðjuverk rann-

sökuð eftir á með upplýsingum frá gagnaupplýsingafyrirtækinu Rand. Gögnin sýndu 72% 

fækkun hryðjuverka um allan heim meðan á þessum ráðstefnum stóð. Hver ráðstefna var 

nálægt eða fjölmennari en sá þátttökufjöldi sem spáð hafði verið að myndi hafa hnattræn 

friðaráhrif (8000 manns). Sá möguleiki, að fækkun hryðjuverka stafaði af eðlilegum 

sveiflum, ónákvæmni mælinganna eða árstíðamun var útilokaður í rannsókninni (Orme-

Johnson, Dillbeck og Alexander, 2003). 
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4.9 Gagnrýni á rannsóknir á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni 
Sú gagnrýni á rannsóknir á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni heyrist oft að þær séu 
gerðar af vísindamönnum sem starfi á vegum íhugunarsamtaka Maharishi sem hafi þar 

af leiðandi hagsmuna að gæta. Rannsóknunum á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni beri 

af þessum sökum að taka með fyrirvara og jafnvel sé ekkert mark takandi á þeim. 

Rannsóknarefnið hefur hingað til að mestu verið utan við hefðbundin viðfangsefni 
akademískra stofnana. Varla er ofsagt að framandleiki þess hafi að ýmsu leyti gert vís-

indamönnum á Vesturlöndum erfitt fyrir þó að þar hafi orðið mikil breyting á síðast-

liðnum 50 árum. Nú er svo komið að „austrænar“ aðferðir til andlegs þroska eru á hvers 
manns vörum; þær eru hluti af daglegu lífi fjölda fólks og ná í ríkari mæli inn í stofnanir 

og háskóla í hinum vestræna heimi. Nægir að nefna útbreiðslu jóga, núvitundar, qigong, 

zen og fleiri aðferða sem miða að aukinni vellíðan og andlegum þroska. 

Fyrirvarar gagnvart rannsóknum á innhverfri íhugun eru skiljanlegir í ljósi þess að hlut-
drægni í vísindarannsóknum getur með ýmsu móti haft áhrif á rannsóknarniðurstöður – 
meðvitað eða ómeðvitað – og þarf ekki fjármögnunar-, atvinnu- eða markaðshagsmuni 

til. Nægilegt getur reynst að rannsakanda sé í mun að sýna fram á sannleiksgildi kenninga 
sinna eða vilji láta niðurstöður falla vel að heildarsýn sem mótuð hefur verið með vali á 

niðurstöðum rannsókna til að styðja heildarsýnina. Væntingar um niðurstöður geta 

þannig leynt eða ljóst stýrt ýmsum ákvörðunum í rannsóknarferlinu, svo sem vali á þátt-
takendum í rannsóknarhópa, úrvinnslu gagna og ekki síst túlkun þeirra og ákvörðun um 
birtingu þó að slík hlutdrægni þurfi ekki endilega að stafa af beinum ásetningi. Af  

ástæðum sem þessum þurfa vísindamenn nánast daglega að spyrja sig spurninga um 
hlutlægni og heiðarleika, hvort sem þeir rannsaka óhefðbundið fyrirbæri eins og 

innhverfa íhugun eða eitthvað annað. Það er því eðlilegt að skoða rannsóknir á innhverfri 

íhugun og vitundargrundaðri menntun með þeim fyrirvara að rannsakendur gætu haft 
hagsmuna að gæta en að sama skapi verður að teljast óeðlilegt að hafna rannsóknunum 

af sömu ástæðu án frekari skoðunar eða rökstuðnings. 

Ýmislegt í viðtekinni aðferðafræði vísindarannsókna er einmitt sniðið að þeim tilgangi 
að ekki skipti máli hver eða hverjir gera rannsóknina. Þar má til dæmis nefna notkun 

slembiúrtaks og tvíblindra rannsókna. Rannsóknir eiga að leiða til sömu niðurstöðu þó að 

þær séu endurteknar af einhverjum öðrum. Ekki má gleyma að það eru aðferðafræðileg 

atriði sem ritrýnendur vísindatímarita meta og þeim mun betur sem tímaritin eru vand-

látari. Þó að seint verði komið í veg fyrir óvönduð vinnubrögð eða svindl, jafnvel þegar 

virt tímarit eiga í hlut, getur sú staðreynd ein og sér ekki orðið forsenda þess að hafna á 

einu bretti, eins og dæmi eru um, þeim 350 ritrýndu rannsóknum á innhverfri íhugun sem 
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birtar hafa verið í viðurkenndum og mörgum tilfellum mjög virtum vísindatímaritum. Sé 

það gert hlýtur ástæðan að byggja á einhverju öðru en hlutlægri skoðun á rannsóknunum 

sjálfum. Gera verður sömu kröfu um hlutlægni og rökstuðning til gagnrýnenda rannsókna 

og þeirra sem gera þær. 

Málsvörn fyrir rannsóknir á innhverfri íhugun ætti í raun að vera óþörf. Rannsóknirnar 
sjálfar tala sínu máli, ekki síst þegar litið er á þær í heild. Á hinn bóginn þarf ekki að kafa 

djúpt í sögu vísinda og fræða til gera sér ljóst að almenn lífsviðhorf og grundvallarviðhorf 
til vísinda- og fræðaiðkunar lita oft og tíðum skoðanir manna og túlkun á niðurstöðum. 

Einnig er vel þekkt að tekið getur marga áratugi fyrir nýja þekkingu að hljóta viðurkenn-

ingu og vinna sér sess sem viðtekin þekking. Með það í huga getur verið gagnlegt að hafa 

neðangreindar staðreyndir um rannsóknir á innhverfri íhugun hugfastar. 

Á síðastliðnum 48 árum hafa ríflega 360 vísindamenn við 209 óháða háskóla og rann-

sóknastofnanir í 29 löndum gert rannsóknir á innhverfri íhugun og vitundargrundaðri 
menntun (Orme-Johnson, 2006). Engin formleg könnun hefur verið gerð á því hversu 
margir þessara vísindamanna stunda innhverfa íhugun sjálfir þó að ljóst sé að margir 

þeirra geri það ekki (Orme-Johnson, 2006). Jafnframt er ljóst að nokkrir af virkustu og 

afkastamestu rannsakendum innhverfrar íhugunar gegna eða hafa gegnt stöðum við 
Maharishi stjórnunarháskólann (Maharishi University of Management, skammstafað 

MUM) í Fairfield í Iowa í Bandaríkjunum (áður Maharishi International University, 

skammstafað MIU). Sú staðreynd gerir að jafnaði meiri kröfur um gagnsæ og vönduð 
vinnubrögð en ella. 

Ritrýni rannsókna snýst meðal annars um að kanna rannsóknarhagsmuni af því tagi 
sem hér hafa verið nefndir auk þess að kanna þá aðferðafræði og vinnubrögð sem liggja 

að baki innsendum greinum. Meðal þeirra 160 ritrýndu vísindatímarita sem birt hafa 

rannsóknir á innhverfri íhugun má nefna Science, Scientific American, American Journal 

of Physiology, International Journal of Neuroscience, Memory and Cognition, Social 
Indicators Research, Intelligence, Journal of Mind and Behavior, Education, Journal of 
Moral Education, Journal of Personality and Social Psychology, Business and Health, 

British Journal of Educational Psychology, Journal of Human Stress, Lancet og Physiology 
and Behavior. Stofnanir sem koma við sögu margra þessara rannsókna eru ekki síður vel 

þekktar og vandar að virðingu sinni. Þar má nefna læknaháskóla Harvard, Stanford, Yale 

og UCLA (Orme-Johnson, 2006). Gæði tímaritanna og stofnananna ætti í það minnsta að 
vera þeim sem vilja gera sem minnst úr rannsóknum á innhverfri íhugun umhugsunarefni 

og áminning um fagmennsku og rökstuðning. Að margar af þeim rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á innhverfri íhugun hafi verið gerðar við þekktustu rannsóknarstofnanir heims 
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og birtar í virtustu tímaritum sem völ er á ætti að nægja til þess að þær séu teknar alvar-

lega og hljóti málefnalega gagnrýni og umfjöllun í stað þess að vera hunsaðar eða 

dæmdar ómerkar án frekari skoðunar. Þar getur ekki verið öðru um að kenna en 

fordómum gagnvart rannsóknarefninu eða öðrum annarlegum hagsmunum1.  

Óvægin og fordómafull afstaða til rannsókna á innhverfri íhugun hefur oft leitt til þess 
að höfundar þeirra hafa þurft að grípa til varna á opinberum vettvangi og í sumum 

tilvikum ritstjórar þeirra tímarita sem birt hafa rannsóknirnar. Til dæmis birti aðalritstjóri 
tímaritsins International Journal of Neuroscience, Sidney Weinstein, eftirfarandi yfirlýs-

ingu: „Á síðustu 10 árum hafa ritstjórar og ritrýnendur International Journal of 

Neuroscience (IJN) samþykkt nokkrar rannsóknir á innhverfri íhugun þar sem þær hafa 

uppfyllt ströng skilyrði um birtingu vísindaefnis. IJN nýtur þess heiðurs að hafa tvo 

Nóbelsverðlaunahafa í ritnefnd og hefur á að skipa úrvalshópi vísindamanna úr röðum 

fremstu háskóla í öllum heimsálfum sem dæma um vísindalegt gildi þeirra vísindaritgerða 
sem sendar eru inn til birtingar.“ (Orme-Johnson, 2006). 

Starfslið Maharishi stjórnunarháskólans í Fairfield í Iowa, sem haldið hefur utan um 
heildarútgáfu og framkvæmd ýmissa rannsókna á innhverfri íhugun, auk þess að gera 

sjálft margar rannsóknir, hefur hlotið menntun sína í mörgum af virtustu háskólum heims 
og hefur því góða þekkingu á aðferðafræði rannsókna og rannsóknarkröfum.  

4.9.1.1 Gagnrýni á samfélagslegar rannsóknir á innhverfri íhugun 

Upp úr 1970, þegar fyrstu rannsóknir á innhverfri íhugun birtust, var skilningur manna á 
samspili hugar og líkama – svo sem þætti andlegrar heilsu í líkamlegu heilbrigði eða skiln-
ingur á áhrifum streitu á sjúkdóma – minni en nú er. Rannsóknum á innhverfri íhugun var 

því í upphafi oft mætt af litlum skilningi2.  

Breytingarnar sem orðið hafa á viðhorfi samfélagsins á þessu sviði birtast meðal 
annars í kaflanum um heilbrigði og velferð í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 þar 

sem segir að heilbrigði byggi á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan og að það ráðist af 

flóknu samspili einstaklings við umhverfi sitt og félagslegum kringumstæðum (mennta- 
og menningarmálaráðuneyti, 2011). Einnig má nefna stóraukinn skilning manna á þætti 

 
1 Gott dæmi um fordóma af þessu tagi er grein eftir Robert Park í „Sceptical Inquirer“ sem nefnist 
„Voodoo Science and the Belief Gene“ sem er eins konar úrdráttur úr bók hans The Road from 
Foolishness to Fraud (Park, 2000).  
2 Kunnasta dæmið um þetta er ef til vill skýrsla rannsóknarráðs Bandaríkjanna (National Research 
Council, skammstafað NRC) sem þóttist meta rannsóknir á hugleiðslu en láðist að gera grein fyrir ríflega 
500 rannsóknum á innhverfri íhugun. Skýrslan var harðlega gagnrýnd af mörgum virtum og óháðum vís-
indamönnum og var í raun hneyksli þar sem hún byggði á annarri gamalli skýrslu sem aldrei hafði verið 
gefin út og aldrei ritrýnd (Orme-Johnson, Alexander og Hawkins, 2005). 
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streitu í heilbrigði og sjúkdómamyndun en hugtakið var lítið þekkt í upphafi áttunda ára-

tugar síðustu aldar þegar rannsóknir á innhverfri íhugun hófust. Lífeðlisfræðilegar og sál-

fræðilegar rannsóknir á innhverfri íhugun hafa því með tímanum fallið betur að 

almennum skilningi manna á samspili hugar og líkama og þætti andlegrar heilsu í líkam-

legu heilbrigði.  

