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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin til B.Ed.- prófs í kennarafræðum á íþróttakjörsviði við Kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Núvitund snýst um að veita eigin hugsunum og tilfinningum athygli án 

þess að leggja á þær dóma eða staldra of lengi við þær. Núvitundariðkun hefur notið mikilla 

vinsælda í vestrænu samfélagi síðustu ár og hafa einstaklingar nýtt sér hana til þess að hlúa að 

sér í hraða hversdagsins. Í þessari ritgerð verður uppruna hugleiðslu og núvitundar gerð skil 

sem og notkun núvitundar í dag og áhrifum á almenna heilsu fólks. Meginmarkmið 

ritgerðarinnar eru að kanna áhrif núvitundar á íþróttafólk og frammistöðu þeirra og að kanna 

hvort ávinningur felist í því að kenna börnum og unglingum núvitund. Því verða rannsóknir og 

annað efni þessu tengt skoðað. Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar eru gefa til kynna 

að núvitundariðkun geti haft ýmis jákvæð áhrif á íþróttafólk sem geti stuðlað að bættri 

frammistöðu þeirra. Algengustu áhrifin sem rannsakendur urðu varir við voru t.d. minni 

frammistöðukvíði, meiri sjálfsstjórn, betri einbeiting og bætt tilfinningastjórnun. Niðurstöður 

rannsókna er varða börn og ungmenni sem skoðaðar eru, varpa m.a. ljósi á vaxandi áhuga fólks 

á að kynna núvitund fyrir börnum. Mikil gróska hefur verið hér á landi í innleiðingu núvitundar 

í leik- og grunnskólum. Börn og unglingar virðast hafa gagn af núvitund rétt eins og fullorðnir 

og eru yfirleitt ánægð með þá núvitundarþjálfun sem þau hljóta. Rannsóknir benda til þess að 

með núvitund geti börn og unglingar öðlast meiri ró og sjálfsstjórn, betri einbeitingu og aukna 

vellíðan. Að auki bendir ýmislegt til þess að núvitund gagnist börnum og unglingum við 

íþróttaiðkun eins og fullorðnum. 
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Abstract 

This thesis is a final assignment for a B.Ed.- degree within the Faculty of Education specializing 

in physical education at the University of Akureyri. Mindfulness can be described as a practise 

of giving attention to your thoughts and feelings non-judgementally and without dwelling on 

them. Mindfulness has gained popularity in the western world for the last few years. People 

have been using it as a method for self-care and to attain some calmness and in a frantic world. 

In this thesis the origin of meditation and mindfulness will be discussed as well as the use of 

mindfulness in our modern society. The effects of mindfulness on both physiological and 

psychological health will also be discussed. The main purpose of this thesis was to look into 

the effects of mindfulness on athletes and as well the effects of mindfulness on children and 

adolescents. Therefore research on those topics are reviewed. The results of research regarding 

mindfulness effects on athletes are promising. They show positive effects that may contribute 

to the athlete’s performance. The most common effects were better emotional regulation and 

concentration, more self control and less performance anxiety. The results of research regarding 

the effects of mindfulness on children and adolescents are also quite promising. The results 

shed light on people’s growing interest in teaching mindfulness to children. In Iceland 

mindfulness implementation in schools has become quite common. Mindfulness appears to 

benefit children and adolescents as well as adults, both in daily life and on the sports field. 

Results indicate that mindfulness can contribute to the calmness, self control, concentration and 

well-being of children and adolescents.  
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1 Inngangur 

Núvitund snýst um að fylgjast með eigin huga án þess að leggja dóma á þær hugsanir og 

tilfinningar sem koma upp. Þegar þú fylgist markvisst með eigin hugsunum sérðu að þær koma 

og fara nokkurn veginn eins og þeim sýnist hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. 

Núvitund snýst um að leyfa sér að skynja þessar hugsanir og veita þeim athygli en læra svo að 

sleppa takinu af þeim. Smám saman áttarðu þig á að þú ert ekki hugsanir þínar. Nú á tímum er 

núvitund og iðkun hennar nokkuð áberandi í samfélaginu. Hún hefur verið m.a. verið nýtt sem 

aðferð fyrir einstaklinga til þess staldra við núlíðandi stund í hamstola heimi þar sem hraðinn 

eykst sífellt. Þrátt fyrir skyndilegar vinsældir núvitundar síðustu ár hefur hún verið iðkuð í 

þúsundir ára og gjarnan er talað um hana sem inntakið í hugleiðslu búddista. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif núvitundariðkunar á heilsu, vellíðan og hamingju 

(Williams og Penman, 2011, bls. 7-15). 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði í raun þegar ég var að vinna verkefni um siðferðileg 

gildi í júdó. Eitt af þessum gildum er sjálfsstjórn, getan að hafa stjórn á eigin tilfinningum. 

Íþróttir geta oft og tíðum framkallað ýmsar ýktar tilfinningar meðal iðkenda og sérstaklega 

þegar mikið er undir. Sumir leyfa þessum tilfinningum að trufla sig, aðrir ekki. Þegar ég skrifaði 

um sjálfsstjórn fór hugurinn á flug og velti ég því fyrir mér hvort núvitund gæti ekki verið 

gagnleg í iðkun íþrótta bæði meðal fullorðinna og barna. Í því skyni að læra inn á eigin 

tilfinningar án þess að reyna að bola þeim endilega burt. 

Í þessari ritgerð verður það kannað hvort núvitund hafi áhrif á íþróttafólk og frammistöðu 

þeirra. Einnig verður það skoðað hvort gagnlegt sé að kenna börnum og unglingum núvitund 

og þar með varpa ljósi á það hvort ávinningur felist í því að kynna núvitund fyrir einstaklingum 

snemma á lífsleiðinni. Fyrst verður fjallað um uppruna núvitundar og notkun hennar í vestrænu 

samfélagi. Þar á eftir verða niðurstöður rannsókna á áhrif núvitundar á líkamlega og andlega 

heilsu skoðaðar. Í næst síðasta kaflanum verður fjallað um niðurstöður rannsókna á áhrif 

núvitundar á íþróttafólk og að lokum verður skoðað hvað hefur verið gert varðandi núvitund 

með börnum og unglingum ásamt því að skoða rannsóknir tengdar því. Dregnar verða svo 

saman helstu niðurstöður í umræðum og lokaorðum. 
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2 Núvitundarhugleiðsla 

Enska hugtakið meditation, sem þýtt er á íslensku sem hugleiðsla, á rætur sínar að rekja til 

latneska orðsins meditari sem þýðir að íhuga eða veita umhugsun (Mead, 2019). Hugleiðslu 

hefur verið lýst sem andlegri þjálfun sem felur í sér slökun, einbeitingu, athygli og meðvitund. 

Hugleiðsla er gjarnan sögð fela í sér andlega ró, íhugun sem beinist inn á við og sjálfsskoðun. 

Sá sem iðkar hugleiðslu þjálfar hugann rétt eins og sá sem iðkar líkamsrækt þjálfar líkamann 

en hugur og líkami mynda svo auðvitað ákveðna heild (Live and Dare, e.d.-a). Í þessum fyrsta 

kafla verður fjallað um uppruna bæði hugleiðslu í breiðum skilningi og núvitundarhugleiðslu 

og hvað í henni felst. Í framhaldi af því verður sjónum beint sérstaklega að notkun 

núvitundarhugleiðslu í vestrænu samfélagi. 

2.1 Uppruni  

Hugleiðsla er samofin mannkynssögunni langt aftur í tímann. Að reyna að setja fingurinn á það 

nákvæmlega hvar og hvenær hún varð til svipar til þess að leita að nál í heystakk. Það sama 

gildir um að reyna að finna einhvern ákveðinn forsprakka hugleiðslunnar. Hægt er að rekja 

heimildir um hvers kyns iðkun hugleiðslu til mismunandi trúar- og menningarheima og þar á 

meðal til hindúatrúar, búddatrúar, gyðingdóms, kristindóms og íslamstrúar. Eflaust er 

hugleiðsla eins og við þekkjum hana í dag undir margvíslegum áhrifum frá þessum 

menningarlegu trúarhefðum. Sumir vilja meina að hugleiðsla sé jafn gömul og mannkynið 

sjálft. Elstu heimildir sem er að finna um hugleiðslu eru frá Indlandi um 5000-3500 árum fyrir 

Krist. Myndrænar heimildir eru í formi veggmynda sem sýna fólk sitjandi með hálflokuð augun 

og er það álitið vera í djúpri hugleiðslu. Elstu rituðu heimildir sem lýsa hugleiðslu koma einnig 

frá Indlandi um 1500 árum fyrir Krist, úr handritum hindúatrúar. Hafa ber í huga að munnlegar 

heimildir höfðu verið á sveimi lengi áður en þær voru ritaðar. Forn saga hugleiðslu virðist vera 

að mestu bundin við Austurlönd og tengist yfirleitt trú að einhverju leyti (Mead, 2019). Enda 

þótt ekki sé hægt að benda á einhvern forsprakka hugleiðslunnar hafa engu að síður nokkrir 

einstaklingar skipt sköpum í útbreiðslu hennar. Siddhartha Gautama er einn þeirra, betur 

þekktur sem Búdda en hann var boðberi búddisma sem er trúar- og heimspekistefna. Vert er að 

fjalla stuttlega um Búdda þar sem hugleiðsla er á tímum gjarnan tengd við búddisma og þá 

sérstaklega það sem nefnt er núvitundarhugleiðsla (Mead, 2019). 

Samkvæmt hinni búddísku hefð var Siddhartha Gautama prins sem var uppi um 500 árum 

fyrir Krist. Hann veitti þjáningu sem hann sá allt um kring mikla athygli og fékk það mjög á 
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hann. Siddhartha sá að allt fólk þjáðist á einn eða annan hátt og stafaði sú þjáning ekki einungis 

af hörmungum eins og stríði eða plágum. Fólk þjáðist einnig vegna kvíða, gremju, og óánægju 

og þessir þættir virtust fylgja mannskepnunni. Siddhartha fannst eins og fólk gæti ekki verið 

sátt með það sem það hefði, það vilji alltaf eitthvað annað og meira. Fátæka dreymi um að verða 

ríkir og þeir sem eiga pening vilji meiri pening. Þegar Siddhartha var 29 ára flúði hann höll sína 

um miðja nótt og skildi veraldlegu eigur sínar eftir. Hann ferðaðist um Norður Indland í leit að 

leið til þess að komast undan þjáningu. Hann heimsótti ýmis andleg athvörf (e. ashram) og 

leitaði að einhvers konar frelsun en fann hana ekki. Svo hugleiddi hann meira og minna í sex 

ár og áttaði sig að lokum á því að þjáning manneskjunnar stafar ekki einungis af óheppni eða 

félagslegum aðstæðum heldur af hegðunarmynstri huga hvers og eins. Hann uppgötvaði að 

sama hvað hugurinn upplifir þá bregst hann yfirleitt við með löngun og sagði hann að löngunin 

feli ávallt í sér óánægju. Þegar hugurinn upplifi eitthvað óþægilegt eða vont blossi upp löngun 

í þægindi. Þegar hugurinn upplifir þægindi blossi upp löngun í að halda í þau þægindi eins lengi 

og hægt er eða magna þau upp. Hann sagði þennan hugsunarhátt valda innri þjáningu og 

manneskjur þyrftu að læra að fylgjast með tilfinningum eins og sorg, sársauka, hamingju og 

gleði án þess að leggja neinn dóm á tilfinningarnar. Hægt væri að sleppa úr þessum vítahring 

með því að leyfa tilfinningunum að koma yfir sig og skynja þær eins og þær eru án þess að 

staldra of lengi við. Þá myndi hugurinn öðlast frið ef löngun í eitthvað annað hugarástand væri 

ekki til staðar. Þegar Siddhartha Gautama áttaði sig á þessu varð hann uppljómaður og er hann 

nefndur Búdda eftir það. Búdda eyddi ævinni í að breiða út boðskap sinn (Harari, 2015, bls. 

224-226). 

Til eru fjölmargar mismunandi gerðir af hugleiðslu en þeim er þó gjarnan skipt gróflega í 

tvo flokka, hugleiðslu sem einblínir á einbeitta íhugun (e. focused attention meditation) og 

hugleiðslu sem einblínir á opna vitund (e. open monitoring meditation). Í fyrrnefnda flokknum 

einbeita iðkendur sér yfirleitt að einhverju ákveðnu út allan tímann á meðan hugleiðslan fer 

fram. Þessi ákveðni þáttur sem er í brennidepli hverju sinni getur verið andardrátturinn, 

ákveðinn líkamspartur, einhver þula eða ímynd eða jafnvel eitthvað utanaðkomandi. Eftir því 

sem iðkandi æfist meira öðlast hann getu til að einbeita sér djúpt að tilteknum þætti hverju sinni 

og truflanir hugans verða sjaldgæfari og skammvinnari. Í síðarnefnda flokknum einbeita 

iðkendur sér ekki að neinum þætti. Þeir halda huganum opnum og fylgjast með öllum 

upplifunum sem þeir verða fyrir á meðan hugleiðslu stendur án þess að leggja dóm á upplifunina 

eða staldra við. Upplifanirnar geta verið innri þættir eins og hugsanir, minningar eða tilfinningar 
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en einnig eru það ytri þættir eins og lykt eða hljóð sem berast um rýmið. Núvitundarhugleiðsla 

fellur undir seinni flokkinn (Live and Dare, e.d.-b). 

2.2 Notkun núvitundar í vestrænu samfélagi 

Enda þótt rætur hugleiðslu og núvitundar séu aðallega í Austurlöndum er upphaf núvitundar á 

Vesturlöndum yfirleitt talið markast af tilkomu meðferðar sem kallast núvitundarmiðuð 

streituminnkun (e. mindfulness-based stress reduction: MBSR). Meðferðina, sem er átta vikna 

löng og átti að stuðla að minni streitu, þróaði bandaríski háskólaprófessorinn Jon Kabat-Zinn 

og kom hún á sjónarsviðið árið 1979. Kabat-Zinn hafði fræðst um núvitund undir handleiðslu 

zen-búddískra kennara og leitaðist hann við að sameina þekkingu sína frá Austurlöndum 

vestrænum vísindum í vinnu sinni. Þetta varð m.a. til þess að núvitund öðlaðist smám saman 

vinsældir í vestrænu nútíma samfélagi (Selva, 2019; Mindfulness-Based Stress Reduction, e.d.). 

Segja má að núvitund sé í grunninn vestræn útgáfa af innhverfu hugleiðslutækninni 

Vipassanā sem á rætur að rekja til búddisma en inntakið í henni er óskipt athygli á það sem 

verður fyrir skynfærunum án þess að leggja á það dóma. Vipassanā hefur það markmið að „vera 

manns í heild fyllist hreinum og skýrum huga“ samkvæmt annarri megintúlkun búddisma 

theravāda. Þetta markmið getur krafist þess að einstaklingurinn helgi nokkrum áratugum, eða 

allri ævi sinni, í munkareglu eða í einangruðu klaustri til þess að einbeita sér að hugleiðslu á 

degi hverjum, allan daginn. Þess háttar líferni er ekki beint aðlaðandi fyrir hinn hefðbundna 

vestræna mann (Wallace, 2002, bls. 34-50). Í okkar nútímasamfélagi kallast það mjög gott ef 

við verjum 1-2 klst. af deginum í hugleiðslu. Í þessu svokallaða lífsgæðakapphlaupi berst fólk 

í bökkum við að sinna vinnu, börnum, hreyfingu, mataræði, útliti sínu, samfélagsmiðlum og 

þannig mætti lengi telja áfram. Umgjörð núvitundar og markmið hennar hafa því að öllum 

líkindum breyst með nútímavæðingu hennar. Í Austurlöndum mætti segja að núvitund sé 

lífsmáti en hér á Vesturlöndum hefur núvitund meira þróast sem aðferð til þess að takast á við 

lífsmáta okkar. Óhætt er að segja að núvitund sé orðin markaðsvætt afl í neyslusamfélagi okkar 

og er ógrynni til orðið af bókum, smáforritum og námskeiðum sem eiga að hjálpa okkur að róa 

reikandi huga í kvíðavaldandi umhverfi. 

Inntak núvitundar í vestrænu samfélagi í dag snýst yfirleitt um að leiðbeina fólki í áttina að 

minni kvíða, streitu, lífsleiða og örmögnun. Mark Williams og Danny Penman segja t.d. í bók 

sinni, Núvitund: Hagnýt leiðsögn til að finna frið í hamstola heimi, að hún geti vel hjálpað fólki 

að finna sanna hamingju, frið og lífsfyllingu. Þetta sé þó ekki gert á augabragði en til að ná 

árangri þurfi að þjálfa núvitundina með reglulegri ástundun. Í núvitund felst að einstaklingur 
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fylgist með hugsunum sínum án þess að gagnrýna og hefur samkennd með eigin huga. Þegar 

maður finnur fyrir neikvæðum tilfinningum tekur maður þær ekki endilega persónulega heldur 

lítur á þær ýmist sem sápukúlur sem svífa um en springa svo eða dökk ský á himni sem líða hjá. 

Maður veitir þeim athygli en leyfir þeim ekki að draga sig niður í kviksyndi vanlíðunar 

(Williams og Penman, 2018, bls. 8-15). Þessum þáttum svipa til boðskaps Búdda sem rætt var 

um hér að ofan. Með núvitund er hugurinn þjálfaður í að eyða lönguninni í annað hugarástand 

en það sem maður upplifir hér og nú, maður skynjar það en leyfir því að líða hjá (Harari, 2015, 

bls. 224-226). Williams og Penman segja að hægt sé að æfa sig í núvitund í sínu daglega lífi 

nánast hvar sem er, hvort sem er á göngu í vinnuna, við uppvask, í bíl eða strætó. Oft er mælst 

til þess að iðkendur sitji í stól eða með krosslagðar fætur á sessu eða púða á gólfi og reyni að 

útiloka miklar truflanir. Í grófum dráttum einbeita iðkendur sér yfirleitt að andardrættinum, 

skynja hvernig loftið fer um munn og nef og hvernig kviðurinn rís og fellur. Eðlilegt er að 

hugurinn reiki frá andardrættinum að öðrum hugsunum og þegar það gerist beinir iðkandinn 

athyglinni aftur að andardrættinum án þess að gagnrýna sjálfan sig fyrir að missa einbeitingu. 

Einnig er algengt að skanna líkamann í huganum og veita því athygli hvort manni líði vel í 

líkamanum eða illa án þess að í raun gera neitt við þær upplýsingar (Williams og Penman, 2018, 

bls. 14, 68-69, 73). 
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3 Áhrif núvitundarhugleiðslu       

Eins og fram kom hér að ofan á núvitund að geta hjálpað fólki að finna innri frið, meiri 

hamingju, draga úr einkennum kvíða og þó nokkuð fleiri eru kostirnir sagðir vera. Í þessum 

kafla verður m.a. farið yfir niðurstöður nokkurra rannsókna á áhrif þess að iðka núvitund á einn 

eða annan hátt, á bæði andlega og líkamlega líðan fólks. 

3.1 Andleg áhrif 

Núvitund hefur verið tengd við andlega vellíðan og er tengingin byggð á bæði kenningum og 

reynslu. Lykilþættir núvitundar, sem eru m.a. meðvitund um núlíðandi stund og samþykki á 

upplifun augnabliksins án dóma, eru álitnir vinna mögulega gegn algengum andlegum kvillum. 

Það eru kvillar eins og kvíði, áhyggjur, hræðsla, reiði o.s.frv. og fela þeir oft í sér tilhneigingu 

einstaklings til að forðast, bæla eða ofhugsa slæmar tilfinningar sem fylgja þeim. Eins og kom 

fram í kaflanum hér að ofan var Jon Kabat-Zinn frumkvöðull í vestrænum meðferðum byggðum 

á núvitund með tilkomu núvitundarmiðaðrar streituminnkunar eða MBSR en síðan þá hefur 

mikið vatn runnið til sjávar. Fjölmargar mismunandi meðferðir byggðar á núvitund (e. 

mindfulness based interventions) hafa verið þróaðar síðan þá sem hafa verið notaðar m.a. til að 

vinna bug á andlegum og geðrænum kvillum (Keng, Smoski og Robins, 2011). 

Í yfirlitsgrein sem Keng og félagar birtu, rýna þeir einmitt í nokkrar rannsóknir sem beinast 

að slíkum meðferðum og áhrifum þeirra. Þrátt fyrir nokkra aðferðafræðilega galla í sumum 

rannsóknunum að þeirra mati, komust þeir m.a. að þeirri niðurstöðu að núvitundaræfingar hafi 

jákvæð áhrif á andlega líðan og virkni. Jákvæðra áhrifa gætti t.d. á huglæga vellíðan, ýmis 

andleg einkenni og stjórn á tilfinningum og hegðun (Keng, Smoski og Robins, 2011). 

Tilfinningastjórn var einmitt eitt þema sem Ingibjörg Kristín Eiríksdóttir (2015) greindi í 

niðurstöðum rannsóknar sinnar á upplifun fólks af núvitund. Þátttakendur í þeirri rannsókn 

upplifðu ákveðna vitundarvakningu þegar þeir fóru að fylgjast með eigin huga með 

núvitundariðkun. Þeir sáu eðli hins sjálfvirka huga og tóku eftir því hvernig hann stýrði lífi 

þeirra. Núvitund gerði þeim kleift að horfa á eigin tilfinningar og hugsanir úr ákveðinni fjarlægð 

og með því sáu þeir margt í skýrara ljósi. Þessi innsýn í eðli hugans veitti þátttakendum betra 

vald á viðbrögðum sínum og þar með betri sjálfsstjórn. Einnig upplifðu þátttakendur meiri 

góðvild gagnvart sjálfum sér og öðrum, að þeir voru meira í núlíðandi stund og áttu auðveldara 

með djúpa tengslamyndun við aðra. Rannsakandi tekur það fram að ekki sé hægt að alhæfa um 

þessar niðurstöðu þar sem þátttakendur voru fáir eða einungis sex talsins. Núvitund geti aukið 
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þrautseigju einstaklinga sem er talinn hentugur eiginleiki m.a. til að takast á við áföll og hvers 

kyns bakslög sem oftast eru óumflýjanlegur hluti af ævi fólks. Fólk er alls konar og ýmsir 

virðast vera betur í stakk búnir en aðrir til þess að takast á við streitu og ýmsar hindranir, sumir 

virðast jafnvel þrífast best þegar nóg er um streituvaldandi verkefni í lífi þeirra. Suzanne Kobasa 

og Aaron Antonovsky hafa reynt að greina þá sálfræðilegu eiginleika sem þrautseigir 

einstaklingar eru búnir. Eiginleikar sem þau nefna eru m.a. stjórn, skuldbinding, viðráðaleiki, 

áskorun, skilningur og merking. Þeir sem eru búnir mikilli þrautseigju trúa sem sagt því að 

aðstaða þeirra feli í sér merkingu sem þeir geti tekist á við, að þeir ráði við líf sitt og að aðstaða 

þeirra sé skiljanleg. Það er að segja að það sé samhengi í aðstöðu þeirra þó hún virðist erfið og 

jafnvel óviðráðanleg. Teymi Kabat-Zinns við Læknadeild Háskólans í Massachusetts ákvað að 

kanna hvort hugleiðsla gæti bætt þessa eiginleika og niðurstöðurnar voru frekar skýrar. Í ljós 

kom að þátttakendur hugleiðslunámskeiðs þeirra fannst þeir hafa betri stjórn á lífi sínu og líta 

mætti á áskoranir sem tækifæri en ekki endilega ógn. Fleiri rannsóknir hafa styrkt þessar 

niðurstöður samkvæmt Williams og Penman (2018, bls. 63-64). 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á núvitundarmiðuðum meðferðum (e. mindfulness based 

interventions) hafa einnig sýnt fram á að þær geta dregið úr einkennum þunglyndis, kvíða, 

áhyggjum og reiði. Slíkar meðferðir virðast einnig gagnlegar við meðhöndlun á klínísku 

þunglyndi og þá sérstaklega sem fallvörn (e. relapse prevention). Einnig hefur það sýnt sig að 

núvitundariðkun yfir átta vikna tímabil hefur dregið úr grufli (e. ruminative thinking) meðal 

einstaklinga sem hafa sögu um þunglyndi. Grufl er í raun það þegar fólk brýtur heilann svo 

mjög um eitthvað ákveðið að það þróist út í þrálátar neikvæðar hugsanir um sama hlutinn. Samt 

sem áður hafa áhrif núvitundar á bráð og áköf einkenni ekki verið mikið rannsökuð. Jákvæð 

áhrif núvitundar virðast ekki einungis vera bundin við formlegar meðferðir (Edenfield og 

Saeed, 2012). Þeir sem iðka núvitund reglulega í sínu daglega lífi virðast eiga í minni hættu á 

að þróa með sér þunglyndi og kvíða og gengur þeim yfirleitt betur að horfa jákvæðum augum 

á lífið. Einnig virðist þeim ganga betur að takast á við erfiðleika eða neikvæð skapeinkenni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif núvitundariðkunar á svefn en gæði hans eru einmitt 

oft skert ef einstaklingur er þjakaður af þeim neikvæðu tilfinningum sem taldar hafa verið hér 

upp, eins og kvíða, reiði og áhyggjum. Þessi jákvæðu áhrif núvitundar á svefn eru talin stafa af 

dvínandi magni af streituhormóninu kortisól (Edenfield og Saeed, 2012). Góður nætursvefn er, 

eins og flestum ætti að vera kunnugt núna, undirstaða bæði andlegrar og líkamlegrar heilsu. 

Ónógur svefn getur haft slæm áhrif á ónæmiskerfið og tvöfaldað líkurnar á að fá krabbamein 

og Alzheimer sjúkdóminn. Auk þess getur lítill svefn haft neikvæð áhrif á blóðsykur fólks, 
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hjartaheilsu þess og andlega þætti eins og þunglyndi og kvíða (Walker, 2018, bls. 3-8). Þrátt 

fyrir að rannsóknir bendi margar til þess að núvitundariðkun hafi jákvæð áhrif á andlega heilsu 

fólks, er þörf á fleiri og betri rannsóknum. Til dæmis þyrfti að kanna tengsl milli skammts og 

svörunar og framkvæma langtímarannsóknir fyrir nákvæmari niðurstöður (Edenfield og Saeed, 

2012). 