Ekki verður það sama sagt um almennan skilning á rannsóknum á félagslegum 

áhrifum innhverfrar íhugunar sem þó eru orðnar 40 ára gamlar þær elstu og fjöldi þeirra 
nálægt 50. Rannsóknirnar falla ekki eins vel að hinum viðtekna rannsóknarramma vísinda 

og hinni „vísindalegu heimsmynd“ þó að þar sé í flestum tilvikum fylgt ströngustu rann-

sóknarkröfum. Þó svo að takmarkanir hins vélræna líkans sem heildarkenningar um efnis-

heiminn séu fyrir löngu orðnar ljósar halda margir vísindamenn sem og aðrir enn dauða-

haldi í hina gömlu heimsmynd. Fyrir þeim jafngildir það að hverfa frá hinni vélrænu 

heimsmynd að gefa sig fáfræði og hleypidómum á vald sem var einmitt aðalsmerki 
náttúruvísinda að hafa unnið gegn. Almenn viðhorf í samfélaginu mótast mjög af þessum 

lífseigu viðhorfum vísindaheimsins. Í hinum félagsfræðilegu rannsóknum á innhverfri  
íhugun er leiðin til skilnings og viðurkenningar því grýttari en í þeim lífeðlisfræðilegu, 

læknisfræðilegu og sálfræðilegu. Þrýstingur á hinn akademíska vísinda- og fræðimann að 

stíga ekki út fyrir ramma viðtekinna viðhorfa og viðmiða í sínu fagi – sú áhætta sem hann 
tekur við það varðandi traust og að vera tekinn alvarlega og njóta þar með áfram stuðn-

ings og framgöngu í starfi sínu – leiðir óhjákvæmilega til hægfara þróunar. Vísindaheim-

spekingurinn Thomas Kuhn hélt því fram að einn „léttvægur“ þáttur græfi undan því sem 
á yfirborðinu liti út fyrir vera hin gagnsæja og upplýsingadrifna aðferð vísindanna. Þar var 

hann að vísa í innstu trú og dýpstu sannfæringu manna sem ofin væri úr persónulegri og 

sögulegri tilviljun sem upprunnin væri í menningarbundinni reynslu og viðhaldið af 

menntastofnunum sem þjálfa og útskrifa fagfólk í vísindum. Að hans áliti samanstóð stór 

hluti vísindarannsókna af „áköfum og einstrengingslegum tilraunum vísindamanna til að 
neyða náttúruna inn í hugtakakassa sem fagleg menntun útvegaði.“ (Kuhn, 1970, bls. 45). 

Þegar stöðu þeirra væri ógnað ættu leiðtogar vísindasamfélagsins það til að hrinda af 

stað „fjandskap og andúð“ gagnvart jaðarhópum sem andæfðu „trúarsetningum ætt-
bálksins“ (Campbell, 1979). Fjölmargar rannsóknir sýna að hugmyndum sem ógna við-

miðaramma vísindanna er oft mætt með einstrengingslegum og glórulausum tilraunum 

til að hrekja þær. 

Það sem stríðir gegn hinni vélrænu heimsmynd í þessum félagsfræðilegu rannsóknum 
er sú hugmynd að einn einstaklingur geti haft áhrif á annan einstakling án beinna sam-

skipta við hann.  
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Af þessum sökum hefur oft reynst erfitt að fá hinar félagsfræðilegu rannsóknir birtar. 
Þegar óyggjandi niðurstöður lágu fyrir, eins og í Líbanonrannsókninni, sendu höfundarnir 

grein sína til birtingar í Journal of Conflict Resolution, einu virtasta tímariti á sviði friðar-

mála sem völ var á, gefið út af Yale-háskóla í Bandaríkjunum (Oates, 2002). Þá upphófst 

þriggja ára athyglisverð barátta við að fá greinina birta, sem í sjálfu sér er mjög afhjúpandi 
um hvernig vísindaleg hugsun þróast. Hugmyndin um Maharishi-hrifin gekk í berhögg við 

alla vísindalega hugsun þrátt fyrir að rannsóknin væri sérlega vel unnin frá tölfræðilegu 

sjónarmiði og notast væri við öll þau „axlabönd og belti“ sem aðferðafræðin bauð upp á. 
Öll gögn studdu túlkun sem fól í sér orsakaskýringu (Orme-Johnson, 2006). 

Bruce Russett, prófessor í stjórnmálafræði við Yale-háskóla, var á þessum tíma rit-

stjóri Journal of Conflict Resolution. Þar sem hann stóð eflaust frammi fyrir óvenjulegustu 

rannsókn á sínum ferli ákvað hann að senda greinina til umsagnar fjögurra ritrýnenda, 

tveimur fleiri en venjulega. Umsögn eins þeirra var á þá leið að þó að rannsóknin væri 
röklega og aðferðafræðilega samkvæm sjálfri sér ráðlagði hann eindregið frá birtingu af 

því að kenningin væri fáránleg. Annar ritrýnandi sagði: „Grundvallarhugmyndin um „sam-
svið“ og „samvitund“ eru ekki innan þess viðmiðaramma sem flest okkar starfa innan. 

Kunni menn á hinn bóginn að vilja, rökfærslunnar vegna, samþykkja þessar forsendur 

sem góðar og gildar, þá samræmist þetta mjög vel vísindalegum kröfum.“ (Oates, 2002, 
bls. 61). 

Einn af ritrýnendunum, Robert Duval, prófessor í stjórnmálafræði við West Virginia 
háskóla, frestaði meðmælum sínum með greininni þar sem hann taldi sig hafa fundið 

hugsanlegan aðferðafræðilegan galla. Orme-Johnson og félagar svöruðu gagnrýninni og 

lögðust í flókna tölfræðilega útreikninga til að girða fyrir gagnrýni. Duval tók að lokum 
ofan hattinn og gaf meðmæli sín (Oates, 2002). 

Bruce Russet, ritstjóri tímaritsins, sem vildi ekki hafna rannsókninni þrátt fyrir misjöfn 
ummæli ritrýnendanna, minntist þjáningargöngu Galíleós í þessu sambandi og sagði: 
„Það að ástunda ritskoðun í vísindum, líkt og gert er fyrir opnum tjöldum í stjórnmálum, 

getur verið afskaplega óheppilegt.“ (Oates, 2002, bls. 63). Eftir ítarlega yfirlegu ákvað 

hann að birta greinina en þó með óvenjulegum fyrirvara um að hér væri um óhefðbundna 
rannsókn að ræða sem þó stæðist allar kröfur sem gera þyrfti og svo framvegis. Margar 

rannsóknir svipaðs eðlis áttu eftir að birtast í þekktum tímaritum. 

 

.
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður leitað svars við rannsóknarspurningunni: „Er vitundargrunduð 
menntun gagnleg leið til að uppfylla almenn markmið Aðalnámskrár og bregðast við 

hindrunum í íslenskum framhaldsskólum?“ með því að ræða: 

a) greiningu á og svör við fyrstu tveimur undirspurningunum (um almenn markmið Aðal-

námskrár og áskoranir sem við er að glíma í íslenskum framhaldsskólum) í ljósi rannsókna 

á vitundargrundaðri menntun (undirspurninga 3 og 4 sem varða niðurstöður rannsókna 
á vitundargrundaðri menntun á einstaklinginn annars vegar og samfélaginu hins vegar). 
Umræðukaflinn er því í meginatriðum tvískiptur en skiptist í eftirfarandi undirkafla: 

a) Almenn markmið Aðalnámskrár framhaldsskóla í ljósi vitundargrundaðrar 
menntunar: 1) Læsi; 2) Heilbrigði og vellíðan; 3) Sköpun; 4) Lýðræði og mannrétt-

indi; 5) Jafnrétti; 6) Sjálfbærni. 

b) Hindranir í íslenskum framhaldsskólum í ljósi vitundargrundaðrar menntunar: 

1) Slakur námsárangur; 2) Brottfall og seinagangur í námi; 3) Námsörðugleikar; 4) 

Kvíðaröskun og þunglyndi 6) Kulnun í starfi kennara. 

Í öllum tilvikum er byggt á ritrýndum rannsóknum eða doktorsritgerðum í þessum 
kafla.  

5.1 Almenn markmið Aðalnámskrár framhaldsskóla (grunn-
þættir menntunar) í ljósi vitundargrundaðrar menntunar  

5.1.1 Læsi í ljósi vitundargrundaðrar menntunar 
 Vitundargrunduð menntun beinir athygli að nemandanum og hagnýtir þekkingu og 

tækni til þess að þroska vitund hans. Endurtekin reynsla af tærri vitund, með innhverfri 
íhugun, eykur hæfni og greind nemandans á öllum sviðum, svo sem hæfni til að skilja 

merkingu þess sem miðlað er og hæfni til að miðla merkingu enda byggir sú hæfni á 

skynjun, úrvinnslu skynupplýsinga, greind og sköpunarhæfni. Þetta kemur meðal annars 
fram í eftirfarandi rannsóknum sem sýna að reglubundin reynsla af tærri vitund með 

innhverfri íhugun og TM sidhi-tækninni eykur greind (Tjoa, 1975; Shecter, 1978; Aron, 

1981; Dillbeck, Assimakis, Raimondi, Orme-Johnson og Rowe, 1986; Jedrezak, 1985; 

Cranson, 1991), bætir minni (Alexander, 1989; Dillbeck, 1982) og námshæfni (Dillbeck, 
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1981; Alexander, 1989), hraðar andlegum þroska (Dixon, 2005; Warner, 1987; 

Gelderloos, 1987), eykur skilvirkni hugtakanáms (Dillbeck, 1981), eykur einbeitingar-

hæfni (Dillbeck, 1986; Gelderloos, 1987; Pelletier, 1974) og hæfileika til að leysa þrautir 

(Shecter, 1978). Innhverf íhugun eykur jafnframt námsárangur (Nidich, 1986; Nidich, 

1989; Heaton, 1977; Kember, 1985) og sköpunarhæfni (Jedrezak, Toomey og Clements, 
1986; Travis, 1979), þar á meðal hæfni til nýsköpunar (Shecter, 1978). Aukin hæfni á 

þessum sviðum á sér samsvörun í skilvirkari starfsemi heilans eins og hún mælist sem 

víðtækari viðbrögð heilans við skynupplýsingum (Lyubimov, 1999) og aukin skilvirkni 
taugaboða í heila (Goddard, 1989; Wandhöfer, Kobal og Plattig, 1976; McEvoy, 1980; 

Banquet, 1980; Cranson o.fl., 1990; Travis og Miskov, 1994), aukin aðlögunarhæfni (Ben-

net og Trinder, 1977) og aukin samhæfing heilastarfseminnar (Dillbeck, Landrith og 
Orme-Johnson, 1981; Badawi, Orme-Johnson og Rouzere, 1984).  

5.1.2 Heilbrigði og velferð í ljósi vitundargrundaðrar menntunar 
Í kafla 4.7.9 lýsti ég rannsóknum sem sýna fram á áhrif innhverfrar íhugunar á ýmsa al-
varlega sjúkdóma og kvilla, svo sem hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki 2, svefnleysi, á-

fallastreituröskun og þunglyndi. Áhrif 20 mínútna iðkunar innhverfrar íhugunar á þessa 

þætti ættu ekki að koma á óvart þegar lífeðlisfræðileg, sálfræðileg og félagsleg áhrif 
innhverfrar íhugunar eru höfð í huga en í Aðalnámskrá er lögð áhersla á andlega, líkam-

lega og félagslega vellíðan til að stuðla að heilbrigði. Hér flokka ég því rannsóknir á 

innhverfri íhugun með það fyrir augum að hver flokkur sýni á sem skýrastan hátt tengslin 
við áhersluþætti Aðalnámskrár varðandi heilbrigði og velferð. Vísa ég því til fleiri og sér-

hæfðari rannsókna en mögulegt var að fjalla efnislega um í kafla 4.7 máli mínu til stuðn-

ings. Sumar rannsóknanna styðja við fleiri en einn þátt og kunna því að vera tilgreindar 

oftar en einu sinni ef þurfa þykir.  

Rannsóknir á innhverfri íhugun sýna að iðkun tækninnar eykur líkamlega og andlega 
vellíðan, eykur atorku og áhuga og dregur úr þreytu (Alexander, Swanson og Rainforth, 

1993)1. Iðkunin hefur áhrif á streitu, þunglyndi og kulnun í starfi (Elder, Nidich, Moriarty 
og Nidich, 2014; Broom, 2005), eykur jákvæðni hugsana og virðingu fyrir öðrum 
(Gelderlos, Goddard, Ahlstrom og Jacoby, 1987), eykur innri stefnufestu (e. inner 

directedness), sjálfstæði og sjálfsstuðning (e. self-supportiveness) (Alexander, Rainforth 
og Gelderloos, 1991; Alexander, Robinson og Rainforth, 1994)2. Innhverf íhugun dregur 

 
1 Sjá einnig: Shecter, 1978; Marcus, 1978; Alexander o.fl., 1989; Haratani og Hemmi, 1990a; Haratani og 
Hemmi, 1990b; Orme-Johnson, 1987. 
2 Sjá einnig: Seeman, Nidich og Banta, 1972; Nidich, Seeman og Dreskin, 1973; Shecter, 1978 
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úr viðkvæmni fyrir gagnrýni annarra (Berg og Mulder, 1976), styrkir sjálfsmynd (Turn-

bull og Norris, 1982); eykur tilfinningalegan stöðugleika (Geisler, 1978; Brooks og 

Scarano, 1985; Overbeck, 1982), tilfinningaþroska (Marcus, 1978), sveigjanleika í 

hegðun (Alexander o.fl., 1989) og bætir andlega heilsu (Alexander o.fl., 1991; Alexander 

o.fl., 1993; Haratani, 1990a)1. Iðkendur innhverfrar íhugunar sýna jafnframt minni ein-
kenni kvíða (Alexander o.fl., 1993; Gaylord, 1989; Eppley, 1989)2, spennu (Alexander 

o.fl., 1993), minni einkenni lyndiskvíða (Haratani og Hemmi, 1990)3, þunglyndis (Brooks 

og Scarano, 1985), skapbrests (Abrams, 1978) og óvildar (Abrams, 1978; Alexander, 
1972) auk minni hvatvísi (Haratani og Hemmi, 1990). 