3.2 Líkamleg áhrif 

Þó nokkrar klínískar tilraunir hafa sýnt það að núvitundarhugleiðsla getur haft jákvæð áhrif á 

líkamlega heilsu. Barbara Fredrickson og samstarfsfólk hennar við Háskóla Norður-Karólínu 

sýndu fram á að eftir níu vikna hugleiðsluþjálfun fundu einstaklingar m.a. fyrir meiri tilgangi 

með lífinu og minni einangrun. Að auki dró úr sjúkdómseinkennum eins og höfuðverk, 

brjóstverkjum og slappleika. Önnur rannsókn sem birt var árið 2005 stóð yfir í 19 ár og sýndi 

fram á jákvæð áhrif hugleiðslu í formi innhverfrar íhugunar. Þátttakendur voru 202 talsins, þar 

af 77 hvítir og meðalaldur 81 ár og 125 svartir þar sem meðalaldur var 66 ár. Rannsakendur 

komust að því að þessi tegund hugleiðslu dregur mjög úr dánartíðni en á tímabilinu sem 

rannsóknin stóð yfir dóu 23% færri í hugleiðsluhópnum en samanburðarhópnum. Alls létust 

30% færri úr hjartasjúkdómum og 49% færri létust úr krabbameini (Williams og Penman, 2018, 

bls. 60-61). 

Hjartaheilsa í tengslum við ástundun núvitundar hefur einmitt vakið athygli rannsakenda í 

áratugi. Árið 2014 birtist grein um rannsókn þar sem tilgangurinn var að mæla blóðþrýsting 

einstaklinga á meðan þeir leystu streituvaldandi verkefni á tilraunastofu. Á undan höfðu 

einstaklingarnir hlustað á rödd Jons Kabat-Zinns á geisladiski í um það bil 15 mínútur. Í 

rannsókninni var einn tilraunahópur og einn samanburðarhópur og þátttakendur nemar í 

háskóla. Tilraunahópurinn hafði fengið stutta kynningu á núvitund og framkvæmdu þeir þær 

æfingar sem voru á geisladiskinum með núlíðandi stund í huga án þess að leggja dóma á hana. 

Samanburðarhópurinn hlustaði á aðrar æfingar á geisladiskinum án þess að hafa 

núvitundariðkun beinlínis í huga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu m.a. að þessi eina stutta 

æfing í núvitund hafði jákvæð áhrif á blóðþrýsting tilraunahópsins á meðan verkefnið stóð yfir, 

þ.e.a.s. blóðþrýstingurinn byrjaði að lækka í miðju verkefni. Á meðan hækkaði blóðþrýstingur 

samanburðarhópsins jafnt og þétt (Steffen og Larson, 2014). 

Núvitundarhugleiðsla virðist geta breytt virkni heilans. Tækniframfarir í gegnum árin hafa 

gert okkur kleift að skoða heilann gaumgæfilega. Hægt er að sjá hluta hans sem tengjast t.d. 

jákvæðum geðbrigðum eins og lífsgleði, samlíðan og umburðarlyndi verða virkari og lýsast upp 
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þegar fólk hugleiðir. Richard Davidson og Jon Kabat-Zinn hröktu þá staðhæfingu að fólk væri 

með ákveðinn geðbrigðastilli og væru þar af leiðandi annað hvort almennt lífsglaðir eða 

lífsleiðir. Þeir skoðuðu virkni framheilabarkarins í heilanum og sáu að vinstri hluti hans lýstist 

upp þegar fólk er ánægt og í góðu skapi en sá hægri lýstist upp ef fólk var reitt eða niðurdregið. 

Þeir félagar könnuðu áhrif núvitundar á fólk í líftækniiðnaði eftir átta vikna þjálfun. Rannsóknin 

leiddi í ljós að starfsemi heilans getur breyst til frambúðar með iðkun núvitundarhugleiðslu. 

Vinstri framheilabörkur meðal einstaklinganna varð mun virkari, þótt þeir væru jafnvel látnir 

hlusta á dapurlega tónlist eða rifja upp leiðinleg atvik. Hugleiðsla styrkir einnig eyjarblaðið 

(e.insula) í heilanum en það er sá hluti heilans sem hjálpar okkur m.a. að miðla samlíðan á 

eðlislægan hátt sem er nauðsynlegt fyrir okkur sjálf og samfélagið (Williams og Penman, 2011, 

bls. 56-59). Yfirlitsgrein Caroline Patricia Simm (2015) um taugalífeðlisleg áhrif núvitundar á 

heilann, styrkir þessar niðurstöður og sýnir að auki fram á áhrif á virkni fremri- og aftari 

gyrðilsgára (e. cingulate cortex), möndlu og aukins þéttleika gráa efnisins víðs vegar í heilanum. 

Í greininni kemur einnig fram að núvitundarmiðaðar meðferðir virðast nýtast þeim sem þjást af 

taugahrörnunarsjúkdómum eins og Parkinson eða Alzheimer. Önnur rannsókn sýnir sömuleiðis 

fram á áhrif núvitundar á þéttleika gráa efnisins í heilanum. Þar benda niðurstöður til þess að 

núvitundarmiðuð streituminnkun hafi áhrif á gráa efnið í drekanum (e. hippocampus), þ.e. hluta 

heilans sem tengist minni, námi, tilfinningastjórnun og getu til að sjá hlutina frá mismunandi 

sjónarhornum (Hölzel, 2011).  

Taugakerfið gerir okkur kleift að skynja líkamlegan sársauka og er taugakerfið beintengt 

heilanum. Það er nauðsynlegt að geta skynjað sársauka svo maður fari sér ekki að voða en öll 

virðumst við hafa mismunandi sársaukaþröskuld. Þeir sem hafa margra ára reynslu að baki í 

núvitundarhugleiðslu bregðast öðruvísi við sársauka en nýliðar. Reynsluboltarnir meta styrk 

sársaukans í raun eins og nýliðar en þeim finnst hann samt ekki eins óþægilegur. Þeir 

reynslumestu sýna einnig yfirleitt minni streitumerki á meðan þeir upplifa sársauka og venjast 

honum fyrr (Harris, 2014, bls. 121). Rannsókn frá árinu 2011 sýnir þó að þeir sem stunda 

núvitundarhugleiðslu í 20 mínútur á dag í fjóra daga geta upplifað sársauka á öðruvísi hátt en 

áður. Það bendir til þess að stutt reynsla af hugleiðslu geti einnig haft áhrif á skynjun sársauka. 

Aukin geta til þess að einbeita sér að andardrættinum eftir stutta hugleiðsluþjálfun virðist geta 

dregið úr huglægri upplifun af sársauka. Hugleiðsla breytir að öllum líkindum upplifun á 

sársauka með því að efla vitsmunalega stjórn og hafa áhrif á það í hvernig samhengi 

einstaklingurinn skynjar sársaukaviðbragð. Samspil væntinga, tilfinninga og hugræns 
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úrvinnsluferlis, sem eru eðlislægir þættir skynupplifunar, getur verið stjórnað af getunni að 

halda einbeitingu á núlíðandi stund án dóma (Zeidan o.fl., 2011). 

Niðurstöður úr rannsókn Mohammeds, Pappous og Sharmas (2018) eru svipaðar en þær 

benda til þess að núvitundarmiðuð streituminnkun geti í raun hækkað sársaukaþröskuld 

einstaklinga og þeir verði þar af leiðandi minna viðkvæmir fyrir sársauka. Þátttakendur í 

rannsókninni voru íþróttamenn sem glímdu við meiðsli. Marktækur munur var á 

tilraunahópnum og samanburðarhópnum en allir þátttakendur héldu áfram í sinni venjubundnu 

sjúkraþjálfun sem miðuð var að meiðslum hvers og eins. Tilraunahópurinn stundaði 

núvitundarþjálfun en samanburðarhópurinn ekki og hjá þeim í fyrrnefnda dró þó nokkuð úr 

viðkvæmni fyrir sársauka. Ekki var þó marktækur munur milli hópanna í skynjun á sársauka. 

Margir í heiminum lifa einnig við króníska verki sem eru líkamlegir verkir eða sársauki 

sem vara í þrjá mánuði eða lengur (WebMD, e.d.). Slíkt ástand getur haft slæm áhrif á 

einstaklinga og hamlar þeim oftast í daglegu lífi. Verkirnir geta t.d. verið höfuðverkir eða 

mígreni og bakverkir og stafa hæglega af gigt eða öðrum sjúkdómum. Fólk sem finnur fyrir 

krónískum verkjum á það til að einblína á þá og brjóta heilann í leit að leiðum til að forðast 

frekari sársauka og reyna að átta sig á af hverju verkirnir eru til staðar. Slík heilabrot um verki 

eiga það til að magna þá þeim mun meir upp sem er mjög lýjandi fyrir þann sem þjáist. 

Einstaklingurinn fyllist þá gjarnan kvíða og hugsar sífellt um hvenær og hvort verkirnir muni 

hætta. Kvíði og streita hafa neikvæð áhrif á króníska verki og getur slíkt ástand því breyst í 

slæman vítahring. Það getur verið erfitt að hugsa ekki um verki sem maður finnur sífellt fyrir 

en það hefur sýnt sig að það skiptir máli hvernig maður hugsar um þá. Núvitund hefur verið 

nýtt sem meðferðarúrræði fyrir sjúklinga sem þjást af krónískum verkjum og með góðum 

árangri. Úrræðið hefur verið notað víðs vegar á heilbrigðisstofnunum sem sérhæfa sig í 

krónískum verkjum. Hér á Íslandi notar endurhæfingarstöðin Hæfi t.d. núvitundarþjálfun og 

slökun sem hluta af meðferð við langvarandi bakverkjum. Núvitundarþjálfunin gerir 

sjúklingum kleift að fylgjast með verkjunum á annan hátt en áður og læra að berjast ekki við 

þá. Það virðist breyta viðbrögðum hugans við líkamlegum verkjum og gera líf sjúklinga 

bærilegra (Penman, 2015; Hæfi, e.d.). 

Það hefur sýnt sig að núvitund getur aukið líkur á að einstaklingar temji sér góðar venjur 

sem stuðla að betri líkamlegri heilsu. Þetta eru venjur eins og að fara í reglubundnar 

heilsufarsskoðanir, að stunda reglulega hreyfingu, að nota öryggisbelti í bíl, og að forðast 

nikótín og alkóhól (Jacobs, Wollny, Sim, og Horsch, 2016). Gilbert og Waltz (2010) komust 
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einnig að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni á núvitund og heilbrigðum venjum. Þær 

benda til þess að fylgni á milli núvitundar og aukinnar þátttöku í hreyfingu af meðal- og hárri 

ákefð, meiri trú á eigin getu varðandi hreyfingu og mataræði og aukinnar inntöku grænmetis og 

ávaxta. Rannsakendur töldu það m.a. geta skýrst af aukinni meðvitund og sjálfsstjórn í kjölfar 

núvitundarþjálfunar. Þannig ættu einstaklingarnir auðveldara með að stjórna mataræði sínu og 

hreyfingu og taka eftir þeim smávægilegu breytingum sem hafa jákvæð áhrif á líðan eftir að 

hafa borðað holla fæðu og stundað hreyfingu. 

4 Notkun núvitundar í íþróttum 

Frammistaða í íþróttum helst í hendur við þá þætti sem fjallað hefur verið um hér að framan, 

þ.e. líkamlega og andlega heilsu. Getan til að hafa yfirsýn og ágæta stjórn yfir hugsunum, 

sársauka og tilfinningum, getur einnig veitt þeim sem stunda íþróttir eða keppa í þeim ákveðið 

forskot (Hathaway, e.d.). Íþróttasálfræði er grein sem kemur m.a. inn á þessa þætti og því verður 

stuttlega fjallað um hana í byrjun kaflans (Tartakovsky, 2018). Í þessum kafla verður einnig 

skoðað hvernig núvitundarhugleiðsla, eða annars konar þjálfun í núvitund, getur haft áhrif á 

frammistöðu í íþróttum. 

4.1 Íþróttasálfræði 

Oft hefur verið einblínt á að þjálfa líkamlega þætti þegar kemur að íþróttaiðkun. Margir hverjir 

halda því fram að einhver sem er „íþróttamannslega byggður“ sé betur til þess fallinn að stunda 

íþróttir heldur en aðrir. Auðvitað getur það hjálpað í ákveðnum íþróttagreinum en greinarnar 

eru jafn misjafnar og þær eru margar. Sálfræðilegir þættir eins og hugurinn skipta miklu máli 

þegar kemur að frammistöðu í íþróttum og rannsóknir hafa sýnt að farsælasta íþróttafólkið er 

yfirleitt búið betri sálfræðilegri færni heldur en þeir sem lakari eru (Hafrún Kristjánsdóttir, 

Kamilla R. Jóhannsdóttir, Pic og Saavedra, 2019). Fræðimenn eins og íþróttasálfræðingar hafa 

breitt þann boðskap út síðustu áratugi. 

Íþróttasálfræði er þó engan veginn ný af nálinni. Helsti frumkvöðull íþróttasálfræðinnar, 

Coleman R. Griffith (1893-1966), byrjaði að leggja stund á nám í greininni árið 1918 og var 

nokkrum árum síðar farinn að kenna sjálfur og stunda rannsóknir. Nafn greinarinnar er lýsandi 

og auðvelt að geta sér til um hvert viðfangsefni hennar er. Hún snýst aðallega um tengsl íþrótta 
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og sálfræðilegra þátta eða tengsl líkama og huga. Íþróttasálfræðingar í dag starfa við 

margvíslegar aðstæður og geta aðstoðað íþróttafólk við ýmislegt, hvort sem það er 

afreksíþróttafólk eða ekki, t.d. með því að kenna aðferðir sem bætt geta frammistöðu eins og 

að sjá fyrirhugaðan leik eða keppni fyrir sér með eins konar skynmyndaþjálfun, sjálfstal og 

slökunaraðferðir. Einnig aðstoða þeir íþróttafólk við að takast á við álag sem fylgir gjarnan 

keppnum en álagið getur komið frá foreldrum, þjálfurum eða iðkendunum sjálfum vegna 

væntinga þeirra (Tartakovsky, 2018). Íþróttasálfræðingar geta líka aðstoðað íþróttafólk við að 

takast á við kvíða eða jafnvel meiðsli. Þeir vinna ekki einungis með einstaklingum heldur einnig 

liðum og þjálfurum og einbeita þeir sér m.a. að því að skilja hvað það er sem hvetur íþróttafólk 

áfram og hvernig það getur hámarkað frammistöðu sína (Golding og Lippert, 2017). 

Þessir þættir sem íþróttasálfræðingar kenna og aðstoða fólk með minna óneitanlega á inntak 

núvitundar. Íþróttasálfræðingar hafa jafnvel talað fyrir núvitund fyrir íþróttamenn í mörg ár án 

þess í rauninni að nota hugtakið núvitund. Terry Orlick, sem var leiðandi í íþróttasálfræði, hélt 

því fram um 1990 að hin fullkomna frammistaða fæli það í sér að íþróttamaðurinn væri með 

algjöra einbeitingu á það sem hann væri að gera á þeirri stundu. Hann væri ekki að hugsa um 

úrslitin, veðrið eða væntingar annarra. Best væri að einbeita sér að núlíðandi stund því hún væri 

það eina sem hægt væri að hafa áhrif á hvort sem er. Orlick er einn af mörgum 

íþróttasálfræðingum sem hafa lagt áherslu á meðvitund um núlíðandi stund (Jackson, 2012). 

Annar er George Mumford sem spilaði sjálfur körfubolta í Háskólanum í Massachusetts en varð 

fyrir því óláni að meiðast og hröktu meiðslin hann úr íþróttinni sem var honum svo kær. Hann 

varð í kjölfar meiðslanna háður verkjalyfjum og seinna heróíni. Mumford steig sem betur fer 

upp úr fíkninni og skráði sig í núvitundarmiðaða streituminnkun á vegum Jons Kabat-Zinns og 

hófu þeir síðar samstarf snemma á tíunda áratugnum. Þetta markaði upphafið af starfi 

Mumfords í núvitundarfræðum. Árið 1993 fór Michael Jordan frá körfuboltaliðinu Chicago 

Bulls og stóð liðið höllum fæti eftir það. Kabat-Zinn leiddi þjálfara liðsins og Mumford saman 

svo hann gæti kennt liðsmönnunum núvitundaræfingar. Mumford bjó auðvitað að því að hafa 

spilað íþróttina sjálfur. Síðan þá hefur hann unnið með fjölmörgum fleiri körfuboltaliðum sem 

orðið hafa NBA meistarar eins og L.A. Lakers og New York Knicks. Einnig hefur hann starfað 

með íþróttafólki í fjölmörgum öðrum greinum, ólympíuförum, stjórnendum fyrirtækja, föngum, 

nemendum í læknadeild Harvard og fleirum. Mumford sendi frá sér bókina The Mindful Athlete: 

Secrets to Pure Performance og er stjórnarforseti í samtökunum Ivy Child International sem 

helga starf sitt menntun í núvitund (George Mumford, e.d.; InSightLA, e.d.). 
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4.2 Flæði 

Flæði (e. flow) er ákveðið hugarástand sem m.a. íþróttafólk getur upplifað í aðstæðum sem eru 

ögrandi eins og t.d. keppni. Í flæðinu vinnur færni íþróttamannsins þó fullkomlega á móti 

áskoruninni sem ögrar honum. Þetta ástand er fremur huglægt en hlutlægt þannig að skynjun 

og túlkun íþróttamannsins á bæði eigin færni og áskorunum skiptir mestu máli. Jafnvægi milli 

þessa þarf því að gæta ef upplifa skal flæðið því að ef íþróttamaður skynjar mikla áskorun en 

telur sig ekki hafa nægilega góða færni verður hann kvíðinn og ef hann skynjar aðstæðurnar 

öfugt þá leiðist honum. Þeir sem hafa stundað íþróttir markvisst og keppt í þeim hafa líklega 

reynslu af því að komast í flæði. Þetta einskorðast þó ekki við íþróttir enda þetta einnig við um 

sviðslistir og raunar hvað eina sem reynir á manneskjuna. Þetta er augnablikið þar sem þér líður 

eins og allt sé að smella, þú veist nákvæmlega hvað þú vilt gera og færð nákvæma endurgjöf 

um að þú sért að gera vel. Þú dregst inn í leikinn og finnst þú hafa fullkomna einbeitingu í því 

sem þú ert að gera, skynjar meiri stjórn en ekki eins mikla sjálfsmeðvitund og missir jafnvel 

tímaskynið meðan á þessu stendur. Hugurinn er skarpur þó það sé mikið í gangi og allt virðist 

ætla að ganga upp. Íþróttamaðurinn upplifir þetta sem jákvætt hugarástand og sækist í að upplifa 

það aftur. Það er ekki endilega heppni að upplifa flæði þar sem hægt er að þjálfa þá sálfræðilegu 

eiginleika sem auka líkurnar á að upplifa það. Næmni á umhverfi manns eða meðvitund og 

hugur sem einblínir á núlíðandi stund eru lykilþættir í þessu samhengi og hægt er að þróa þessa 

þætti m.a. í gegnum núvitundarþjálfun (Jackson, 2012). 

Tengsl eru á milli sterkrar núvitundar og þátta sem leggja grunninn að því að komast í flæði. 

Rannsóknir hafa sýnt að afreksíþróttafólk sem hefur almennt mjög núvitundarmiðaðan 

hugsunarhátt hefur meiri tilhneigingu til þess að upplifa flæði. Það bendir til þess að núvitund 

gæti verið ákveðinn grunnur fyrir framvindu flæðis. Eins og fram hefur komið getur 

núvitundarþjálfun dregið úr kvíða en kvíði tengdur frammistöðu dregur mjög úr líkum á að geta 

upplifað flæði. Kvíðinn getur kallað fram neikvæða sjálfsvitund sem raskar einbeittri athygli. 

Það sama gildir um svartsýni. Oft haldast svartsýnar hugsanir og kvíði í hendur og geta þessir 

þættir dregið mjög úr hvatningu og sjálfstrausti og þar með úr flæði. Í niðurstöðum fræðigreina 

um núvitund og íþróttir er þó ekki alltaf talað um að núvitund geti beinlínis dregið úr kvíða. 

Engu að síður kemur fram í sumum þeirra að núvitund geti stuðlað að breyttu sambandi 

einstaklings við innri upplifanir eins og kvíða. Íþróttafólk sem er vel þjálfað í núvitund getur 

ennþá upplifað kvíða sem er eðlilegt en huglæg merking kvíða getur breyst og þar af leiðandi 

tekst íþróttafólkið á við hann á annan hátt en áður (Hamilton, Schuette og Brown, 2016). 
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4.3 Rannsóknir á tengslum núvitundar og íþrótta 

Núvitund hefur verið rannsökuð með tilliti til áhrifa á íþróttafólk og frammistöðu þess og hafa 

niðurstöður margra þeirra lofað góðu. Sá fyrsti til að gera tilraunir með núvitund og íþróttafólk 

var frumkvöðullinn Jon Kabat-Zinn sem hér hefur verið tíðrætt um en hann kannaði áhrif 

núvitundar á kappróðurslið Bandaríkjanna snemma á níunda áratugnum. Áhugi fleiri 

fræðimanna á viðfangsefninu fór svo að vaxa fiskur um hrygg um og eftir aldamótin 

(Bühlmayer, Birrer, Röthlin, Faude og Donath, 2017, bls. 2310). 

Mardon, Richards og Martindale (2016) rannsökuðu hóp sundkappa en þátttakendur voru 

þar sex talsins sem út af fyrir sig getur ekki talist stórt úrtak. Þátttakendur gengust undir 

núvitundarþjálfun í átta vikur og hlustuðu á geisladisk með æfingum sem stóðu yfir í 10-30 

mínútur í senn þannig að segja má að þjálfunin hafi verið nokkuð stöðluð og markviss. 

Æfingarnar fólu m.a. í sér að einbeita sér að önduninni, standandi jóga og líkamsskönnun. 

Þátttakendur fengu að meta áhrif þjálfunarinnar með skala frá 0-10, 0 væri þá ekkert hjálpleg 

og 10 væri gríðarlega hjálpleg. Tveir þátttakendur gáfu þjálfuninni einkunnina átta, aðrir tveir 

sjö og síðustu tveir sex. Fjórum af sex þátttakendum fannst einbeiting þeirra batna til muna. 

Fjórir af sex þátttakendum sáu einnig bætingu í tímatöku í helstu keppnisgreinum sínum. 

Frekari rannsókna væri þó þörf til að kanna þá fylgni betur, þ.e. hvort betri einbeiting hafi haft 

jákvæð áhrif á tímatökuna eða hvort þátttakendur hefðu einfaldlega bætt þol sitt. Þjálfarinn sá 

jákvæðar breytingar á þátttakendum á meðan á þjálfuninni stóð og eftir hana. Breytingarnar 

lýstu sér m.a. í bættri einbeitingu, meiri ró og sjálfsstjórn, bættu sjálfstrausti og getu til að takast 

á við neikvæðar aðstæður. 

Fram kom í yfirlitsgrein, þar sem niðurstöður úr rannsóknum á áhrif núvitundar á 

frammistöðu íþróttafólks voru kannaðar, að áhrifin voru mest í íþróttum sem þarfnast mikillar 

einbeitingar og nákvæmni eins og í pílukasti og skotfimi (Bühlmayer o.fl., 2017). 

Yfirlitsgreinin skoðaði framkvæmd og niðurstöður níu rannsókna þar sem þátttakendur voru 

allir yfir 15 ára og stunduðu fjölmargar mismunandi íþróttagreinar. Tímabil núvitundarmiðaða 

inngripsins hjá íþróttafólkinu í rannsóknunum spannaði yfirleitt fimm til átta vikur. 

Rannsakendur töldu það benda til þess að fimm vikna núvitundarþjálfun gæti nægt til að sjá 

skammtímaáhrif. Þó að framfarir hafi sést í nokkrum íþróttagreinum voru niðurstöðurnar 

marktækastar í pílukasti og skotfimi. Mælanlegur munur var á frammistöðu íþróttafólksins í 

þessum greinum eftir núvitundarþjálfun og einstaklingar sögðust finna fyrir minni 

frammistöðukvíða og kvillum tengdum honum. Einnig virtist núvitundarþjálfun hafa jákvæð 
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áhrif á frammistöðu í golfi sem er íþrótt sem svipar kannski til skotfimi og pílukasts að því leyti 

að iðkendur þurfa að vera einbeittir og miða á eitthvað ákveðið. Niðurstöður yfirlitsgreinarinnar 

benda einnig til þess að núvitundarþjálfun geti haft áhrif á hreyfiþroska á einhverjum 

þroskastigum (Bühlmayer o.fl., 2017). 

Í niðurstöðum Bühlmayers og félaga koma fram jákvæð áhrif á íþróttafólk sem eru kannski 

ekki beinlínis tengd frammistöðu en gætu vissulega stuðlað að bættri frammistöðu. Þau áhrif 

voru m.a. að mjólkursýra í vöðvum virtist minnka í kjölfar núvitundarþjálfunar, en 

rannsakendur töldu það stafa af minna magni hormónsins noradrenalíns í líkamanum 

(Bühlmayer o.fl., 2017). Jákvæðra áhrifa gætti á ónæmisviðbrögð þátttakenda en minni 

ónæmisviðbrögð gætu haft það í för með sér að minna verði um bólgur og vöðvastífleika í 

líkamanum eftir æfingar (Bühlmayer o.fl., 2017). Þetta bendir til þess að núvitundarþjálfun gæti 

jafnvel dregið úr tímanum sem íþróttafólk þarf til að jafna sig líkamlega eftir æfingar. Minna 

virtist vera um stresshormónið kortisól í líkama þátttakenda samkvæmt munnvatnssýnum. 