Heilsutengd hegðun birtist meðal annars í notkun tóbaks, áfengis og annarra vímu-

efna en samkvæmt ákvæðum um heilbrigði og velferð í Aðalnámskrá ber skólum að sinna 

forvörnum, einkum varðandi ofangreinda þætti (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). Áhrif innhverfrar íhugunar á heilsutengda hegðun er athyglisverð í ljósi þess að 
tæknin sem slík eða námskeið henni tengd fela ekki í sér neins konar fyrirmæli eða hvatn-

ingu um breytta hegðun. Rannsóknir sýna engu að síður minni notkun tóbaks eftir að 
iðkun hefst (Alexander, 1994; Royer, 1994)4, áfengis (Alexander, 1994)5 og annarra vímu-

efna (Alexander o.fl., 1994)6.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012) er á-
hersla lögð á samspil þátta eins og námsárangurs, sjálfsmyndar, tilfinninga, vellíðanar, 

jákvæðra samskipta og mikilvægi þessara þátta í að stuðla að heilbrigði. Rannsóknir sýna 
aukna greind nemenda eftir að þeir læra innhverfa íhugun samhliða aukinni sköpunar-

hæfni, þolinmæði, sjálfsvirðingu og jákvæðri þróun fimm annarra persónuleikaþátta 

(Cranson o. fl., 1991). Námsárangur nemenda eykst á samræmdum prófum á barna- og 
unglingastigi (Nidich o.fl., 1986; Nidich og Nidich, 1989), andleg færni eykst (Warner, 

1987) og hæfnin til einbeitingar án þess að missa sjónar af heildinni (Gelderloos o.fl., 
1987). Framhaldsskólanemendur sýndu aukna greind, sköpunarhæfni, hlutsýni (e. field 

 
1 Sjá einnig: Alexander o.fl., 1989; Seeman, Nidich og Banta, 1972; Geisler, 1978; Marcus, 1978; Berg og 
Mulder, 1976; Childs, 1974; Dillbeck, 1977; Candelent, 1975; Ljunggren, 1977; Abrams, 1978; Bleick, 
1987; Turnbull og Norris, 1982; Brooks og Scarano, 1985; Bielefeld, 1981; Chen, 1985; Gaylord, 1989.  
2 Schecter, 1978; Marcus, 1978; Childs, 1974; Brooks, 1985; Dillbeck, 1977; Candelent, 1975; Abrams, 
1978.  
3 Sjá einnig: Geisler, 1978; Bergo Mulder, 1971; Ljunggren, 1998; Gaylord, Orme-Johnson og Travis, 1989.  
4 Sjá einnig: Alexander o.fl., 1993;  Wallace, 1972b; Monahan, 1977; Aron, 1983. 
5 Sjá einnig: Alexander o.fl., 1993; Brooks, 1985; Bielefeld, 1981; Wallace, 1972b; Monahan, 1977; Aron, 
1983. 
6 Sjá einnig: Shafii, 1974; Shafii o.fl., 1975; Geisler, 1978; Wallace, 1972; Monahan, 1977; Aron, 1983. 
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independence), námsárangur og sjálfsvirðingu (Aron o.fl., 1981; Dillbeck, 1986)1, sjálfs-

þroska (Alexander, Heaton og Chandler, 1994) og aukna sjálfsbirtingu (Seeman o.fl., 

1972; Nidich o.fl., 1973; Alexander o.fl., 1991). Rannsókn meðal Bandaríkjamanna af 

afrískum uppruna sýndi betri hegðun ungmenna í skóla, færri tilfelli neikvæðra 

hegðunarvandamála og brottreksturs, færri fjarverustundir og minni seinagang í námi 
(Colbert og Nidich, 2013).  

Rætt er um jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi í Aðalnámskrá sem mikil-
vægan þátt í heilbrigði en margvíslegar rannsóknir liggja fyrir um áhrif innhverfrar 

íhugunar á félagslega hegðun. Fjallað var lítillega um nokkrar þessara rannsókna í kafla 

4.7.7 í tengslum við rannsóknir á skólastarfi. Hér skal bent á fleiri rannsóknir sem styðja 

frekar umfjöllun um jákvæð áhrif innhverfrar íhugunar á einstaka félagslega þætti. Þar 

má nefna rannsóknir sem sýna aukinn félagsþroska með innhverfri íhugun (Aron og Aron, 

1981), aukin félagstengsl (Frew, 1974), aukinn hæfileika til hlýrra samskipta (Nidich 
o.fl., 1973; Geisler, 1978; Marcus, 1978), aukinn vingjarnleika (Geisler, 1978), bætt 

tengsl við aðra á vinnustað og heima (Alexander o.fl., 1993), aukinn hæfileika til hlut-
lægni, sanngirni og réttlætis (Marcus, 1978), betra skapferli (Geisler, 1978), aukið traust 

(Berg og Mulder, 1976), aukna samúð, hjálpsemi og umhyggju (Marcus, 1978), aukna 

næmni fyrir tilfinningum annarra (Marcus, 1978) og bætta samskiptahegðun ungra af-
brotamanna (Childs, 1974). Innhverf íhugun stuðlar með þessum hætti að breytingum á 

hegðun sem veldur breytingum á skólabrag. Með aukinni hæfni í uppbyggilegum sam-

skiptum verður skólinn staður friðsemdar, samstillingar og uppbyggilegra samskipta. 
Hópiðkun innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar margfaldar slík samstillingaráhrif (sjá 

kafla 4.8).  

Ekki liggja fyrir rannsóknir á áhrifum innhverfrar íhugunar á kynheilbrigði, hreinlæti 

eða hreyfingu, sem eru meðal áhersluþátta í Aðalnámskrá en af niðurstöðum á öðrum 
sviðum heilsuhegðunar má gera ráð fyrir uppbyggilegum áhrifum á þætti sem þessa 
samanber til dæmis áðurnefndar rannsóknir sem sýna minni neyslu tóbaks, áfengis og 

annarra vímuefna við iðkun innhverfrar íhugunar. 

Auk þess að gera grein fyrir áhrifum innhverfrar íhugunar á ýmsa sjúkdóma og kvilla í 
kafla 4.7.9.6 gerði ég grein fyrir rannsókn Orme-Johnson (1987), sem byggir á sjúkratrygg-

ingaskýrslum og sýnir að þeir sem iðka innhverfa íhugun nota læknisþjónustu um 50% 

minna en aðrir. Því má bæta við að munurinn í einstökum sjúkdómaflokkum reyndist 
mjög mikill í rannsókn Orme-Johnson, þar á meðal voru 87% færri legudagar vegna 

 
1 Sjá einnig: Cranson o.fl., 1991; Pelletier, 1974; Heaton og Orme-Johnson, 1977; Kember, 1985; Travis, 
1979. 
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hjartasjúkdóma, 87% færri vegna taugasjúkdóma, 73% færri vegna háls-, nef- og lungna-

sjúkdóma og 55% vegna krabbameina. Munurinn var meiri í eldri aldurshópum. Jafnframt 

var í sama kafla nefnd rannsókn Herron og fleiri (1996; 2000; 2005; 2011) sem sýndi 

minni kostnað vegna læknisþjónustu hjá þeim sem stunduðu innhverfa íhugun en 

öðrum.  

Í Heilbrigði og velferð, ritröð mennta- og menningarmálaráðuneytis um grunnþætti 

menntunar, er kafli sem nefnist „Slakið á! Einfaldar leiðbeiningar við daglega slökun“ 
(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 34). Kaflinn 

er athyglisverður fyrir þær sakir að hann sýnir að mikilvægi þess að stuðla að heilbrigði 

og velferð með slökun er komið rækilega á dagskrá í íslensku skólastarfi. Slökunar-

aðferðin sem lýst er flokkast undir stigbundna vöðvaslökun (e. progressive muscle 

relaxation). Vert er að hafa í huga að safngreiningarrannsókn Rainforth og fleiri (2007) 

sem lýst var í kafla 4.7.9.1 sýnir að þessi gerð slökunar hefur, svo dæmi sé tekið, engin 
áhrif á of háan blóðþrýsting sem aftur sýnir mikilvægi þess að taka upp slökunaraðferðir 

í skólastarfi sem byggja á sannprófuðum leiðum til að auka heilbrigði og gera meira en 
að láta vel í eyrum.  

5.1.3 Sköpun í ljósi vitundargrundaðrar menntunar 
Vitundargrunduð menntun nýtir innhverfa íhugun og innhverfa íhugun sidhi-tæknina til 
að stuðla að andlegum þroska og sköpunarhæfni. Litið er á andlegan þroska sem þróun 
vitundarástands sem einkennist af samræmdri starfsemi heila og fyllri nýtingu heila og 

taugakerfis. Rannsóknir sýna að náið samband er á milli aukins samræmis í starfsemi 

heilans annars vegar og sköpunarhæfni, siðferðisþroska, greindar, minni kvíða, náms-
árangurs og skilvirkni heilastarfseminnar (Orme-Johnson og Heynes, 1981).  

Rannsóknir sýna að innhverf íhugun er öflug aðferð til að stuðla að sjálfsbirtingu 
(Alexander o.fl., 1991). Aðrar rannsóknir sýna aukningu myndrænnar og orðrænnar 
sköpunarhæfni (Shecter, 1978; Travis, 1979) og aukningu líffræðilegs, hugræns og 

hegðunartengds sveigjanleika (Alexander o.fl., 1989; Dillbeck, 1982; Goddard, 1989; 

Cranson o.fl., 1990). Vöxtur þessara eiginleika ýtir undir frumkvæði, gleði og fullnægju á 
grundvelli aukinnar sköpunarhæfni.  

Í stuttu máli: Með því að beina athygli að vitund nemandans ræktar vitundargrunduð 
menntun með beinum hætti sköpunarhæfni og sköpunargleði hans. Iðkunin vegur gegn 
streitu og stuðlar að samræmdri heilastarfsemi sem hefur í för með sér aukna andlega 

hæfni á mörgum sviðum, þar á meðal á sviði sköpunar og frumkvæðis. Þetta gerist með 
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því að mynda endurtekið tengsl við uppsprettu hugsana, hljóðasta svið hugans eða tæra 

vitund sem lýst hefur verið sem sviði ótakmarkaðrar sköpunar og greindar. 

5.1.4 Samfélagslegir grunnþættir menntunar í ljósi vitundargrundaðrar 
menntunar 

Hinir samfélagslegu grunnþættir menntunar velta augljóslega með ýmsu móti á hugsun 

og hegðun þeirra einstaklinga sem mynda samfélagið. Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að með 
því að kenna þessi hugtök á fræðilegan hátt og hafa að nokkru leyti „verklega“ kennslu í 

iðkun þeirra stuðli það að jafnrétti, sjálfbærni, mannréttindum og jafnrétti.  

Margar sálfræðilegar rannsóknir sýna breytta hugsun og hegðun einstaklinga við 
iðkun innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar sem tengjast samfélagslegum markmiðum 

Aðalnámskrár og sýna í sumum tilfellum bein áhrif á þætti sem þar eru nefndir, svo sem 

þroska, siðferði, virkni, virðingu, umhyggju, skilning, frið og víðsýni (mennta- og menn-

ingarmálaráðuneyti, 2011). 

Meðal rannsókna á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni sem tengjast ofangreindum 

þáttum má nefna aukinn siðferðisþroska (Nidich o.fl., 1983), aukinn félagsþroska (Aron 
o.fl., 1981), aukið félagslyndi (Marcus, 1978), aukinn hæfileika til hlýrra samskipta 

(Nidich, 1973; Geisler, 1978; Marcus, 1978), aukinn vingjarnleika (Geisler, 1978), bætt 

samskipti heima og á vinnustað (Alexander o.fl., 1993), aukinn hæfileika til hlutlægni, 
sanngirni og ábyrgðar (Marcus, 1978), betra skapferli (Geisler, 1978), aukið traust (Berg 

og Mulder, 1976), vöxt samkenndar, hjálpsemi og umhyggjueðlis (Marcus, 1978), aukna 

næmni fyrir tilfinningum annarra (Marcus, 1978), bætt samskipti meðal ungra afbrota-
manna (Childs, 1974) og aukna þolinmæði (Schecter, 1978; Marcus, 1978). 

Fyrir utan þessi beinu áhrif á þá sem iðka innhverfa íhugun sýna um 50 rannsóknir á 
samfélagslegum áhrifum innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar að þegar tiltölulega 
lítill hluti hóps eða samfélags iðkar þessar vitundaraðferðir hefur það marktæk áhrif á 

hugsun og hegðun heildarinnar fyrir tilstilli Maharishi-hrifanna (Hagelin o.fl., 1999; 

Orme-Johnson o.fl., 2003)1. 