Kvíði virtist almennt minnka eða það að einstaklingar lærðu að takast betur á við hann. 

Núvitundarþjálfun virtist einnig geta hjálpað einstaklingum sem þurftu að ná sér af meiðslum 

þar sem þeir gátu sætt sig við meiðslin og tekist á við þau ásamt því að draga úr hræðslu við að 

meiðast aftur. Ályktun höfunda var m.a. sú að fleiri og ítarlegri rannsókna á þessu málefni væri 

þörf þar sem úrtak væri stærra. Einnig að gott væri að kanna hvers konar núvitundarþjálfun 

hefur áhrif á mismunandi þætti tengda frammistöðu í íþróttum (Bühlmayer o.fl., 2017). Í 

tengslum við íþróttameiðsl þá gerðu Mohammed, Pappous og Sharma (2018) rannsókn á áhrif 

núvitundarmiðaðrar streituminnkunar á sársaukaþröskuld íþróttafólks og getu þeirra til að 

takast á við meiðsli. Niðurstöður þeirra styðja við niðurstöður Bühlmayers og félaga en þær 

bentu til þess að núvitundarmiðuð streituminnkun gæti gagnast íþróttafólki í að takast á við 

eigin meiðsli. Meðferðin virtist vera gagnlegt tól til að fara í gegnum endurhæfingarferlið ásamt 

venjubundinni sjúkraþjálfun sem allir þátttakendur voru í. Bætt geta íþróttafólksins til 

sjálfsstjórnunar í kjölfar núvitundarmiðaðrar streituminnkunar virtist hafa jákvæð áhrif á 

bataferli þess.  

Hoja og Jansen (2019) gerðu nýlega rannsókn með hálftilraunasniði (e. quasi-experimental) 

á þýskum tennisleikurum þar sem meðalaldur þátttakenda var 26 ár. Þátttakendur í rannsókninni 

voru ekki margir en alls voru þeir 16 talsins. Þátttakendum var skipt jafnt niður í tilraunahóp 

og samanburðarhóp. Markmið rannsakenda var að komast að því hvort nýlegt núvitundarmiðað 

inngrip, svokallað Mindful motions, gæti haft áhrif á frammistöðu tennisleikaranna og kvíða 

tengdum henni. Mindful motions á að svipa til MBSR eða núvitundarmiðaðrar streituminnkunar 
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og stóð inngripið yfir í sjö vikur í 120 mínútur í senn. Rannsakendum fannst vera vöntun á því 

að skoða hvort núvitund gæti haft áhrif á íþróttafólk sem ekki væri atvinnumenn en keppti samt 

af og til í sinni íþrótt. Frammistaða tennisleikaranna var mæld með 16 uppgjöfum í átt að 

skotmarki og talið var hversu oft þeir hittu, á meðan voru hinir þátttakendur í salnum og líktu 

eftir áhorfendum í keppni með léttu spjalli. Þetta var gert fyrir og eftir núvitundarþjálfunina. 

Einnig þurftu þátttakendur að svara spurningalistum tengdum skynjun á streitu og kvíða. 

Niðurstöðurnar sýndu m.a. fram á að Mindful motions inngripið virtist hafa jákvæð áhrif á 

einbeitingu þátttakenda og þar af leiðandi draga úr frammistöðukvíða. Einnig töldu 

rannsakendur það mikilvægt að þeir höfðu náð að sýna fram á að gerlegt væri fyrir áhugamenn 

í tennis að stunda núvitundaræfingar í nokkuð langan tíma í senn, eða 120 mínútur. Ekki var 

marktækur munur á þeim mælingum sem tengdust frammistöðu beint sem var fjöldi uppgjafa 

sem hittu í skotmark. Rannsakendur töldu það geta stafað af of lítilli pressu í salnum og þess 

vegna hafi ekki verið munur á mælingunum fyrir og eftir núvitundarþjálfun. Skynjun 

þátttakenda á streitu og eigin núvitund breyttist ekki marktækt miðað við niðurstöður úr 

spurningalistum. Rannsakendur töldu það geta stafað af gerð spurningalistans og fámennu 

úrtaki og hvöttu til frekari rannsókna með fleiri þátttakendum og helst slembiúrtaki. 

Josefsson o.fl. (2017) skoðuðu sálfræðilega þætti meðal atvinnuíþróttafólks í tengslum við 

núvitund. Niðurstöður þeirra bentu m.a. til þess að geta íþróttafólks til að beita núvitund í 

daglegu lífi með því að þjálfa hana, geti dregið úr grufli ásamt því að bæta stjórnun á 

neikvæðum tilfinningum. Með því að þjálfa núvitund sína geti íþróttafólk þar með bætt bjargráð 

sín til að takast á við áskoranir sem koma upp á ferlinum og þar af leiðandi staðið sig betur í 

sinni íþróttagrein. Íþróttamaður með hug sem er núvitundarmiðaður og festist ekki í 

sjálfhverfum hugsunum eða grufli er yfirleitt betur í stakk búinn til að takast á við neikvæðar 

tilfinningar eða vonbrigði og kemst fyrr upp úr neikvæðu hugarástandi. Þá getur hann einbeitt 

sér frekar að hegðun sem færir hann nær markmiðum sínum. Þessir kostir eru sérlega 

mikilvægir í t.d. keppnum þegar ekki fer allt eins og á var kosið. 

Áhorfsrannsókn sem fór fram í Taívan hafði það að markmiði að kanna áhrif 

núvitundarmiðaðs inngrips sem kallast MSPE, eða mindful sport performance enhancement, á 

andlega heilsu, flæði og frammistöðukvíða (Chen, Tsai, Lin og Chen, 2018). Þátttakendur í 

rannsókninni voru meðlimir í hafnaboltaliði í Taívan og voru 21 talsins. Gallarnir í rannsókninni 

að mati rannsakenda var einmitt fjöldi þátttakenda og sú staðreynd að það var enginn 

samanburðarhópur. Þátttakendur svöruðu spurningalistum fyrir rannsóknina, strax eftir hana og 

svo fjórum vikum eftir hana. Núvitundarþjálfunin stóð yfir í fjórar vikur. Niðurstöðurnar sýndu 
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að þátttakendur komust frekar í flæðisástand eftir þjálfunina ásamt því að finna fyrir minni 

huglægum einkennum frammistöðukvíða. Núvitundarþjálfunin virtist einnig draga úr 

áhyggjum þátttakenda af þyngd sinni og draga úr átröskunarhegðun. Svefn þátttakenda hafði 

batnað eftir eftirfylgnitímabilið sem var fjórum vikum eftir núvitundarþjálfunina sjálfa. Mestu 

áhrifanna gætti á flæðisástand og átröskunarhegðun þátttakendanna (Chen, Tsai, Lin og Chen, 

2018). Þetta verða að teljast athyglisverðar niðurstöður enda er íþróttafólk einmitt því miður í 

talsvert mikilli hættu á að þróa með sér átröskun miðað við aðra hópa samfélagsins. Í norskri 

rannsókn frá 2004 kom t.d. fram að 14% af 1620 íþróttamönnum var með átröskun miðað við 

5% almennings sem hafði átröskun (Bowers, 2014). Þetta getur hrjáð einstaklinga í öllum 

íþróttagreinum en þeir sem virðast vera í sérstökum áhættuhópi eru einstaklingar sem stunda 

íþrótt sem leggur áherslu á grannan líkama eða þyngdarflokk. Þetta eru íþróttir eins og 

fimleikar, vaxtarækt, kappróður, ballett, hlaup, hjólreiðar, glíma og bardagalistir. Einnig er 

þetta algengara meðal afreksíþróttafólks en þeirra sem stunda íþróttir í frítíma sínum. Konur 

eru líka í meiri hættu á að þróa með sér átröskun og þá sérstaklega ef þær finna fyrir 

útlitsþrýstingi frá samfélaginu, frammistöðukvíða og hafa lágt sjálfsmat. Persónueiginleikar 

þeirra sem eru með anorexíu eru oft svipuð og persónueiginleikar afreksíþróttafólks. Þessir 

eiginleikar eru gjarnan t.d. háar sjálfsvæntingar, fullkomnunarárátta, keppnisskap, ofvirkni, 

tilhneiging til þunglyndis og endurteknar hugsanir sem beinast að þyngd og megrun. Átraskanir 

hafa neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks og þar af leiðandi hamlandi áhrif á 

frammistöðu í íþróttum (Bowers, 2014; Neda, e.d.). 

Slembd klínísk tilraun var framkvæmd í Íran árið 2017, nánar tiltekið í læknadeild háskóla 

í Tehran (Dehghani, Saf, Vosoughi, Tebbenouri og Zarnagh, 2018). Markmið hennar var að 

kanna áhrif núvitundarmiðaðs inngrips sem kallast MAC eða mindfulness-acceptance-

commitment á frammistöðu í íþróttum og frammistöðukvíða. Þátttakendur voru allir nemar og 

voru ekki afreksíþróttamenn en þeir voru með 3-5 ára reynslu í sinni íþrótt og voru þeir 31 

talsins. Þátttakendurnir voru á aldrinum 18-30 og voru í körfuboltaliðum á vegum háskóla 

sinna. Spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur fyrir og eftir inngrip. Niðurstöðurnar leiddu 

í ljós að MAC aðferðin hafði jákvæð áhrif á frammistöðu þátttakenda í íþrótt sinni. Inngripið 

dró bæði úr frammistöðukvíða þeirra og reynsluforðun (e. experiential avoidance). 

Reynsluforðun er eins konar flótti einstaklings frá innri upplifunum. Einstaklingurinn forðast 

að horfast í augu við neikvæðar hugsanir og tilfinningar. Samþykkt á þessum tilfinningum er 

andstæðan við forðun og núvitundarhæfni eykur á hæfni í að samþykkja. Núvitundarþjálfunin 

hjálpaði þátttakendum að komast úr sjálfstýringu (e. autopilot) þar sem hugurinn reikar 
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stjórnlaust. Í þannig ástandi eru einstaklingar ekki meðvitaðir um tilfinningar sínar og bregðast 

við þeim á hvatvísan hátt án þess að hugsa sem gerir þá mögulega pínu skelkaða við slíkar innri 

upplifanir. Núvitundarþjálfunin hjálpaði þátttakendum því að horfast í augu við upplifanir sínar, 

að sjá neikvæðar tilfinningar í sama ljósi og allar aðrar tilfinningar og samþykkja þær 

(Dehghani, Saf, Vosoughi, Tebbenouri og Zarnagh, 2018). 

Fatlað íþróttafólk er ekki undanskilið þeim streituvöldum sem oft fylgja íþróttaiðkun og 

keppnum eins og frammistöðukvíða og álagi úr umhverfinu. Það þarf að auki jafnvel að hafa 

áhyggjur af öðruvísi hlutum eins og t.d. aðgengilegu æfinga- og keppnishúsnæði sem svarar 

þörfum þeirra. Ef ekki er fylgst með þessum streituvöldum eða þeim stjórnað á sem 

áhrifaríkastan hátt getur það haft slæm áhrif á frammistöðu íþróttafólksins og það jafnvel orðið 

meira útsett fyrir meiðslum eða veikindum. Ekki er til mikið af rannsóknum um núvitund og 

áhrif á fatlað íþróttafólk í dag en þó eitthvað. Árið 2017 var framkvæmd rannsókn á 

körfuboltaleikmönnum sem voru í hjólastól. Lögð var áhersla á að kanna áhrif 

núvitundarþjálfunar á streitu leikmanna á meðan keppni stóð. Rannsakendur mældu 

streituhormónið kortisól með munnvatnssýnum og niðurstöðurnar bentu m.a. til þess að 

núvitundarþjálfunin hefði dregið úr kortisóli meðal leikmanna meðan keppni stóð yfir. Ætti það 

að gefa vísbendingu um jákvæð áhrif núvitundar á streitustig körfuboltaleikmannanna. Áhrifin 

sem komu fram voru vissulega af hlutlægum toga en MacDonald, Oprescu og Kean (2018) 

ákváðu að rannsaka betur núvitundarþjálfun og huglæg áhrif hennar á fatlað íþróttafólk og 

skynjun þeirra. Úrtakið var ekki stórt en þátttakendur voru átta körfuboltaleikmenn í hjólastól 

sem æfðu af miklum krafti og tóku þátt í keppnum, líkt og í hinni rannsókninni. Þeir luku við 

átta vikna núvitundarþjálfun sem samanstóð af hugleiðslu og öðrum æfingum, fimm sinnum í 

viku. Þjálfunin fór fram á keppnistímabili og í lokin svöruðu þátttakendur könnun þar sem þeir 

mátu áhrif þjálfunarinnar. Niðurstöðurnar bentu að mestu til jákvæðra áhrifa. Flestir 

þátttakendur sögðust hafa öðlast betri einbeitingu á tímabilinu bæði í daglegu lífi og meðan þeir 

æfðu og kepptu, m.a. á mikilvægum augnablikum í miðjum leik eins og þegar taka þarf vítaskot. 