Áhrif vitundargrundaðrar menntunar á samfélagið, hin samfélagslegu markmið sem 

orðuð eru í grunnþáttum menntunar, verður því að skilja út frá Maharishi-hrifunum. Ekki 
er auðvelt að fullyrða, án ítarlegrar greiningar, hver áhrifin eru á hina samfélagslegu 

 
1 Sjá einnig: Dillbeck o.fl, 1981; Dillbeck o.fl., 1988: Cavannaugh, 1987; Dillbeck o.fl., 1987; Cavannaugh 
og King, 1987; Dillbeck og Rainforth, 1996; Hatchard o.fl., 1987. 
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grunnþætti menntunar. Þau eru væntanlega margþætt en í grunninn samt sem áður ein-

föld með svipuðum hætti og áhrif vatns á plöntu sem er að skrælna eru einföld í grunninn 

en margþætt á yfirborðinu.  

Áhrifin varða alla þætti samfélagsins þar sem um „sviðsáhrif“ er að ræða í átt til 
aukinnar samstillingar, skipulags og friðar í samfélaginu. Meðal þátta sem mældir hafa 

verið í þessum rannsóknum eru vopnuð átök, ofbeldi, dauðsföll í umferðinni, morð, sjálfs-

víg, ýmsar efnahagslegar breytur og margbreytilegir lífsgæðaþættir sem fela í sér ofan-
greint auk skráðra upplýsinga um sjúkdóma, sjúkrahúsinnlagnir, ungbarnadauða, 

skilnaði, tóbaks- og áfengisneyslu og þjóðarframleiðslu, svo eitthvað sé nefnt. Maharishi-
hrifin hafa jákvæð áhrif á alla þessa ólíku og að því er virðist ótengdu þætti vegna þess 

að um grundvallaráhrif er að ræða á dýpstu sviðum tilverunnar, samanber útskýringar 

John Hagelin á samsviðinu sem uppsprettu allra lögmála náttúrunnar. Út frá vedískum 
vísindum Maharishi má segja að líf einstaklinganna í samfélaginu verði meira í samræmi 
við lögmál náttúrunnar; stjórnist meira af grundvallarlögmálum, sem felur í sér aukna 

samstillingu og samræmi á öllum sviðum mannlegrar hugsunar og hegðunar. 

Ein leið til að skoða hugsanleg áhrif innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar á þau 

markmið Aðalnámskrár sem orðuð eru í samfélagslegum grunnþáttum menntunar væri 
að líta á skort á sjálfbærni, lýðræði, mannréttindum og jafnrétti sem birtingarmynd of-

beldis þó að slík greining krefjist dýpri fræðilegrar umræðu og úrvinnslu en hér er mögu-

leg. Skort á sjálfbærni mætti þá líta sem ofbeldi gagnvart náttúrunni, skort á lýðræði, 
mannréttindum og jafnrétti sem ofbeldi einstaklinga eða hópa gagnvart öðrum hópum 

eða einstaklingum. Rannsóknir á Maharishi-hrifunum sýna jákvæð áhrif á hvers kyns of-

beldi (Dillbeck o.fl., 1981; Dillbeck o.fl., 1988), þar með talið alþjóðadeilur, stríðsofbeldi 
og hryðjuverk jafnt sem heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi, morð og nauðganir (Orme-

Johnson o.fl., 1990). Því má draga þá ályktun að líklegt sé að Maharishi-hrifin leiði einnig 
til aukinna mannréttinda, jafnréttis, sjálfbærni og lýðræðis rétt eins og Maharishi-hrifin 
hafa jákvæð áhrif á svo ólíka þætti sem slys, efnahagslegar framfarir og hjónaskilnaði. 

Hér skiptir meginmáli að skilja eðli hinna samfélagslegu áhrifa sem lýst er í kafla 4.8 og 
að hin uppbyggilegu samfélagslegu áhrif og framfarir verða ekki vegna þess að athygli er 
beint sérstaklega að vandamálunum sem slíkum. Óyggjandi sannanir eru fyrir því að 

Maharishi-hrifin eru veruleiki og því eru yfirgnæfandi líkur á að samfélagslegir grunn-
þættir menntunar verði betur uppfylltir með vitundargrundaðri menntun þó að beinar 
rannsóknir á áhrifum Maharishi-hrifanna á lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sjálfbærni 

skorti. 
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5.2 Áskoranir í íslenskum framhaldsskólum í ljósi vitundar-
grundaðrar menntunar 

Í þessum kafla verður leitað svara við rannsóknarspurningunni með því að skoða með 
hvaða hætti vitundargrunduð menntun hefur áhrif á þær áskoranir sem framhaldsskólinn 

stendur frammi fyrir og skilgreindar voru í kafla 3 (undirspurning 2) og flokkaðar í eftir-

farandi kvíar: 1) Slakur námsárangur, 2) Brottfall og seinagangur í námi, 3) Námsörðug-

leikar, 4) Kvíðaröskun og þunglyndi og 5) Kulnun í starfi kennara. 

5.2.1 Slakur námsárangur 
Orsakir slaks námsárangurs kunna að vera margþættar. Þar mætti helst nefna náms-
örðugleika, áhugaleysi og heilsu- og hegðunarvandamál. Um námsörðugleika og heilsu-

farsvandamál (kvíðaröskun og þunglyndi) er fjallað sérstaklega (í kvíum 4, 5 og 6) en hér 

skal fjallað um aðra námsörðugleika en þá sem grundvallast á athyglis- og ofvirkniröskun 
(ADHD). 

Alkunna er að endurheimt lesefnis úr minni er torveldari eftir ófullnægjandi nætur-

hvíld. Skortur á langtíma- og skammtímaminni virðist þannig að einhverju leyti háð 
hugarástandi sem veltur á lífsstíl nemandans. Þreyta og sljóleiki vegna svefnleysis hefur 

áhrif á árvekni hans og skerpu.  

Vitundargrunduð menntun hagnýtir innhverfa íhugun og sidhi-tæknina til að mynda 
dagleg tengsl við tæra vitund og skerpa með því hvers kyns skynjun og upplifun á grunni 
djúprar huglægrar og líkamlegrar hvíldar sem lýst er í kafla 4.7.2. Með aukinni árvekni og 

hvíld á nemandinn auðveldara með að tileinka sér nýja þekkingu, hugur hans verður 

vökulli, skýrari og hugarstarfsemin samhæfðari um leið og hugurinn öðlast kjölfestu í 

þeirri vökulu kyrrð sem reynslan af tærri vitund veitir. Nemandinn á auðveldara með að 

tileinka nýja þekkingu á þessum grunni og þekkingaröflunin verður áreynslulausari og 

eðlilegri. Afgerandi munur er á langtímaiðkendum innhverfrar íhugunar með tilliti til 

hæfni til að endurheimta námsefni úr minni (Alexander o.fl., 1989; Dillbeck, 1982).  

Sköpunarhæfni og rökhugsun veltur á aðgangi hugans að dýpstu sviðum hans. Jafn-
vel háþróaðar kennsluaðferðir ná ekki að þroska þá vitsmunafærni og innsæi sem nem-

andanum er nauðsynleg. Iðkun innhverfrar íhugunar samsamar hugann samsviði allra 

lögmála náttúrunnar (kafli 4.6.4), tærri vitund, sem veitir nemandanum gleði og fullnægju 
við þekkingaröflun fyrir milligöngu skynfæra, hugar, vitsmuna eða innsæis. Í kafla 4.7.5 

var gerð grein fyrir rannsóknum á vitundargrundaðri menntun sem sýna aukna vitsmuna-
færni við iðkun innhverfrar íhugunar og í kafla 4.7.6 var gerð grein fyrir áhrifum inn-
hverfrar íhugunar á sköpunarhæfni. Eins og búast má við af framangreindu hefur dagleg 
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iðkun innhverfrar íhugunar í skólastarfi áhrif á námsárangur á öllum skólastigum (kafli 

4.7.7); á grunnskólastigi (Nidich o.fl., 1986; Nidich og Nidich, 1989), framhaldsskólastigi 

(Heaton og Orme-Johnson, 1977) og háskólastigi (Kember, 1985).  

5.2.2 Brottfall nemenda og seinagangur í námi 
Auk námsörðugleika er áhugaleysi ein af helstu ástæðum brotthvarfs og seinagangs í 

námi. Um 13,2% framhaldsskólanemenda merktu við „tilgangslaust/áhugaleysi“ sem á-
stæðu brotthvarfs síns í skimunarprófum sem lýst var í kafla 3.2. Orsakir áhugaleysis má 

meðal annars rekja til neikvæðrar upplifunar nemenda af námi sínu (þar á meðal náms-

örðugleika). Nám í flestum skólastofnunum takmarkast við að tileinka sér ytri þekkingu á 

afmörkuðum sviðum. Við hverja nýja þekkingu uppgötvar nemandinn hins vegar enn 

stærra svið hins óþekkta og þess sem hann á ólært. Svo lengi sem ekki er lögð rækt við 

vitund nemandans, hina ótakmörkuðu uppsprettu þekkingar innra með honum, verður 
sú þekking sem nemandinn öðlast aldrei fullburða og traust. Þessi skortur á aðgengi að 

hljóðasta sviði hugans er uppspretta þeirrar útbreiddu óánægju og svartsýni sem augljós 
er meðal nemenda (og birtist meðal annars í kvíða og þunglyndi).  

Þær aðferðir sem vitundargrundað menntun notast við veita beina reynslu af því 
heildarsviði sem vitundin spannar; allt frá yfirborðssviði hugsana til hljóðustu sviða 

hugans, sem lýst hefur verið sem sviði tærrar skapandi greindar. Reynslan af þessu 

hljóðasta sviði veitir ekki aðeins aukna lífsfyllingu heldur vekur hún „snillinginn“ í hverjum 
og einum um leið og hún stuðlar að tilfinningalegum þroska og aukinni starfshæfni. Þetta 

verður nemandanum enn frekari hvatning til að njóta þeirrar fyllingar sem þekkingin 

veitir. 

Algengt er að nemendur sýni litla virkni í kennslustundum, séu frumkvæðislausir og 

láti lítið fyrir sér fara af því að þá skortir getu og þor til að feta ótroðnar slóðir. Sálfræðin 

kennir að fólk noti jafnan lítið brot af heilanum. Lítil notkun heilans – og þeirrar andlegu 
færni sem hver og einn býr yfir – birtist í skorti á lærdómsgleði vegna sljóleika sem síðan 

veldur námsleiða. Oft má rekja slíkan skort á námsgleði til streitu sem safnast upp 

snemma á lífsleiðinni eða myndast síðar í streitufullum skólastofnunum. Uppsöfnuð 
streita getur leitt til skerðingar á virkni í afmörkuðum svæðum heilans (e. functional 

holes) sem kemur í veg fyrir að menn nýti þá andlegu hæfni sem þeir búa í raun yfir. Rekja 

má hina algengu óánægju og svartsýni nemenda til þess að þeir hafa ekki aðgang að 
dýpstu sviðum hugans. 

Ef að skólastofnanir eru ekki færar um að veita nemendum það sem þarf til að þroska 

hæfileika sína – og veita þeim ekki einu sinni innsýn í þá ótakmörkuðu möguleika sem 
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vitund þeirra býr yfir – er óhjákvæmilegt að skortur á framförum og fyllingu leiði til ó-

ánægju, áhugaleysis, brottfalls og seinagangs í námi. 

Rannsóknum, sem sýna með hvaða hætti reglubundin reynsla af tærri vitund hefur 

áhrif á einstaklinginn, var lýst í kafla 4.7. Í því samhengi sem hér um ræðir má einkum 
nefna rannsóknir sem sýna aukna notkun ónotaðra svæða í heila (Lyubimov, 1999) og 

aukna hæfni til að leysa þrautir (Shecter, 1978). Rannsókn Colbert og Nidich (2013) sýnir 

að iðkun innhverfrar íhugunar hefur áhrif á brottfall nemenda á framhaldsskólastigi og 
seinagang þeirra í námi, minnkar frestunaráráttu, eykur skilvirkni og afköst og dregur 

úr þreytu (Frew, 1974; Alexander o.fl., 1993). Jafnframt má nefna rannsóknir sem sýna 

aukna líkamlega og andlega vellíðan (Alexander, 1989; Haratani og Hemmi, 1990a; 

Haratani og Hemmi, 1990b; Orme-Johnson, 1987). 