Þátttakendur töldu einnig að núvitundarþjálfunin hafi hjálpað þeim að „halda haus“ og 

einbeitingu þegar illa gekk í leikjum. Bættur svefn var einnig eitthvað sem var áberandi meðal 

þátttakenda. Nokkrir gátu nýtt sér tækni sem þeir lærðu í núvitundarþjálfuninni eins og t.d. 

líkamsskönnun og öndunaræfingar sem hjálpuðu þeim að sofna betur og fyrr. Þátttakendur 

sögðu frá því að þeim hafi fundist meðvitund sín aukist bæði í daglegu lífi og á æfingum og í 

leikjum. Einhverjir fundu fyrir aukinni meðvitund um hvernig þeim leið í líkamanum og gátu 

þeir því hugað að aumum líkamshlutum. Aðrir sögðu aukna meðvitund stuðla að því að þeir 
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voru meira í núinu í leik eða in the zone sem oft er einmitt tengt við flæðisástand. Allavega einn 

þátttakandi sagðist eiga auðveldara með að stjórna púlsinum þegar hann þurfti t.d. að taka spretti 

og róa svo púlsinn fyrir skot á æfingum og þakkaði hann öndunaræfingunum úr 

núvitundarþjálfuninni fyrir það. Niðurstöðurnar veittu, þrátt fyrir helsta galla rannsóknarinnar 

sem var lítið úrtak, góða innsýn í möguleika þess að nota núvitundarþjálfun sem íhlutun fyrir 

bætta frammistöðu fatlaðs íþróttafólks (MacDonald, Oprescu og Kean, 2018). 

5 Ávinningur þess að byrja snemma 

Hér á undan hafa ýmis jákvæð áhrif núvitundar verið tilgreind en í nær öllum rannsóknum sem 

farið var yfir voru þátttakendur fullorðnir eða a.m.k. eldri en 15 ára. Ætla má að núvitund geti 

ekki síður haft jákvæð áhrif á börn en fullorðna en oftar en ekki er gott að læra góðar venjur 

snemma á lífsleiðinni. Auk þess eru börn yfirleitt móttækilegri fyrir því að læra nýja hluti heldur 

en fullorðnir (Shenfield, 2016). Í þessum kafla verður m.a. komist að því hvort núvitund hafi 

eitthvað verið notuð með börnum, hvort hún hafi verið notuð í íþrótta- og skólastarfi, hvernig 

það hafi reynst og jafnvel hvort eitthvað sé til af kennsluefni því til stuðnings. 

5.1 Núvitund fyrir börn 

Börn eru að ýmsu leyti gædd núvitund frá náttúrunnar hendi. Eins og við höfum kannski mörg 

tekið eftir þá eiga börn það til að vera meira niðursokkin í núlíðandi stund heldur en fullorðnir. 

Sem er kannski bara eðlilegt þar sem fullorðnir hugsa öðruvísi og hafa meira á herðum sér. 

Börn eru að upplifa svo margt í fyrsta skipti og þau taka reynsluna djúpt inn og leyfa sér að 

skynja augnablikið án þess að hafa um leið áhyggjur af einhverju í fortíðinni eða framtíðinni. 

Aftur á móti hafa börn heila sem enn er að þroskast sem veldur því m.a. að þau eiga erfiðara 

með að stjórna tilfinningum sínum og bregðast því yfirleitt ósjálfrátt við þeim. Einnig eru 

börnum yfirleitt settar reglur um ýmislegt á hverjum degi og þeim sagt hvað þau eiga að gera 

og hvernig. Það getur stuðlað að því að þau byrja að fara í gegnum daginn á eins konar 

sjálfstýringu (e. autopilot) eins og flestir fullorðnir. Þetta er kannski óumflýjanlegt en það er að 

öllum líkindum skynsamlegt að hjálpa börnum að halda áfram að rækta náttúrulega núvitund 

sína á meðan þau eru móttækileg (Shenfield, 2016).  
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Snel (2013, bls. 1-6) tekur undir það að börn séu yfirleitt búin núvitund af náttúrunnar 

hendi, en þau séu einnig forvitin og þyrsti í þekkingu. Hún segir þó að börn séu rétt eins og 

fullorðnir oft of upptekin frá degi til dags. Þau verði þreytt, verði auðveldlega annars hugar og 

eirðarlaus. Mörg börn hafi einfaldlega of mikið að gera og hafi of lítinn tíma til að vera bara 

börn í núinu. Þetta er algengt í nútímasamfélagi okkar þar sem börn eru að læra nýja hluti á 

hverjum degi, sum æfa fjölmargar íþróttir, eldri börn eyða jafnvel tíma á samfélagsmiðlum og 

þurfa þau því að halda mörgum boltum á lofti í gegnum daginn bæði heima og í skólanum. Snel 

segir að hraði samfélagsins sé orðinn svo mikill eins og við flest þekkjum og kröfurnar verði 

stundum bara of miklar, bæði fyrir fullorðna og börn. Þau finni líka fyrir því þegar foreldrar 

þeirra séu “á milljón” allan daginn. Þá væri hentugt að hafa einhvern „pásu“ takka. Með því að 

þjálfa núvitund læri börn að stoppa í smá stund, ná andanum og átta sig á því hvað þau þurfi á 

því augnabliki. Þetta sé tæki til að stíga aðeins út úr sjálfstýringunni. Með því að upplifa 

eiginleika eins og athygli, þolinmæði, traust og samþykki á eigin skinni frá unga aldri læri 

barnið að lifa í núinu og öðlist pláss til að þroskast og vera það sjálft. Þau þurfi ekki að fela 

tilfinningar sínar og hvatir heldur horfast í augu við þær og samþykkja þær. Þær þurfi ekki að 

allar að vera jákvæðar en mikilvægt sé að viðurkenna þær allar.  

Snel þróaði núvitundarþjálfun fyrir grunnskólabörn og byggði hún það á átta vikna þjálfun 

Jons Kabat-Zinns fyrir fullorðna. Um þrjú hundruð börn og tólf kennarar tóku þátt í þjálfuninni 

þegar Snel var að prófa hana. Í átta vikur vörðu þau einum hálftíma á viku í núvitundarþjálfun 

og æfðu sig svo í tíu mínútur á hverjum degi í því sem þau höfðu lært í lengri tímanum. Þau 

héldu áfram að gera 10 mínútna æfingarnar út árið. Bæði kennarar og nemendur voru áhugasöm 

og fundu fyrir jákvæðum breytingum í skólastofunni. Breytingarnar voru t.d. meiri ró inni í 

kennslustund, betri einbeiting og meiri hreinskilni. Nemendur urðu betri við sjálf sig og aðra í 

kringum þau, sjálfsöruggari og beittu minni dómhörku (Snel, 2013, bls. 1-6).  

Hooker og Fodor (2008) hafa mikla trú á að núvitundarþjálfun gagnist börnum rétt eins og 

fullorðnum. Þær nefna þó nokkra þætti sem mikilvægt sé að hafa í huga þegar kynna skuli 

núvitund fyrir börnum. Börn séu bókstaflegri í hugsun heldur en fullorðnir, þess vegna eigi allar 

æfingar að vera skýrar, leiðbeiningar lýsandi og nokkuð bókstaflegar. Börn hafi samt líka 

fjörugt ímyndunarafl og séu skapandi ásamt því að hafa gaman af ævintýrum og teiknimyndum, 

gott væri ef kennarinn gæti nýtt sér það á einhvern hátt. Einnig hjálpi oft að nota húmor með 

börnum. Betra sé að byrja á einfaldan hátt og hafa fyrstu æfingarnar í styttra lagi. Sum börn eigi 

erfitt með að sitja eða liggja kyrr með lokuð augun í meira en fimm mínútur, þess vegna sé fínt 

að byrja á því svo börnunum líði eins og fyrsta æfingin hafi tekist vel. Gott sé fyrir börnin að 
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byrja fyrstu tímana á að einbeita sér að ytra umhverfi eins og t.d. hljóðum eða lykt, svo sé gott 

að færa einbeitinguna yfir á skynjanir líkamans og að lokum að huganum. Hooker og Fodor 

segja að mikilvægt sé að manneskjan sem kynnir núvitund fyrir börnum sé sjálf vel kunnug 

æfingunum og ræði á opinskáan hátt við börnin um núvitundarhugleiðslu og svari spurningum 

þeirra. Gott sé líka að hafa það í huga að það hafa ekki allir góða upplifun af hvers kyns 

hugleiðslu í byrjun þar sem sumir eru óvanir að veita sjálfum sér og tilfinningum sínum svona 

mikla athygli. Það að hugsa um kvíða og slæmar tilfinningar gæti magnað þær upp fyrst um 

sinn, en þá sé mikilvægt að hvetja börnin blíðlega til þess að prófa aftur. Ef barninu finnist það 

sérlega óþægilegt að horfast í augu við erfiðar tilfinningar væri t.d. hægt að hjálpa því að reyna 

sleppa taki af þeim í æfingunum og sjá það fyrir sér. Einnig er hægt að hvetja barnið til að 

einbeita sér að öðrum hlutum í æfingunum eins og andardrættinum eða skynjun líkamans 

(Hooker og Fodor, 2008). 

Ekki er til eins mikið af rannsóknum á áhrif núvitundar á börn eins og á fullorðna en þeim 

er samt alltaf að fjölga. Oft finnst fólki varhugavert og flókið að rannsaka börn þar sem það þarf 

auðvitað öll tilskilin leyfi frá forráðamönnum auk þess sem mat barna á ýmsu er frábrugðið 

fullorðinna o.s.frv.Weare (2012) tók þó saman niðurstöður þó nokkurra rannsókna á áhrifum 

núvitundar á börn. Þar sem einhverjar þeirra eru svokallaðar forkannanir (e. pilot studies), eins 

og gengur og gerist í nýjum fræðum, skal hafa mögulega aðferðafræðilega galla í huga og taka 

niðurstöðum með ákveðnum fyrirvara. Niðurstöður rannsóknanna lofa þó góðu og benda til 

þess að börn og unglingar njóti núvitundarþjálfunar og að svipaðra áhrifa gæti hjá þeim og 

fullorðnum. Samkvæmt helstu niðurstöðum rannsóknanna getur núvitundarþjálfun meðal barna 

og unglinga aukið vellíðan þeirra, dregið úr áhyggjum, kvíða, streitu og hegðunarvandamálum. 

Auk þess getur hún bætt svefn þeirra, meðvitund, þrautseigju, sjálfstraust og fært þeim meiri 

innri ró og sjálfsstjórn. Sumar rannsóknanna sýndu fram á jákvæð áhrif núvitundarþjálfunar á 

lærdómsgetu og frammistöðu barna í skólanum, einnig meðal nemenda sem áttu sérlega erfitt 

með lærdóm. Sumir nemendanna sýndu framfarir í því að leysa vandamál, skipuleggja og að 

sinna nokkrum verkefnum í einu. Ein rannsóknin leiddi í ljós að tólf vikna núvitundarþjálfun 

sem fólst aðallega í öndunarhugleiðslu, hafði jákvæð áhrif á blóðþrýsting unglinga sem voru í 

hættu á að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma (Weare, 2012). 

Van der Oord, Bögels og Peijnenburg (2012) rannsökuðu áhrif átta vikna 

núvitundarþjálfunar fyrir börn á aldrinum 8-12 ára með ADHD (e. attention deficit 

hyperactivity disorder). Foreldrar fengu um leið þjálfun í núvitundarmiðuðu uppeldi (e. mindful 

parenting) sem miðar að því að foreldrar veiti barni sínu athygli án þess að leggja dóm á það, 
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séu meðvitaðir um núlíðandi stund með barni sínu og dragi úr ósjálfráðum viðbrögðum við 

hegðun barnsins. ADHD er ástand sem erfist og því töldu rannsakendur mikilvægt að 

foreldrarnir fengju núvitundarþjálfun samhliða börnunum. Niðurstöðurnar benda til þess að 

dregið hafði úr ADHD einkennum barnanna í kjölfar núvitundarþjálfunarinnar að mati 

foreldranna. ADHD einkenni meðal foreldranna virtust einnig minnka töluvert. Áhrifanna gætti 

ennþá þegar rannsakendur fylgdu þátttakendum eftir átta vikum eftir að núvitundarþjálfuninni 

lauk. Einnig dró úr streitu meðal foreldranna tengdri uppeldi (e. parental stress) og of 

harkalegum ósjálfráðum viðbrögðum (e. overreaction) þeirra við hegðun barna sinna. Kennarar 

barnanna mátu einnig hegðun barnanna á rannsóknartímabilinu en ekki var marktækur munur 

á börnunum að þeirra mati. Horfa skal á niðurstöðurnar með nokkra aðferðafræðilega galla í 

huga. Rannsakendur sögðu það vera mögulegt að foreldrar væru of hlutdrægir í mati sínu þar 

sem þeir voru sjálfir virkir þátttakendur í rannsókninni. Einnig var úrtak frekar lítið og einsleitt 

að mati rannsakenda. 