5.2.3 Námsörðugleikar 
Þegar nýjar upplýsingar dynja látlaust í eyrum nemanda, sem er sljór eða spenntur, á 
hann í erfiðleikum með að tileinka sér blæbrigði og smáatriði í námi sínu sem í kjölfarið 

veldur skorti á gleði og fyllingu. Hugur nemandans leitar því annað til þess að öðlast þá 

fyllingu sem hann sækist stöðugt eftir. Áreynsluleysið í innhverfri íhugun er lykillinn að 
því að öðlast þá djúpu hvíld sem nauðsynleg er til að uppræta djúptæka streitu og gera 

vökula hvíld stöðugri í daglegu lífi (sjá kafla 4.7.2). Tengingar í heila, sem auka skýrleika 

hugsunar, örvast eins og lýst var í köflum 4.7.3 - 4.7.6. Einbeitingarhæfni eykst, úrvinnsla 
upplýsinga verður eðlilegri og áreynslulausari og skapar meiri ánægju, fyllingu og eðlilega 

þörf fyrir aukna þekkingu. Einnig vísast hér í kafla 4.7.8 um rannsóknir á innhverfri íhugun 

með tilliti til athyglisbrests. 

Iðkun innhverfrar íhugunar hefur bein áhrif á færni nemenda með athyglis- og of-

virkniröskun (ADHD) (Travis o.fl., 2011; Grosswald, 2008), eykur námshæfni (Dillbeck 

o.fl., 1981; Alexander og Langer, 1989), bætir minni (Alexander og Langer, 1989; Dillbeck, 
1982), eykur einbeitingarhæfni (Dillbeck og fl., 1986; Gelderloos o.fl., 1987), eykur hæfi-

leika til að leysa þrautir (Shecter, 1978) og eykur framfarir einstaklinga með einhverfu 

(minni áráttuhegðun)(Wood, 1981). 

5.2.4 Kvíðaröskun og þunglyndi 
Eins og lýst var í kafla 3.3, Rannsóknir og skýrslur um heilbrigði og heilbrigðisvenjur 
framahaldsskólanema, virðist geðheilbrigði ungs fólks á Íslandi fara hrakandi sem meðal 

annars kemur fram í aukningu á einkennum kvíða og þunglyndis. 
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Fátt virðist vitað um orsakir þessarar þróunar hér á landi og úrræði fá. Um 19% nem-
enda nefna andleg veikindi sem orsök þess að þeir hurfu frá námi í skimunarprófum sem 

gerð voru í framhaldsskólum (Menntamálastofnun, 2018). 

Margt bendir til að hafa mætti afgerandi áhrif á andlega líðan ungs fólks og draga úr 
brotthvarfi með því að innleiða vitundargrundaða menntun. Þar skiptir iðkun innhverfrar 

íhugunar mestu máli en áratuga rannsóknir sýna hve áhrifarík tæknin er gegn kvíða og 

þunglyndi. Nefna má safngreiningarrannsókn Orme-Johnson og Barnes (2013) sem byggð 
var á 16 öðrum rannsóknum á áhrifum innhverfrar íhugunar á lyndiskvíða (e. trait 

anxiety) með samanlagt 1295 þátttakendum. Niðurstöður sýndu einstök áhrif innhverfrar 
íhugunar, einkum á fólk sem þjáðist af miklum kvíða. Fólk sem var í efstu 10 prósentu-

stigum kvíðakvarðans (sem merkir þá sem haldnir voru meiri kvíða en 90% fólks) fór niður 

í 57% eftir að það lærði tæknina sem þýðir að þessir einstaklingar urðu næstum ein-

kennalausir (50% er meðaltal fólks almennt). Sú staðreynd að almennt séð er erfitt að 
meðhöndla kvíða gerir þessar niðurstöður einstakar. Mestu breytingarnar urðu 3-4 vikum 

eftir að þátttakendur hófu iðkun íhugunarinnar.  

Meðvitund um mikilvægi streituminnkandi aðferða gegn kvíða og þunglyndi hefur 

aukist á undanförnum árum. Oft má þó sjá ýmsum slökunar- og streitustjórnunarað-
ferðum slegið saman eða um þær fjallað líkt og um eina aðferð væri að ræða. Vísinda-

menn við Stanford-háskóla í Bandaríkjunum báru saman ýmsar gerðir huglægra aðferða 

gegn kvíða í stærstu samanburðarrannsókn sem gerð hafði verið á þessu sviði (Eppley, 
Abrams og Shear, 1989). Greiningin, sem byggði á 145 rannsóknum, sýndi að flestar að-

ferðir sem til athugunar voru höfðu litlu meiri áhrif en lyfleysa (e. placebo), það er að 

segja þegar fólk er einfaldlega beðið um að sitja með lokuð augu. Innhverf íhugun var 
eina aðferðin sem hafði marktæk áhrif (p<0,001), með öðrum orðum tvöfalt meiri áhrif 

en nokkur önnur aðferð sem einhvern tíma hafði verið til rannsóknar. Innhverf íhugun 
var jafnframt eina aðferðin þar sem jákvæð áhrif á kvíða jukust því lengur sem aðferðin 
hafði verið stunduð. 

Í kafla 4.7.9.4 var gerð nokkuð ítarleg grein fyrir rannsóknum á áfallastreituröskun, 
alvarlegustu tegund kvíðaröskunar þar sem fram kom að innhverf íhugun er afar öflug 
tækni í meðferð langt leiddra sjúklinga. 

Ríflega 20 rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum innhverfrar íhugunar á þunglyndi1. 
Þar af hefur Heilbrigðisstofnun Bandaríkjanna (NIH) styrkt tvær rannsóknir (Nidich o.fl., 

 
1 Sjá t.d. Eppley o.fl., 1989; Barnes, Treiber og Davis, 2001; Castillo-Richmond o.fl., 2000; Chhatre o.fl, 
2013; Elder o.fl, 2011; Elder o.fl, 2014; Grosswald o.fl., 2008; Kondwani og Lollis, 2001; Nidich o.fl., 2009; 
Rainforth o.fl., 2007; Rees o.fl., 2014; Rosenthal o.fl., 2011; Schneider o.fl., 2005a; Schneider o.fl., 2005b; 
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2009) sem báðar voru gerðar við Charles Drew háskólann í Los Angeles og Hawaii-

háskólann í Kohala. Þær sýndu veruleg áhrif innhverfrar íhugunar með tilliti til saman-

burðarhóps. Munurinn var meiri hjá þeim sem voru verst haldnir. Um 48% minnkun varð 

á einkennum þunglyndis hjá íhugunarhópnum. Mestu breytingarnar urðu á innan við 

þremur mánuðum. 

Hin afgerandi áhrif innhverfrar íhugunar, í samanburði við aðrar huglægar aðferðir 

eða meðferðarúrræði eins og sálgreiningu, má ekki eingöngu rekja til þess einstaka 
hvíldarástands sem skapast við iðkunina þar sem líkaminn fær tækifæri til að losa streitu 

og heila sjálfan sig, heldur er reynslan af tærri vitund, það sem kallast að „transendera“ 

lykilatriði. Að gera þessa reynslu hluta af hefðbundnu, daglegu skólastarfi hefur ekki 

aðeins fyrirbyggjandi áhrif heldur er hér beinlínis um eina áhrifaríkustu aðferð að ræða 

gegn þunglyndi og kvíða sem þekkt er. Kennsla í tækninni er margfalt ódýrari en einstakl-

ingsmeðferðir geðlækna og sálfræðinga.  

5.2.5 Kulnun í starfi kennara 
Lítil athygli, námsleiði og áhugaleysi nemenda vegna streitu gerir starf kennara oft og 

tíðum erfitt. Þegar ofan á bætist sífellt auknar kröfur um viðveru, fundahöld, símenntun, 
innleiðingu nýrra kennsluaðferða, námskráa og aukin foreldrasamskipti, verður starf 

kennara oft yfirþyrmandi, lítill tími gefst til undirbúnings og yfirferðar verkefna, álagið 

byrjar að segja til sín með andvökunóttum og aukinni fjarveru frá vinnu vegna veikinda. 
Álags- og streituástand hindrar þá sköpunargleði, sveigjanleika, skýrleika og samúð sem 

hverjum kennara er nauðsynlegt að búa yfir til þess að mæta þörfum nemenda sinna. 

Með vitundargrundaðri menntun verður starf kennarans ánægjulegra þar sem nem-
endur eru meira vakandi, áhugasamari og vinsamlegri í kennslustundum. Kennarinn 

verður atorkumeiri, heilsuhraustari og úrræðabetri. Sú kyrrð og ró sem hann upplifir í 

innhverfri íhugun með reynslu af tærri vitund verður uppspretta óþrjótandi orku og 
sköpunarhæfni. Kennarinn er því betur í stakk búinn til að mæta óreiðu og óvæntum 

uppákomum í kennslustofunni. Hann á auðveldara með að viðhalda innri kyrrð og ró og 

öðlast um leið aukna hæfni til að einbeita sér að þeim markmiðum sem námið setur. Um 
leið verður hann hæfari til að bregðast við breytilegum þörfum í skólastofunni.  

Fjallað var ítarlega um rannsóknir á kyrrðaráhrifum og afleiðingu þeirra á líf og starf í 
kafla 4, svo sem rannsóknir sem sýna aukinn sveigjanleika og stöðugleika með innhverfri 
íhugun (Orme-Johnson, 1973), aukna hlutsýni (Gelderloos, Lockie og Chuttoorgoon, 

 
Schneider o.fl., 2005c; Schneider o.fl., 2012; Travis o.fl., 2009, Walton o.fl., 2005; Walton, Cavanaugh og 
Pugh, 2002: Nidich o.fl., 2018. 
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1987), betri athygli (Travis, Tecce og Guttman, 2000) og hæfni til að leysa þrautir 

(Cranson o.fl., 1990). 

Niðurstöður rannsóknar Nidich o.fl. (2014) og Godlad (1984) á kulnun í starfi kennara 

sýnir marktæk jákvæð áhrif innhverfrar íhugunar á streitu, þunglyndi og almenna kulnun. 

5.3 Niðurstaða: svar við rannsóknarspurningunni 
Í þessum umræðukafla hef ég bent á og útskýrt: 

(a) með hvaða hætti rannsóknarniðurstöður á áhrifum innhverfrar íhugunar og sidhi-
tækninnar – og þar með áhrif vitundargrundaðrar menntunar – tengjast þeim sex 

almennu menntunarmarkmiðum sem sett eru fram sem grunnþættir menntunar í núgild-
andi Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011. 

(b) með hvaða hætti sömu niðurstöður tengjast og hafa áhrif á þær hindranir sem ís-

lenskir framhaldsskólar standa frammi fyrir.  

Rannsóknir á vitundargrundaðri menntun, ekki síst rannsóknir innhverfri íhugun og sidhi-
tækninni, sýna margvísleg jákvæð áhrif á (a) og (b). Niðurstaða mín er því sú að rann-

sóknir á vitundundargrundaðri menntun sem hér hafa verið tengdar einstökum þáttum í 
(a) og (b) bendi til þess að vitundargrunduð menntun geti í senn verið gagnleg leið til að 

uppfylla almenn markmið Aðalnámskrár og leið til að bregðast við hindrunum í íslenskum 

framhaldsskólum.  

Af sömu ástæðu er niðurstaða mín sú að vitundargrunduð menntun sé líkleg til að 
brúa betur bilið á milli þeirra áforma um menntaumbætur sem felast í Aðalnámskrá fram-
haldsskóla frá 2011 og þess raunverulega árangurs sem að er stefnt með þeim.  

 

Í lok þessa umræðukafla ræði ég þrjú atriði í þremur undirköflum til frekari skilnings 
á hlutverki vitundargrundaðrar menntunar í skólum. Í fyrsta lagi í hverju hlutverk og sér-

staða vitundargrundaðrar menntunar er fólgin með tilliti til kenninga og viðmiða í 
menntavísindum. Í öðru lagi loka ég umræðu sem ég opnaði í inngangi um vitundar-
grundaða menntun sem tæki til menntaumbóta og í þriðja lagi loka ég umræðu um gagn-

rýni tveggja fræðimanna á Aðalnámskrá og íslenska menntastefnu í ljósi vitundar-
grundaðrar menntunar. Með þessum lokaköflum í umræðuhlutanum vonast ég til að 

dýpka umræðuna og veita fyllra svar við þeirri spurningu hvort vitundargrunduð 

menntun eigi erindi í skólastarf á Íslandi. 
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5.4 Sérstaða og hlutverk vitundargrundaðrar menntunar1 
Margvíslegar breytingar hafa orðið á örfáum áratugum með þróun upplýsingatækni. Á 
sama tíma margfaldast þekking á öllum sviðum ár frá ári og verður æ sérhæfðari. Magn, 

sérhæfing og útbreiðsla þekkingar tryggir þó ekki farsæla nýtingu hennar í þágu 

menntunar og mannkyns sem stendur frammi fyrir áður óþekktum úrlausnarefnum. 

Akademískar fræðigreinar skipta hinum margflókna og samofna heimi sem við búum 
í upp í einstakar deildir af hagnýtum ástæðum og til skilningsauka. Sá heimur er þó er ein 

samofin heild. Á þetta hefur margoft verið bent og akademískar greinar gagnrýndar fyrir 

máttleysi andspænis þeim áskorunum sem þjóðir heims standa nú frammi fyrir. Stundum 
birtist þessi gagnrýni og þörfin fyrir að nálgast hlutina heildrænt sem ákall um samþætt-

ingu námsgreina. 