Rannsóknir varðandi núvitundariðkun barna eru enn af skornum skammti og enn minna 

virðist vera til af rannsóknum tengdum áhrifum núvitundar á íþrótttaiðkun barna en þetta 

viðfangsefni er nokkuð nýtt af nálinni og eflaust margt í vinnslu. Við heimildaleit virðist það 

a.m.k. vera raunin að fólk aðhyllist það að láta reyna á núvitundariðkun meðal barna til að stuðla 

að bættri upplifun þeirra og frammistöðu í íþróttum. Weare (2012) tekur það fram að þegar börn 

og unglingar læri að vera meira í núinu eigi þau yfirleitt auðveldara með að veita hlutum í 

kringum sig athygli. Gæði frammistöðu þeirra virðist einnig aukast hvort sem það er í námi eða 

á íþróttavellinum með því að þau nýti sér þá þekkingu sem þau hafa öðlast um núvitund. Sileo 

(2018) telur að of litlum tíma sé varið í að skoða sálfræðilega þætti sem skipta máli í 

frammistöðu íþróttafólks. Hann segir að börn geti orðið fyrir margskonar truflunum á meðan 

þau iðka sína íþrótt. Þau geti fundið fyrir kvíða og streitu eða þurft að hlusta á öskrandi 

áhorfendur, þjálfara sem er að kalla inn á völlinn eða samherja og mótherja sem gætu haft 

truflandi áhrif á einhvern hátt. Allt þetta hafi áhrif á einbeitingu barna og þegar börn skorti 

einbeitingu er erfitt fyrir þau að taka rökréttar ákvarðanir á því augnabliki. Rétt eins og 

fullorðnir finna börn fyrir frammistöðukvíða og álagi á einhverjum tímapunkti sem er eðlilegt 

upp að vissu marki, svo lengi sem það gerir upplifun af íþróttum ekki neikvæða. Núvitund getur 

hjálpað til við að takast á við þessar tilfinningar. Sum börn upplifa tilfinningar mjög sterkar og 

hafa litla stjórn á því hvernig þau bregðast við þeim. Núvitund getur hjálpað þeim að stoppa og 

hugsa hvernig þau ætla að bregðast við einhverju sem kemur þeim úr jafnvægi og veldur því að 

þau gera mistök. Núvitund getur einnig stuðlað að því að börn séu betur meðvituð um þarfir 
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sínar og skynjanir, þau finna betur hvenær þau eru þyrst, svöng eða þreytt og hvenær þau finna 

til. Þar af leiðandi geti þau hugsað betur um sig eða látið þjálfara vita svo þau ofgeri sér ekki 

(Sileo, 2018). Mindful Sports samtökin taka í sama streng og segja að íþróttir krefjist þeirra 

eiginleika sem núvitund þjálfi mann í eins og það að veita einhverju meðvitaða athygli, vera í 

núinu, vera búinn bjargráðum til að takast á við streitu og auka þrautseigju. Samtökin tala líka 

um að börn sem þjálfist í núvitund samhliða íþróttaiðkun séu vel undirbúin til þess að takast á 

við áskoranir framtíðarinnar á íþróttavellinum og í sínu daglega lífi. Mindful Sports bjóða upp 

á alls kyns námskeið fyrir börn og ungt fólk sem samþætta núvitund og íþróttir (Mindful Sports, 

e.d.). Bjarni Fritzson hefur gefið út bækur og kennt námskeið sem ætluð eru börnum og 

unglingum. Bjarni hefur bæði boðið upp á námskeið fyrir ungt íþróttafólk og svo almenn 

sjálfsstyrkingarnámskeið en fræðsluna byggir hann á m.a. á núvitund og styrkingu á 

sálfræðilegum þáttum. Á námskeiðunum er m.a. lögð áhersla á að ná stjórn á huganum og 

truflunum, öðlast betri andlegan styrk og að berjast í gegnum mótlæti án þess að dvelja við 

neikvæðar hugsanir (Bjarni Fritz, e.d.). Samtökin Hugarfrelsi hafa undanfarin ár verið með 

námskeið fyrir börn, foreldra og fagfólk víðsvegar á landinu þar sem þau leggja áherslu á 

núvitund og sjálfsstyrkingu. Samtökin hafa m.a. verið með fyrirlestra, tengda núvitund, fyrir 

íþróttahópa og sent þá heim með punkta til að íhuga. Það hefur ,samkvæmt þeim, gefið góða 

raun og gengið vel, auk þess hafa þau fengið jákvæð viðbrögð frá foreldrum í kjölfarið. Þær 

Unnur og Hrafnhildur frá Hugarfrelsi segja kosti núvitundar með íþróttakrökkum ótvíræða, því 

fyrr sem börn nái að kynnast núvitund því betra. Þannig nái þau aðferðafræðinni og eigi 

auðveldara með að tileinka sér hana í daglegu lífi (Unnur og Hrafnhildur, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 6. maí 2020). 

 

5.2 Núvitund í skólastarfi 

Núvitund virðist hafa jafn jákvæð áhrif á börn og á fullorðna. Þar sem börn og unglingar verja 

yfirleitt stærri hluta dags í skólanum gæti skólaumhverfið verið kjörið fyrir kennslu í núvitund. 

Hér verður fjallað lítillega um hvernig núvitund hefur birst í íslenskum skólum. Sylvía Ósk 

Rodriguez (2018) gerði meistaraverkefni tengt núvitund í leikskóla og gerði tilraunir með 

núvitundarstundir í leikskólanum sem hún vann í. Börnin fengu að velja hvort þau sóttu 

núvitundarstundirnar eða ekki þannig að frumkvæði þeirra og áhugi skiptu máli. Sylvía telur að 

þrátt fyrir nokkrar áskoranir á meðan rannsóknarvinnunni stóð hafi gögn hennar sýnt fram á 

jákvæð áhrif núvitundarkennslu á börnin og hafi þau tjáð það bæði með orðum sínum og hegðun 
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í kjölfar núvitundarstundanna. Áskoranirnar sem Sylvía vísar til lýsa sér samkvæmt henni m.a. 

í manneklu í leikskólanum og þeirri staðreynd að hún sjálf gat ekki fylgt börnunum eftir í kjölfar 

núvitundarstundanna. Börnin hafi m.a. talað um að þeim liði betur, gott væri að fá frið og að 

þau gætu notað öndunina ef þau skyldu reiðast. Ein stúlkan hafi tjáð henni t.d. að henni liði 

bæði vel í líkamanum og hausnum eftir núvitundarstundir sem gefur til kynna að þær hafi 

hjálpað henni að róa hugann. Niðurstöður hennar sýndu einnig fram á tengsl milli 

núvitundarstunda og aukinnar tilfinningastjórnunar og hegðunar. Hún telur stundirnar að sama 

skapi hafa aukið einbeitingu barnanna þar sem þau hafi virst móttækilegri fyrir innlögn 

námsefnis í kjölfar núvitundarstundanna. Ingibjörg Þuríður Stefánsdóttir og Hrefna 

Guðmundsdóttir (2015) framkvæmdu rannsókn í grunnskóla á Akureyri þar sem þær skoðuðu 

áhrif núvitundar á líðan barna á miðstigi. Alls fengu 122 börn átta vikna kennslu í núvitund einu 

sinni í viku. Einnig var samanburðarhópur sem samanstóð af 115 nemendum en þeir fengu 

áfram hefðbundna lífsleiknikennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að dregið hafi 

úr kvíðaeinkennum meðal nemenda í kjölfar núvitundarkennslunnar. Einnig hafi kennslan haft 

jákvæð áhrif á sjálfsálit nemendanna og námsárangur þeirra. Í ljós kom að nemendur voru lang 

flestir ánægðir með núvitundarkennsluna og vildu halda henni áfram en þeim fannst þó erfiðara 

að tækla æfingar í núvitund heima við heldur en í skólanum. 

Guðrún Häsler (2016) framkvæmdi rannsókn sem hafði það markmið að meta áhrif 

núvitundaræfinga á streitu, athygli og vinnsluminni unglinga í 9. bekk grunnskóla. Þátttakendur 

voru alls 68 talsins, 38 í tilraunahópnum og 30 í samanburðarhópnum. Sá fyrrnefndi 

framkvæmdi núvitundaræfingar í skólastofunni í tíu mínútur á dag í átta vikur. Niðurstöðurnar 

sýndu að tilraunahópurinn bætti sig lítillega í athyglisprófunum sem voru framkvæmd. 

Tilraunahópurinn upplifði minni streitu en samanburðarhópurinn í kjölfar inngripsins. 

Tilraunahópurinn sýndi að auki meiri framfarir en samanburðarhópurinn í tveimur mælingum 

á vinnsluminni en á einni mælingu bætti samanburðarhópurinn sig meira. Rannsakandi segir að 

taka þurfi niðurstöðunum með fyrirvara vegna nokkurra veikleika, sem m.a. hafi verið fjöldi 

þátttakenda, lengd inngrips og misjöfn þátttaka milli kynja. Hér og nú er verkefni sem var unnið 

af Halldóru Halldórsdóttur og Hörpu Rakel Hallgrímsdóttur veturinn 2015-2016 og snerist um 

það að innleiða núvitund í Heilsuleikskólanum Krók og yngstu bekki Grunnskóla Grindavíkur. 

Markmiðið var m.a. að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan 

nemenda og kennara. Lögð var áhersla á það að kenna börnum og kennurum núvitund með 

hugleiðslu og jógaæfingum. Núvitundaræfingum var fléttað inn í skólastarfið á ýmsan hátt, t.d. 

í kyrrðar- eða jógastundum, í lok íþróttatíma, á fundum og starfsdögum. Kennararnir sem tóku 
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þátt fengu öfluga fræðslu í núvitund og sóttu námskeið í barnajóga en verkefnastjórar eru með 

jógakennararéttindi. Heilsuleikskólinn Krókur fór til Brighton í námsferð áður en verkefnið 

hófst þar sem starfsfólk sótti stutt núvitundarnámskeið og heimsótti leikskóla sem vinna með 

núvitund. Kennarar voru mjög vel undirbúnir með fræðslu og verklegum æfingum jafnt og þétt 

yfir árið þar sem verkefnastjórum fannst það skipa stóran sess í að skila þekkingunni inn í 

skólana á árangursríkan hátt (Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra Halldórsdóttir og Harpa Rakel 

Hallgrímsdóttir, 2016). 

Sú áhersla samsvarar leiðbeiningum Hookers og Fodors (2008) sem telja það mikilvægt að sá 

sem kennir börnum núvitund sé vel kunnugur núvitund sjálfur. Núvitundaræfingar með 

nemendum voru iðkaðar einu sinni á dag sem voru fyrst um sinn stuttar en lengdust svo í 

nokkrum skrefum. Einnig voru jógatímar 1-2 sinnum í viku fyrir alla aldurshópa. Mat 

verkefnisins samanstóð aðallega af spurningalistum sem nemendur svöruðu ýmist einir eða með 

foreldrum sínum á haustönn og á vorönn. Í leikskólanum voru það aðeins elstu árgangarnir sem 

svöruðu spurningum. Kennarar lögðu einnig mat á verkefnið með því að svara spurningalistum 

og rökstuddu svör sín yfirleitt svo að verkefnastjórar fengju betri innsýn. Ávinningur fór 

fljótlega að sjást meðal nemenda og kennara. Börnin tileinkuðu sér aðferðirnar fljótt og 

stöldruðu stundum við í miðjum leik og fóru að þylja möntru sem er eins konar 

hugleiðslusöngur. Þau voru flest ánægð í jógastundunum og vildu taka þátt. Kennararnir sáu 

jákvæðar breytingar á börnunum t.d. varðandi ró og tilfinningalæsi. Í spurningalista sem lagður 

var fyrir kennara eftir áramót kom í ljós að þeim leið vel með verkefnið og margir nýttu sér 

æfingarnar heima fyrir sig og fjölskylduna. Samkvæmt niðurstöðum úr spurningalistum leið 

flestum nemendum leikskólans vel í jógastundum og hugleiðsluæfingum og töluðu þeir um 

mismunandi hluti sem voru í uppáhaldi eins og upphafslagið, slökunina eða jógaæfingar sem 

þeir nefndu með nöfnum. Niðurstöður voru svipaðar meðal grunnskólanemendanna en í ljós 

kom dálítill kynjamunur þegar svör voru skoðuð. Um 12% stráka sögðu að það væri leiðinlegt 

í jógastundum en aðeins um 1% af stelpunum. Foreldrar einhverra stráka sögðu þó að þeir 

virtust ánægðir og noti jafnvel aðferðirnar sjálfir heima þó þeir segi annað. Flestir kennararnir 

voru ánægðir með verkefnið og töldu æfingarnar skila árangri þótt einhverjir hafi tekið það 

fram að þeir hefðu viljað meiri fræðslu til að auka öryggi. Íþróttakennari sem tók þátt sagði að 

börnin gengju út frá honum með meiri ró en áður og taldi hann núvitund henta vel sem niðurlag 

í íþróttatímum (Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra Halldórsdóttir og Harpa Rakel Hallgrímsdóttir, 

2016). 
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Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir (2016) skrifaði meistararitgerð tengda skólum og núvitund 

og var markmið hennar m.a. að varpa ljósi á hvað einkennir skólastarf þar sem aðilar hafa 

ákveðið að tileinka sér núvitund. Hún tók saman nokkur dæmi um hvaða skólar á Íslandi hafa 

innleitt núvitund í skólastarfið eða kynnt hana á einhvern hátt. Hún taldi t.d. upp 