Margs konar tilraunir hafa verið gerðar til slíkrar samþættingar. Oft hafa þær verið 
gagnrýndar á þeim forsendum að skoðun hlutanna frá mörgum sjónarhornum hafi ekki 
leitt til þess sameiginlega grundvallar sem nauðsynlegur er til að sætta og samhæfa and-
stæð sjónarhorn. Spurningin varðar því í raun hvort hægt sé að finna einhvern sameigin-

legan grundvöll þar sem allir þræðir koma saman. 

Ef það er hægt má segja að sá grundvöllur hljóti að vera þar sem allar námsgreinar 

eiga sér uppruna, það er að segja í vitundinni. Eitt höfuðeinkenni hins fræðilega hluta 
vitundargrundaðrar menntunar er að staðsetja uppsprettu allrar þekkingar, vísinda og 
fræða í vitundinni. Vitundargrunduð menntun hefur tvær hliðar, fræðilega og hagnýta. 

Innhverf íhugun og sidhi-tæknin er hin hagnýta hlið, eins konar tilraunastofuhluti vit-
undargrundaðrar menntunar, þar sem hægt er að prófa fræðilegar kenningar um eðli, 

umfang og þróun vitundarinnar.  

Vedísk vísindi Maharishi ganga mun lengra en margir hugsuðir fyrri alda sem höfðu 

tilfinningu af því að vitundin væri með einhverjum hætti hluti af og innbyggð í hinn efnis-
lega heim (ýmis form hughyggju (ídealisma) í gegnum aldirnar). Vedísk vísindi Maharishi 
fullyrða að hugur og efni eigi sér eina sameiginlega óefnislega uppsprettu og að þessi 

uppspretta sé tær vitund. Þau staðhæfa með öðrum orðum að tær vitund í sínu hljóðasta 
formi sé það sama og samsviðið sem skammtaeðlisfræðin hefur leitt í ljós á síðustu ára-

tugum. Að auki er því haldið fram að allir hafi möguleika á að samsama sig samsviðinu í 

eigin vitund. Að baki þessu liggja margvíslegar fræðilegar staðfestingar sem byggja á 
nákvæmri skoðun og samanburði á hinum fornu vedísku fræðum, skammtaeðlisfræði, 

 
1 Hugmyndirnar í þessum kafla byggja á hluta af inngangi Craig Pearson (2010) að 12 binda ritröð um vit-
undargrundaða menntun sem aftur byggir á vedískum vísindum Maharihi. Myndir 24 og 25 eru endur-
gerðir mynda í inngangi Pearson.  
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rannsóknum á áhrifum innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar og reynslu og lýsingum 

þúsunda manna á innhverfri íhugun og sidhi-tækninni. 

Vitundargrunduð menntun byggir á þessari þekkingu og felur í sér viðmiðabreytingu 

(e. paradigm shift) í menntun. Til þess að skilgreina í hverju hún felst er gagnlegt að skoða 
þá viðmiðabreytingu sem orðið hefur á síðastliðnum áratugum. Breytingin felur meðal 

annars í sér að horfið hefur verið frá kennslumiðuðu viðmiði yfir í námsmiðað viðmið. Í 

kennslumiðaða viðmiðinu var takmarkið að veita kennslu með því að yfirfæra þekkingu 
frá kennara til nemanda. Í námsmiðaða viðmiðinu er takmarkið að stuðla að námi nem-

andans með því að leiðbeina honum við að uppgötva og byggja upp þekkingu. Þessar 

breytingar hafa að flestra mati leitt til betri námsárangurs og betri upplifunar á námi, 

jafnt fyrir kennara sem nemendur. 

Viðmiðabreytinguna sem felst í vitundargrundaðri menntun má skilja með því að 

skoða mannlega reynslu. Öll mannleg reynsla samanstendur af þremur þáttum, það er 

að segja „þekkjandanum“, „hinu þekkta“ og „þekkingarframvindunni“ sem tengir 
„þekkjandann“ og „hið þekkta“. 

Í skólastarfi samsvarar nemandinn „þekkjandanum“, það sem verið er að nema sam-
svarar „hinu þekkta“ og „þekkingarframvindan“ er allt sem kennslu- og námsaðferðir 

leitast við að uppfylla. Í þessu viðmiði er það hlutverk kennarans að skapa námsumhverfi 
og reynslu sem stuðlar að námi. Vitundargrundaða viðmiðið felur í sér „hið þekkta“ og 

„þekkingarframvinduna“ en leggur höfuðáherslu á „þekkjandann“, það er að segja að 

þroska innri hæfni nemandans til að nema. Mynd 22 sýnir áherslur hvers viðmiðs fyrir 
sig. 

  

 
 

Mynd 22. Áherslur hinna þriggja menntunarviðmiða. 

 

Námsviðmiðið útilokar ekki endilega kennsluviðmiðið heldur er það fremur útvíkkun 

á því með því að fela þekkingarframvinduna í sér. Vitundargrundaða viðmiðið er hins 

vegar enn frekari útvíkkun með því að fela „þekkjandann“ í sér (mynd 23). 

„Þekkjandinn“ Framvinda
þekkingar Hið þekkta

Vitundargrundaða
viðmiðið Námsviðmiðið Kennsluviðmiðið
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Mynd 23.Vitundargrundaða viðmiðið felur námsviðmiðið og kennsluviðmiðið í sér. 

 

5.5 Tæki til breytingastjórnunar 
Í inngangi gat ég rannsókna Fullan og Pomfret (1977) sem gerðu grein fyrir árangursleysi 
menntaumbóta í Bandaríkjunum og áherslu Fullan í bók sinni The New Meaning of 

Educational Change á að menntaumbætur séu flókið fyrirbæri sem þurfi að fela í sér 

„menningarbreytingu“ og „merkingarbreytingu“ í hugum allra sem að breytingunum 
koma. Fullan lýsir vel þörfinni fyrir og þrýstingnum á víðtækar menntaumbætur. Hann 

bendir á að alþjóðasamfélagið verði sífellt flóknara, það kalli á menntað fólk sem fært er 

um að læra stöðugt og getur unnið við margbreytileg skilyrði, innanlands og á alþjóða-

vettvangi. Hann telur ómdeilt að menntakerfinu hafi mistekist að mennta þjóðfélags-

þegna sem eru í senn færir um að leggja af mörkum og hagnast í heimi sem býður upp á 

óendanlega möguleika en er á sama tíma erfitt að finna sig í. Fullan vitnar í Rohlen sem 

segir: 

Í grunninn eru skilaboðin þau að skólarnir þurfa að kenna námsaðferðir sem 

henta því hvernig vinnan er að þróast. Fyrst og fremst þýðir þetta að kenna 

þarf þá leikni og hugarfar sem er forsenda verkefnalausna, einkum þar sem 

margir þurfa að vinna saman. (Rohlen, 1999, bls. 251-252) 

Sú námsaðferð eða nálgun sem Rohlen leggur til, það er að segja námsviðmiðið (að 

kenna fólki að læra og tileinka sér vinnubrögð) er of takmörkuð. Hún tekur ekki mið af 

Námsviðmiðið

Vitundargrundaða viðmiðið

Kennsluviðmiðið
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því að það er ekki svo auðvelt að kenna leikni og hugarfar við verkefnalausnir. Margvís-

legar sannanir eru hins vegar fyrir því að vitundargrundaða viðmiðið rækti einmitt með 

beinum hætti hæfni nemandans á þessu sviði. 

Fullan heldur áfram: 

Við erum jafnframt byrjuð að sjá heildaráhrif misheppnaðra menntaumbóta 

þar sem heilbrigðis- og velferðarkostnaður eykst, hagsæld er stefnt í voða 

og þjóðfélagsleg samheldni er komin á hættulegt stig. (Fullan, 2007, bls. 7) 

Allar rannsóknir benda til þess að vitundargrunduð menntun rækti ekki aðeins með 

beinum hætti hæfni og hugarfar nemandans til að leysa vandamál eins og Rohlan vill að 

menntun geri heldur hafa rannsóknir jafnframt sýnt að vitundargrunduð menntun dregur 

úr heilbrigðiskostnaði, eykur hagsæld og eflir þá samfélagslegu samheldni sem Fullan 

talar um. 

Að menntaumbætur takist, segir Fullan, er spurning um merkingu umbótanna í 

hugum þeirra sem að henni koma og jafnvel í samfélaginu öllu. Þær eru spurning um 
deilda merkingu. Fullan segir: 

Merkingarbreyting er eitt af þessum athyglisverðu hugtökum sem virðist 

sjálfljóst en rennur okkur úr greipum þegar við reynum að koma því í fram-
kvæmd á víðtækan hátt. Ástæðan fyrir því að svo erfitt er að njörva hug-

takið niður er að á endanum snúast víðtækar umbætur um deilda merkingu, 

sem þýðir að þær fela í senn í sér einstaklingsbundnar og félagslegar breyt-
ingar. Félagslega merkingarbærum breytingum á margbrotnum tímum 

verður í eðli sínu alltaf erfitt að ná fram. (Fullan, 2007, bls. 18) 

Fullan telur að í grunninn séu menntaumbætur félagspólitísk framvinda. Menntaum-
bætur standi og falli með tengingunni á milli einstaklingsbundinnar merkingar og deildrar 

merkingar. Hann telur jafnframt að meginástæðan fyrir því að breytingar mistakist, hvort 
heldur sem er í einstökum skólum eða menntakerfinu í heild, sé sú að innviðirnir séu 
veikburða, óhjálplegir eða vinni hver gegn öðrum. Með innviðum á hann við þau lög sem 

eru fyrir ofan þá einingu sem verið er að vinna með hverju sinni. Á öðrum stað segir 
Fullan: „Í dag er til dæmis deginum ljósara að einn lykillinn að árangursríkum breytingum 
er bætt samskipti – einmitt það sem hópefli miðar að.“ (Fullan, 2007, bls. 4). 

Vitundargrunduð menntun stuðlar með beinum hætti að samstillingaráhrifum í hvaða 
samfélagi sem er ef nægilega margir stunda íhugun innan samfélagsins, hvort sem það 
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einn skóli, ein borg eða heilt land eins og ég hef gert grein fyrir. Hún stuðlar því ekki 

aðeins að aukinni hæfni einstaklingsins til að koma á breytingum, fóta sig og aðlagast í 

flóknu samfélagi heldur stuðlar hún beinlínis að því að auðvelda breytingar átakalaust og 

sjálfkrafa vegna þeirra samstillingaráhrifa sem hún hefur. Hún auðveldar þá deildu merk-

ingarbreytingu sem allar árangursríkar umbætur fela í sér með því að stuðla að einingu 
þeirra sem taka þátt í þeim, beint eða óbeint. Hún brýtur þann vítahring sem allar um-

fangsmiklar menntaumbætur stranda á, það er að segja þá streitu í samvitundinni sem 

veldur því að aðeins sumir skilja og aðrir streitast á móti sem aftur veldur meiri streitu og 
óreiðu og erfiðleikum við að koma breytingum til leiðar eða viðhalda þeim breytingum 

sem komið hefur verið á. Vitundargrunduð menntun er því einstakt tæki til breytinga-

stjórnunar sem hægt er að nota í hvaða stofnun eða samfélagi sem er, ekki síst til að 
koma á skilvirkum menntaumbótum.  

5.6 Gagnrýni á Aðalnámskrá í ljósi vitundargrundaðrar 
menntunar 

Í inngangi gerði ég grein fyrir gagnrýni Atla Harðarsonar (2012) á núgildandi Aðalnámskrá 

framhaldsskóla. Hann telur námskrána byggja á úreltum hugmyndum sem gera ráð fyrir 
að hægt sé að skipuleggja nám út frá nemendamiðuðum markmiðum sem hægt sé að ná 

eða ljúka. Markmiðin eru þá sett fyrst og síðan ákveðið hvað á að kenna og hvernig. Nem-

endamiðuð markmið sem þessi tilgreina hvernig nemandinn á að breytast, hvernig hæfni 
hans, geta, þekking, viðhorf, hugarfar eða ástand á að vera að námi loknu. Slíkum við-
horfum, segir Atli, fylgir gjarnan áhersla á mælanlega skilvirkni og árangur sem hann 

kennir við tæknihyggju. 

Frá sjónarhóli vitundargrundaðrar menntunar er hægt að taka undir þá gagnrýni að 

óheppilegt sé að skipuleggja nám út frá nemendamiðuðum markmiðum sem hægt sé að 

ná og ljúka. Ekki þó fyrst og fremst með röksemdum þeirra Stenhouse (1970; 1975) og 

Schwab (1978) heldur vegna þeirrar óraunsæju hugmyndar að innihald náms og kennslu-

aðferðir nægi til að breyta nemandanum í þá átt sem tilgreint er og stefnt skal að sam-
kvæmt námskránni. Ef námskrár í þessum anda leiða til lélegs árangurs, kvíða, þung-

lyndis, vanlíðanar, námsleiða og brottfalls nemenda eins og raunin er hér á landi líkt og 

víða í vestrænum ríkjum þar sem slíkar námskrár eru í gildi, verður að telja þær óraun-
sæjar og í raun sönnun þess að þær virka ekki eins og til er ætlast. Út frá sjónarmiði vit-

undargrundaðrar menntunar er samt sem áður í sjálfu sér ekkert athugavert við tækni-

legt viðhorf í námskrárfræðum og menntavísindum almennt heldur þarf öllu heldur að 

útvíkka „tæknihyggjuna“ og láta hana ná yfir tækni og aðferðir sem sannprófað hefur 
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verið að þroska nemandann í áttina að þeim markmiðum sem námskráin kveður á um. 

Hún þarf að ná til tækni sem byggir á nýjustu þekkingu manna á því hvernig hagnýta má 

og virkja greindarsvið náttúrunnar, samsvið náttúrulögmálanna, til þess að stuðla að 

þroska einstaklingsins og farsælu samfélagi. Þá verður jafnframt óþarfi að tefla húman-

isma fram sem andstæðu tæknihyggju því skilvirkari og innihaldsríkari húmanisma er ekki 
hægt finna en þann sem eykur frið, velsæld og lífsfyllingu eins og vísindarannsóknir hafa 

sýnt að vitundargrunduð menntun gerir, bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Vit-

undargrunduð menntun sameinar annars vegar hið húmaníska viðhorf og viðhorf í anda 
hinna frjálsu lista sem hér ríkti í skólamálum langt fram eftir síðustu öld og hins vegar hið 

tæknilega viðhorf sem hélt innreið sína með aukinni kröfu um heildstæða menntastefnu, 

skilvirkni og árangur sem menn töldu augljóslega að kreista mætti fram með skilgrein-
ingum og áætlunum sem ekki taka nægilegt mið af nemandanum sem vitundarveru. 

Í inngangi nefndi ég einnig gagnrýni Ólafs Páls Jónssonar þess efnis að Aðalnámskráin 
frá 1999 fullnægði ekki þeim skilyrðum sem heilsteypt menntastefna þyrfti að hafa. 

Ólafur hefur, sýnist mér, að einhverju leyti komið að gerð námskrárinnar frá 2011 en það 
vekur spurningar hvort sú námskrá er nær því að uppfylla skilyrði hans um heilsteypta 

menntastefnu sem hann telur þurfa að samanstanda af þeim þremur þáttum og lýst var 

í kafla 5.6.  

Mér sýnist þessi skilyrði fyrir menntastefnu vera nokkuð skynsamleg og að vitundar-
grunduð menntun fullnægi þeim öllum (þó að raunar skilji ég ekki lið þrjú þar sem segir 
að við þurfum stjórnmálakenningu um hvaða skipulag í samfélaginu sé vænlegast til 

árangurs – sem er í sjálfu sér hárrétt – en að hún þurfi einkum að snúast um „skipulag 

skóla“ og svo framvegis er eiginlega óskiljanlegt). Skilyrðin eru eftirfarandi: 

(i) Heimspekileg greining á hvað og til hvers menntun er 

Hinn fræðilegi grundvöllur vitundargrundaðrar menntunar er í senn heimspekileg og vís-
indaleg kenning um menntun. Menntun, samkvæmt vedískum vísindum Maharishi, er að 
þroska til fullnustu þá andlegu hæfni sem nemandinn býr yfir og gera honum þar með 

kleift að lifa til hámarks farsældar fyrir hann sjálfan og samfélagið. Ein elsta þekking 
mannsins, vedísk þekking, og nýjustu kenningar vísinda um uppruna, eðli og þróun al-
heimsins, liggja að baki greiningu á hvað og til hvers menntun er. 

(ii) Námssálarfræðileg og kennslufræðileg kenning um hvað það er fyrir einstakling að 
menntast  
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Hátt á fjórða hundrað ritrýndra rannsókna í lífeðlisfræði, sálfræði, læknisfræði og 

menntavísindum staðfesta með hvaða hætti vitundargrunduð menntun stuðlar að hug-

rænum þroska nemandans; betri og samræmdari nýtingu heila- og taugakerfis, aukinni 

námshæfni, greind, sköpunarhæfni og hegðun. Rannsóknirnar staðfesta jafnframt að vit-

undargrunduð menntun stuðlar að andlegu og líkamlegu heilbrigði, friði og samstillingu í 
samfélaginu.  

 (iii) stjórnmálakenningu um hvaða skipulag í samfélaginu – einkum skipulag skóla, 

annarra menningarstofnana og fjölskyldu og heimilis – sé vænlegt til árangurs 

Heilsteypt menntastefna verður að taka mið af stjórnmálakenningu sem veitir skýringar 

á hvað það er sem stýrir farsæld samfélagsins; hvort samfélagið stefnir í átt að friði, fram-

förum og velsæld eða hvort það stefnir í átt að óreiðu, fátækt, deilum, atvinnuleysi, spill-
ingu, slysum, glæpum og ófriði með skorti á lýðræði, mannréttindum, jafnrétti og virð-

ingu fyrir náttúrunni. Það sem stýrir stefnu samfélagsins í áttina að samstillingu eða ó-

reiðu eru einstaklingarnir sem mynda það; á hvaða stigi samvitund þeirra er. Stjórnmála-
kenningin verður því að taka mið af því stjórnskipulagi, skipulagi menntunar og skipulagi 

skóla og annarra stofnana sem stuðlar að því að mennta fólk í átt til farsældar. Vitundar-
grunduð menntun tekur mið af stjórnmálakenningu um hvernig hægt er að virkja lögmál 
náttúrunnar til hámarks gagns fyrir stjórnvöld (og nær að sjálfsögðu til „skipulags skóla, 

annarra menningarstofnana og fjölskyldu og heimilis“).  
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6 Lokaorð 

Núverandi mennta- og menningarmálaráðherra hefur hrint af stað undirbúningsvinnu við 

gerð nýrrar menntastefnu til ársins 2030. Helstu ástæðu þess að efla menntakerfið telur 

ráðherra vera þá að bæta lífskjör enn frekar og auka útflutningstekjur landsins ef marka 
má grein í Fréttablaðinu á síðasta ári (Lilja Alfreðsdóttir, 2018). Í þeim tilgangi skal hugað 

að verðmætasköpun sem byggir á hugviti og verkþekkingu.  

Þessi takmarkaða framtíðarsýn ráðherra er því miður alveg laus við hugvit, ferskleika 

og sýn á mátt og tilgang menntunar. Í staðinn hljómar klisjan um menntun til að aukna 
útflutningstekjur, verðmætasköpun, hugvit og verkþekkingu. Helstu leiðina til þess að ná 

þessu markmiði telur hún vera þá að hverju hæfniþrepi menntunar fylgi skilgreind náms-

markmið og mælikvarðar til að meta árangurinn. 

Íslensk samfélag, líkt og samfélag flestra þjóða, stendur frammi fyrir ótal áskorunum 

á næstu áratugum. Áskoranirnar snúast um heilsu, frið, sjálfbærni, náttúruvernd, mis-
skiptingu auðæfa, jafnrétti og mannréttindi. Menntun er eina leiðin til þess að takast á 
við þessar áskoranir. Menntunin þarf að stuðla að heilbrigði sálar og líkama, réttlætis-

kennd, siðferðisþroska, samkennd, friði og hamingju einstaklinganna. Leiðin að því marki 
felst ekki í auknum útflutningstekjum heldur í menntun sem stuðlar að sjálfsþekkingu, 

sjálfsbirtingu eða hvað við kjósum að kalla þann vitundarþroska sem öllum mönnum 

stendur opinn og ég hef lýst í þessari ritgerð. Hugvit, sköpunarhæfni, velmegun, framfarir 

og friður eru aukaafurð af slíkum þroska einstaklingsins.  

Það væri mikil gæfa ef að menntun sem byggir á þessari sýn næði inn í þá nýju 

menntastefnu sem nú er í mótun. Þekkingin sem til þarf er tilbúin, hefur staðist tímans 

tönn og er staðfest með hundruðum rannsókna. 
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Viðauki A: Fjórir þættir vitundargrundaðrar menntunar 

Allir fjórir þættir vitundargrundaðrar menntunar miða að því að þroska sköpunarhæfni, 

greind og hamingju hvers nemanda, gera líf hans vandamálaminna og stuðla að fram-

förum hans og lífsfyllingu.   

 

1) Viðtundarnámskeið. Nemendur iðka innhverfa íhugun tvisvar á dag sem hluta af 

námi sínu og geta að nokkrum mánuðum liðnum lært sidhi-tæknina, þar á meðal 
yoga-flug. Með iðkun þessara aðferða byrja þeir að hugsa og starfa út frá vit-

undarsviði sem gætt er hámarks sköpunarkrafti og fyllingu, það er að segja tærri 

vitund. Í kjölfarið byrja þeir að tjá meira af ótakmörkuðum sköpunarmætti þessa 

sviðs í daglegu lífi. Með hópiðkun þessara aðferða stefnir skólasamfélagið, nær-
samfélagið og – ef hóparnir eru nægilega stórir – samfélagið í heild í framfaraátt.  

     Ríflega 600 rannsóknir, gerðar við 250 háskóla og rannsóknarstofnanir í 33 
löndum, sýna víðtæk, uppbyggileg áhrif innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar 
á huga, líkama, hegðun og samfélagið í heild. Nemendur sækja einnig námskeið í 

vitundarvísindum Maharishi sem veita þeim dýpri skilning á andlegum mögu-

leikum sínum. Á slíkum námskeiðum öðlast nemendur skilning á lögmálum sem 
eru sameiginleg öllum námsgreinum og mannlegu lífi almennt. Það hjálpar þeim 

að sjá með hvaða hætti námsgreinar tengjast og að skilja eigin vitundarþroska. 
Nemendur öðlast í senn beina reynslu og aukinn skilning á lífinu í heild.  

2) Nám í hefðbundnum námsgreinum í ljósi þekkingar á vitundinni. Nemendur 

leggja stund á hefðbundnar námsgreinar – vísindi, stærðfræði, listir og mannleg 

fræði – að því viðbættu, sem er einstakt, að kennarar fjalla um alla þætti náms-

efnisins í ljósi mannlegs vitundarþroska. Við það verður námsefnið nákomnara 

nemandanum og eykur tilfinningu hans fyrir eigin getu og möguleikum. 

3) Vitundargrunduð kennslutækni sem þróar heilsteypta vitund. Þessar aðferðir, 

sem hraða námi, þroska ekki aðeins huga og vitsmuni heldur einnig skynjun, til-

finningar, tal og hegðun. Þær þroska heilsteypta vitund nemandans og náms-

árangur og árangur í daglegu lífi. 

     Meðal þessara kennsluaðferða er notkun stórra veggspjalda sem sýna tengsl 

hvers meginatriðis námsefnisins við kennslustundina, námskeiðið og náms-
greinina í heild – ávallt í ljósi þekkingar nemandans á vitundinni. Önnur kennslu-

tækni er fólgin í að láta nemendur draga saman og segja frá því sem þeir lærðu í 
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lok hverrar kennslustundar, í dagslok og vikulok. Í lok hvers mánaðar eru nem-

endur látnir kynna meginhugmyndir í því sem þeir hafa lært á skapandi hátt.  

4) Streitulausar dagvenjur og nærandi umhverfi. Djúp hvíld hugar og líkama skiptir 

sköpum um andlegan þroska. Því er ástundun innhverfrar íhugunar og sidhi-
tækninnar bætt inn í hefðbundið nám í skólum sem bjóða vitundargrundaða 

menntun. Djúp hvíld leggur grunninn að aukinni hæfni, einbeitingu og áhuga í 

kennslustundum. Í skólum sem þessum er að auki lögð áhersla á holla fæðu, 
reglubundnar íþróttir fyrir alla, góðan nætursvefn og enga heimavinnu. 

     Ákjósanlegast er að kynin séu aðskilin sem stuðlar að einföldum lífsstíl þar sem 

áherslan er á nám og þroska. Skólabyggingar eru byggðar eða valdar í samræmi 

við arkitektúr sem styður heilbrigði og vellíðan íbúanna. Andrúmsloftið einkennist 

af friði, atorku, einbeitingu og samstillingu; ákjósanlegasta umhverfi vaxtar og 

þroska. 
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Viðauki B: Dæmi um samsviðsveggspjald  
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Viðauki C: Samsvörun Rik Ved og ofurstrengsins 
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Viðauki D: Vitundargrunduð menntun í reynd 

Í Bandaríkjunum, Bretlandi, Hollandi, Indlandi og víðar hafa svokallaðir Maharishi-skólar 

verið starfræktir í áratugi á öllum skólastigum. Þetta eru einkaskólar sem stofnaðir voru 

í þeim tilgangi að veita vitundargrundaða menntun frá grunni (Global Country of World 
Peace [GCOWP], 2008) 

Árangur nemenda í þessum skólum er athyglisverður. Í Fairfield í Iowa hefur 

Maharishi-skólinn, sem hóf starfsemi árið 1972, unnið til um 100 verðlauna á alþjóða-

vettvangi (árið 2008, nýrri tölur ekki tiltækar); á landsvísu og fylkinu; í vísindum, ræðu-
keppni, leiklist, skapandi skrifum, ljóðasamkeppni, réttritun, myndlist, ljósmyndun, sagn-

fræði, skák, tennis, golfi, spretthlaupi og alþjóðlegum þrautakeppnum (GCOWP, 2008).  

Þrátt fyrir að engin inntökupróf séu í skólann hefur hann verið í efsta eina hundraðs-
hlutanum yfir öll Bandaríkin og í fylkinu á stöðluðum prófum sem mæla námsárangur 

(Iowa Tests of Education Development, skammstafað ITED). Nánast allir sem útskrifast 
komast inn í fjögurra ára framhaldsnám (College eða háskóla). Maharishi-skólinn hlaut 
verðlaun stærsta dagblaðs Iowa, Des Monies Register, sem einn af fimm bestu skólum 

fylkisins, vegna árangurs nemenda í almennum háskólum á fyrsta ári (GCOWP, 2008). 

Árangur nemenda í skapandi greinum í Maharishi-skólum hefur einnig komið fram í 
ýmiss konar samkeppnum. Nemendur í Maharishi-skólanum í Iowa þar sem 3,2 milljónir 

manna búa, hafa til dæmis unnið fylkissamkeppnina í smíði vélmenna, þeir hafa unnið 

fyrsta sæti í árlegri ljóðasamkeppni ungskálda (e. Yong Poet of the Year) og fyrsta sæti í 
ljóðasamkeppni ljóðskáldafélags Iowa í flokki framhaldsskólanemenda. Þeir hafa fjórum 
sinnum fengið viðurkenningarverðlaun þingsins fyrir listir (e. Congressional Art Award) 

og hafa oftar unnið til verðlauna í ræðukeppni framhaldsskólanema í Iowa en nokkur 
annar skóli í 40 ára sögu keppninnar (GCOWP, 2008).  

Í íþróttum hafa lið drengja og stúlkna unnið svæðismót samtals fimm sinnum, skólinn 

vann fylkismótið í golfi drengja, bæði liðskeppnina og einstaklingskeppnina og drengir og 

stúlkur hafa alls unnið fylkiskeppni Iowa í tennis 17 sinnum á síðastliðnum 20 árum 

(GCOWP, 2008).  

Svipaða sögu er að segja um Maharishi-skólann í Skelmersdale á Englandi sem 
stofnaður var árið 1986 og er eingöngu á leik- og grunnskólastigi. Árið 1990 hóf skólinn 

þátttöku í samræmdum prófum á unglingastigi (e. General Certificate of Secondary 

Education, skammstafalð GCSE). Hlutfall þeirra sem hafa fengið A eða A+ síðan þá er 39% 

en landsmeðaltalið er 14% á sama tímabili. Hlutfall þeirra sem hafa fengið einkunnirnar 
A-C frá árinu 1990 er 89% en landsmeðaltalið er 44,6%. Í stuttu máli er hlutfall þeirra 
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nemenda sem ljúka prófum með einkunnina A eða A+ þrefalt hærra en á landsvísu. Þeir 

sem fá einkunnir á bilinu A – C eru 60% fleiri en landsmeðaltalið og hlutfallslegur fjöldi 

nemenda sem nær 5 prófum með einkunnir á bilinu A+ til C er tvöfalt meiri en í landinu 

öllu. Nemendur skólans hafa oft verið í efstu sætum í árlegri stærðfræðikeppni þar sem 

um 200 þúsund nemendur taka þátt (GCOWP, 2008).  

Maharishi-skólinn í Skelmersdale á Englandi hefur jafnframt náð frábærum árangri í 

ljóðasamkeppnum og skapandi skrifum á landsvísu og unnið svo oft til verðlauna á því 
sviði að verðlaunaljóðunum var safnað saman og þau gefin út á bók (GCOWP, 2008).. 

Bæði Maharishi-skólinn í Bandaríkjunum og í Bretlandi eru tiltölulega fámennir skólar, 

fjöldi nemenda í Fairfield er innan við 300 og í Skelmersdale innan við 200 (GCOWP, 

2008).  

Á Indlandi nefnast skólar sem bjóða vitundargrundaða menntun á grunn- og fram-

haldsskólastigi Maharishi Vidya Mandir. Fyrsti skólinn var stofnaður árið 1991 en alls eru 

þeir 145 talsins í 17 ríkjum á Indlandi með um 100 þúsund nemendur alls. Nemendur 
skólanna hafa hlotið bestu vitnisburði á samræmdum prófum og unnið til fjölda verð-

launa í vísindum, ljóðagerð, íþróttum og fleiri greinum. Hundruð nemenda í þessum 

skólum hafa náð 95-100% árangri í einstökum greinum og frábærum árangri á ýmsum 
virtum inntökuprófum á landsvísu. Í Vedaháskóla Maharishi á Indlandi (Maharishi 

Mahesh Yogi Vedi University) sem stofnaður var árið 1995 og í Stjórnunar- og tæknihá-

skóla Maharishi í Chhattisgarh eru samtals um 20 þúsund nemendur. Í Stjórnunarstofnun 
Maharishi (Maharishi Institute of Management) eru um 1000 nemendur í fimm deildum 

(GCOWP, 2008).  

Maharishi stjórnunarháskólinn í Fairfield í Bandaríkjunum var stofnaður árið 1972. 
Hann býður upp á bakkalár-, meistara- og doktorspróf í ýmsum greinum og hlaut snemma 

fulla viðurkenningu. Skólinn hefur í áratugi gert rannsóknir á nemendum sínum sem stað-

festa heildstæðan vitundarþroska, betri heilsu og betri hegðun eins og þessir þættir 
mælast sem aukin greind, aukin hlutsýni, aukinn viðbragðsflýtir, aukinn lífeðlisfræðileg 

skilvirkni taugakerfis, minni þörf fyrir læknisþjónustu og lægri sjúkrahúskostnaður meðal 

starfsfólks skólans; aukinn félagsþroski, og vöxtur afburðaárangurs á sjálfsþroskaprófum 
(GCOWP, 2008).  

Þeir skólar sem hér hafa verið nefndir og starfað hafa í áratugi bjóða upp á fulla vit-
undargrundaða menntun, það er menntun sem felur í sér hina fjóra þætti vitundar-
grundaðrar menntunar (sjá Viðauka A). Árið 2004 var farið að innleiða innhverfa íhugun 

í almennum grunn- og framhaldsskólum í Bandaríkjunum sem „Quiet Time Program“ 

(skammstafað QTP), það er að segja „kyrrðarstund“ sem skólum er frjálst að ráðstafa 
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samkvæmt lögum („The Quiet Time program“, 2019). Innhverfri íhugun er þá bætt inn í 

daglegt skólastarf í 15 mínútur morgna og síðdegis án breytinga á náminu að öðru leyti. 

Árangurinn er eftirtektarverður, til dæmis í Vicitation Valley miðskólanum í San Francisco 

í Kaliforníu. James Dierke, skólastjóri skólans, sagði um árangurinn af innleiðingu 

innhverfrar íhugunar: „QTP er áhrifaríkasta aðferð til þess að meðhöndla streitu- og of-
beldisvanda í skólum sem ég hef komist í kynni við á síðastliðnum 40 árum“ og Carlos 

Garcia, menntamálastjóri (e. superintendent) San Francisco umdæmis sagði um árangur-

inn: „QTP ætti einfaldlega að vera í hverjum einasta skóla“ („The Quiet Time program“, 
2019).  

Innleiðing á innhverfri íhugun í hefðbundnum skólum í Bandaríkjunum og víðar um 

heim hefur í mörgum tilfellum notið stuðnings David Lynch sjóðsins sem stofnaður var af 

bandaríska kvikmyndaleikstjóranum David Lynch árið 200523 (David Lynch Foundation, 

2019). Sjóðurinn er að mestu fjármagnaður með fjárframlögum fjársterkra aðila úr við-
skiptalífinu í Bandaríkjunum. Auk þess að styðja skólaverkefni víða um heim styður 

sjóðurinn nú alls kyns sérverkefni í kennslu innhverfrar íhugunar, svo sem kennslu fyrr-
verandi hermanna með áfallastreituröskun, kvenna sem orðið hafa fyrir heimils- og kyn-

ferðisofbeldi, frumbyggja í Bandaríkjunum, HIV smitaðra, fanga og fleiri hópa. Jafnframt 

styrkir sjóðurinn rannsóknir á innhverfri íhugun. 

Hröð aukning hefur orðið á innleiðingu innhverfrar íhugunar og sidhi-tækninnar í 

skólastarfi á síðastliðnum áratug, einkum í latnesku Ameríku, Asíu og ýmsum Afríku-
ríkjum24. Í Bólivíu var ákvörðun tekin árið 2015 um að innleiða innhverfa íhugun í alla 

ríkisskóla. Jafnframt hefur UDABOL, sem er stærsti einkaháskóli Bólivíu með um 28 

þúsund nemendur stofnað deild í samvinnu við Maharishi vedaháskóla latnesku Ameríku 
(e. Maharishi Vedic University of Latin America) í vedískum vísindum Mahahrishi. Vit-

undargrunduð menntun hefur verið innleidd í CECIL tækniskólann í Ria de Janeiro í 
Brasilíu sem er ríkisrekinn skóli. Í samvinnu við indverska sendiráðið í Chile hafa samtök 
Maharishi í Chile hafið innleiðingu vitundargrundaðrar menntunar fyrir 10 þúsund nem-

endur. Það gerðist í kjölfar góðs árangurs af því að 800 nemendur í Santiago lærðu og 
iðkuðu innhverfa íhugun. Í Kólumbíu iðka á sjötta þúsund barna og um sjöhundruð starfs-
menn yoga-flug (innhverfa íhugun og sidhi-tæknina) saman kvölds og morgna á sama 

 
23 Sjóðurinn greiddi meðal annars niður námsgjöld um fyrir um 1500 Íslendinga í innhverfri íhugun eftir 
heimsókn og fyrirlestra David Lynch hér á landi árið 2009 á vegum Íslenska íhugunarfélagsins. 
24 Nákvæmar tölulegar upplýsingar liggja ekki fyrir um framgang vitundargrundaðrar menntunar í þessum 
löndum latnesku Ameríku á síðastliðnum árum. Upplýsingar hér eru fengnar úr óopinberri upptöku af 
ráðstefnu um framgang mála í latnesku Ameríku í lok árs 2017 (Raja Louis, 2017). 
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tíma í 36 stofnunum fyrir munaðarlaus börn sem faðir Mejia stofnaði og stýrir. Í endur-

hæfingarstofnunum fyrir ungt afbrotafólk í Kólumbíu iðka 1500 ungmenni innhverfa í-
hugun og sidhi-tæknina sem leitt hefur til þess að faðir Mejia var fengin stjórn allra endur-

hæfingarstofnana í Kólumbíu; það er að segja að innleiða þar endurhæfingarmeðferð 

sína og vitundargrundaða menntun. Forseti Costa Rica bauð íhugunarsamtökum 
Maharishi að innleiða vitundargrundaða menntun í öllum skólum í landinu (um 150 

þúsund nemendur) með fjárhagslegum stuðningi símafyrirtækisins Digitel. Menntamála-

ráðuneyti Ekvador ákvað (2017) að 2000 skólar skyldu njóta góðs af vitundargrundaðri 
menntun. Hafin er menntun 2 þúsund kennara þar í landi í innhverfri íhugun sem sjá 

munu um 2 milljónir barna. Allir herskólar í Ekvador með yfir 14 þúsund nemendur hafa 

lært innhverfa íhugun og sidhi-tæknina. Í Perú hafa 50 þúsund nemendur lært innhverfa 
íhugun og 8,5 þúsund hafa lært sidhi-tæknina. Menntamálaráðuneyti Surínam, sem er 

minnsta sjálfstæða ríki Suður-Ameríku með um 560 þúsund íbúa, hefur opinberlega á-

kveðið að styðja innleiðingu vitundargrundaðrar menntunar í öllum framhaldsskólum í 
landinu. Á eyjunni Margarita í Venesúela hefur opnast tækifæri til kenna 10 þúsund nem-

endum úr ýmsum skólum sidhi-tæknina en 1500 nemendur hafa nú þegar lært (2017). Í 

Afríku má nefna að fyrrverandi forseti Mosambik hefur tryggt byggingu skóla sem ætlað 
er að vera fyrirmynd annarra skóla í vitundargrundaðri menntun. Á meðan er ætlunin að 

kenna að minnsta kosti 3500 nemendum innhverfa íhugun-sidhi tæknina í skólum í 

nágrenni við hinn nýja skóla sem er það sem til þarf til að skapa samstillingaráhrif fyrir 
alla Afríku. 

. 
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