Heilsuleikskólann Krók og Grunnskóla Grindavíkur sem fjallað var um hér að ofan í tengslum 

við verkefnið Hér og nú. Einnig nefndi hún leikskólann Álfaheiði í Kópavogi og tekur fram að 

í námskrá þeirra standi að líðan mótist af hugsunum og þess vegna sé mikilvægt að börnin 

skynji líðan sína og staldri við líðandi stund í vinsemd og sátt. Giljaskóli á Akureyri hóf að gera 

tilraunir með núvitund í byrjun árs 2014. Allir nemendur tóku þátt og var mikil ánægja með 

námskeiðin. Stór hluti nemenda taldi núvitund hjálpa þeim með einbeitingu, líðan, stress, 

sjálfsstjórn, samskipti, nám og skýrari hugsun. Í ljósi góðs árangurs var ákveðið að halda áfram 

með núvitundarkennslu í Giljaskóla. Lágafellsskóli í Mosfellsbæ fór að vinna með núvitund 

árið 2015 í formi valnámskeiðs fyrir unglingastig en einnig var hluti af kennsluáætluninni 

notaður í 2. og 3. bekk. Unglingarnir nefndu einhverjir að núvitund hafi hjálpað þeim í námi og 

við að ná stjórn á kvíða. Kennurunum þóttu yngri nemendurnir vera áberandi rólegri og 

einbeittari eftir hugleiðsluæfingar. Undirbúningur og fræðsla kennara í núvitund virðist hafa 

verið í hávegum höfð bæði í Giljaskóla og í Lágafellsskóla (Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir, 

2016). Í ritgerð Sesselju kemur fram að Flensborgarskóli hafi verið brautryðjandi í 

framhaldsskólum landsins hvað varðar kennslu í núvitund. Bryndís Dóra Jónsdóttir hafði 

yfirsýn með innleiðingu þar og segir núvitund vera leið til þess að auka vellíðan þegar nemendur 

upplifa of mikinn hraða og áreiti sem verður að lokum yfirþyrmandi. Í stöðuskýrslu um 

innleiðinguna kom m.a. fram að 93% nemenda töldu námskeiðið gagnlegt og það væri 

mikilvægt til að þróa persónulega hæfni þeirra. Í Kvennaskólanum í Reykjavík hefur verið 

boðið upp á valáfanga sem var kynntur sem verkfærakassi til þess að efla eigin geðheilsu og 

vellíðan. Núvitund er hluti af áfanganum og er hún tengd við geðræktarkennslu. Viðbrögð 

nemenda hafa verið jákvæð og töldu einhverjir núvitundina hjálpa þeim til að takast á við álag, 

draga úr frestunaráráttu, læra slökun og fleira. Háskóli Íslands hefur einnig boðið upp á 

námskeið um núvitund og sjálfsstjórn og annað svipað námskeið sem er hugsað til að undirbúa 

verðandi lífsleiknikennara (Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir, 2016).  

Af þessu að dæma hefur verið þó nokkur gróska í núvitund í skólastarfi á Íslandi síðustu ár 

og ekki virðist hafa hægt á henni. Nýlega sagði Anna Dóra Frostadóttir, sálfræðingur og kennari 

hjá Núvitundarsetrinu, frá því í viðtali við Fréttablaðið að þeirra stærsta ástríðuverkefni væri að 

innleiða núvitund í skólastarf. Núvitundarsetrið stóð á þeim tíma að rannsókn í samstarfi við 
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Embætti landlæknis til þess að kanna áhrif innleiðingar núvitundar í skólastarf. Anna Dóra sagði 

frá því að fyrstu niðurstöður væru jákvæðar fyrir starfsfólk og nemendur skólanna sem tóku 

þátt í rannsókninni. Einnig nefnir hún fleiri skóla en þá sem nefndir voru hér að ofan, sem hafa 

innleitt núvitund í sitt skólastarf. Það eru t.d. Hörðuvallaskóli, Mýrar- og Valhúsaskóli, 

Ingunnarskóli og Áslandsskóli (Sólrún Freyja Sen, 2019). 

5.3 Námsefni og fræðsla 

Auk þess að fjalla um innleiðingu núvitundar í íslensku skólastarfi í ritgerð sinni fjallaði 

Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir (2016) einnig stuttlega um námsefni í núvitund fyrir börn og 

unglinga. Þar nefndi hún breskt fyrirtæki sem kallast MiSP Mindfulness in Schools Project og 

hefur það hannað námsefni sem hefur verið notað í Lágafellsskóla, Giljaskóla og 

Flensborgarskóla. Námsefnið sem hentar börnum á aldursbilinu 7-11 ára kallast paws.b. 

Námsefnið fyrir eldri nemendur sem eru á aldrinum 11-18 ára heitir .b (e. dot-be) og stendur 

það fyrir stoppaðu, andaðu og vertu til staðar. Þeir sem vilja kenna .b þurfa að hafa lokið átta 

vikna námskeiði. Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á góðan árangur af námsefninu en það 

byrjaði í þróun árið 2007. Námsefnið er byggt mikið á sjónrænni nálgun og æfingum sem gera 

núvitund athyglisverða fyrir börn og unglinga. Áhersla er lögð á það að læra í gegnum eigin 

reynslu og er það skipulagt þannig að það eigi að falla vel inn í stundatöflu. Í upphafi hvers 

tíma er innlögn á námsefninu, svo eru gerðar æfingar og í lokin eru fyrirspurnir og 

heimaverkefni kynnt (Sigrún Daníelsdóttir, 2015). Gjöfin í Núinu eftir Söru Silverton er annað 

námsefni fyrir börn. Það er núvitundar- og vellíðunarnámsefni fyrir leik- og grunnskóla sem 

leikskólinn Smáralundur í Hafnarfirði hefur verið að prófa undanfarið. Veturinn 2019-2020 er 

annar veturinn sem fer í innleiðingu á núvitund í Smáralundi. Fyrsti veturinn fór einungis í 

fræðslu fyrir starfsfólk og gaf það góða raun (Meiri samkennd – Minni streita, 2019). 

Samtökin Hugarfrelsi standa fyrir fræðslu, námskeiðum og fyrirlestrum sem miða að því 

að kenna börnum, unglingum, foreldrum og fagfólki að nota aðferðir þeirra til að efla 

sjálfsmynd og vellíðan. Einnig til að veita þeim frelsi frá áhyggjum, kvíða og ótta og beina þeim 

á þá braut þar sem þau geta blómstrað, nýtt hæfileika sína sem best og valið hugsanir sínar sér 

og öðrum til gagns. Stofnendur Hugarfrelsis eru Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna 

Jónsdóttir. Hrafnhildur er með grunnskólakennarapróf frá KHÍ og hefur einnig lokið námi sem 

Stott Pilates, Hatha Yoga og Yoga Nidra kennari. Unnur er einnig menntuð í Yoga Nidra 

fræðum auk þess að vera viðskiptafræðingur sem hefur komið að stefnumótun í leikskólamálum 

í Kópavogi. Námskeiðin sem Hugarfrelsi býður upp á samanstanda m.a. af einföldum 
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öndunaræfingum, jóga, slökun og hugleiðslu. Hugleiðslutæknin sem er notuð eru t.d. 

hugleiðslusögur sem eru mjög myndrænar og henta byrjendum vel (Hugarfrelsi, e.d.). 

Myndrænar sögur henta börnum líka að öllum líkindum vel og er það í samræmi við 

leiðbeiningar Hookers og Fodors (2008) sem segja það mikilvægt að aðlaga 

núvitundundarhugleiðslu að börnum sem eru með fjörugt ímyndunarafl og hafa gaman af 

sögum og ævintýrum. Hrafnhildur og Unnur hafa gefið frá sér bækurnar Hugarfrelsi: Aðferðir 

til að efla börn og unglinga sem kom út árið 2015 og Hugarfrelsi: Kennsluleiðbeiningar sem 

kom út 2016. Í fyrri bókinni eru klípusögur og æfingar sem þjálfa börn í að læra núvitund. 

Bókin er ekki endilega skrifuð með það í huga að lesa hana alla í einu heldur til að grípa í hana 

við og við og lesa einn kafla í einu. Í bókunum eru alls kyns sniðugar æfingar sem kennarar eða 

foreldrar geta gert með börnum sínum. Öndunaræfingum er vel lýst sem gott er að gera til að 

ná góðri slökun. Börn geta t.d. átt erfitt með að skilja hvernig á að anda djúpt en þá er gott að 

segja þeim að setja höndina á magann og finna hvernig loftið ferðast á milli magans og 

brjóstkassans sem þrýstist út við innöndun. Einnig eru góðar leiðbeiningar um hvernig börnin 

geti slakað á útlimum og öllum líkamanum (Wikibækur, 2018). Sylvía Ósk Rodriguez (2018) 

nýtti sér einmitt efnið frá Hugarfrelsi í rannsókn sinni á leikskólabörnum sem fjallað var um 

hér að ofan. Hún segir aðferðir Hugarfrelsis geri jákvæða sálfræði og núvitund aðgengilega 

fyrir starfsfólk og nemendur í skólum. Núvitundarsetrið býður einnig upp á námskeið í núvitund 

fyrir fjölbreytta hópa samfélagsins. Sérstök námsskeið eru fyrir unglinga á aldrinum 13-15 ára, 

fyrir ungt fólk á aldrinum 15-20 ára og núvitundarnámskeið fyrir börn og unglinga sem byggt 

er á .b fræðslunni. Einnig bjóða þau upp á námskeið sem hugsað er fyrir starfsfólk skóla. 

Markmið starfsfólksins getur verið að kynna sér núvitund til að takast á við kvíða, depurð og 

streitu í þeirra daglega lífi eða það að byggja grunn til að innleiða núvitund í skólastarf 

(Núvitundarsetrið, e.d.).  
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6 Umræður  

Hugleiðsla hefur fylgt mannkyninu lengi vel og þar á meðal eitthvert form af 

núvitundarhugleiðslu. Uppruna hennar er aðallega hægt að rekja frá Austurlöndum og yfirleitt 

hefur hugleiðsla verið tengd trú að einhverju leyti. Núvitundarhugleiðsla hefur einmitt að mestu 

verið tengd við Búddatrú en hefur einnig orðið fyrir áhrifum frá hinum ýmsu trúar- og 

menningarhefðum (Mead, 2019). Með nútímavæðingu og fyrir tilstilli vestrænna áhrifa hefur 

núvitund aftengst trú að mestu leyti (Wallace, 2002, bls. 34-50). Það hentar nútímamanninum 

betur að einfalda hlutina og algengast er fyrir hann að nýta sér núvitund til þess að róa reikandi 

huga í kvíðavaldandi og hröðu samfélagi. Algengt er í vestrænu samfélagi að nota núvitund í 

ýmsum meðferðum sem eiga að bæta ýmist andlega eða líkamlega heilsu fólks. 

Núvitundariðkun er sögð geta hjálpað fólki að draga úr kvíða, lífsleiða og örmögnun ásamt því 

að færa því meiri ró, hamingju og vellíðan (Williams og Penman, 2011, bls. 8-15). 

Jon Kabat-Zinn var frumkvöðull í þessum núvitundarmiðuðu meðferðum með tilkomu 

núvitundarmiðaðrar streituminnkunar. Síðan þá hafa fjölmargar mismunandi 

núvitundarmiðaðar meðferðir og inngrip komið fram á sjónarsviðið (Selva, 2019; Mindfulness-

Based Stress Reduction, e.d.). Í þessari ritgerð var markmiðið að kanna hvort núvitund hefði 

áhrif á íþróttafólk og frammistöðu þeirra. Einnig var markmiðið að kanna hvort núvitund hefði 

verið notuð með börnum og að skoða árangur í þeim efnum. Til að komast að því voru ýmsar 

rannsóknir kannaðar tengdar þessum viðfangsefnum. Að auki voru niðurstöður rannsókna á 

almenn áhrif núvitundar á andlega og líkamlega heilsu skoðaðar. Í þessum rannsóknum voru 

þó nokkrar mismunandi núvitundarmiðaðar meðferðir notaðar og bera því mismunandi nöfn 

eða skammstafanir eins og fram kom í umfjölluninni um þær. Allar eiga þær það þó 

sameiginlegt að snúast um núvitundariðkun af einhverju tagi og þess vegna verður ekki gerður 

greinarmunur á þeim með nöfnum í umræðum.  

6.1 Áhrif núvitundar á heilsu 

Niðurstöður rannsókna á áhrif núvitundar á andlega heilsu lofa góðu og fram komu ýmis jákvæð 

áhrif. Í yfirlitsgrein Keng, Smoski og Robins (2011) voru nokkrar rannsóknir greindar og fram 

kom m.a. að aukin tilfinningastjórn, aukin virkni í daglegu lífi og andleg vellíðan voru 

algengustu áhrifin sem rannsakendur urðu varir við. Ingibjörg Kristín Eiríksdóttir (2015) komst 

að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni á upplifun fólks af núvitund. Þátttakendur áttu 

auðveldara með tilfinningastjórnun í kjölfar núvitundariðkunar. Þeir lærðu að horfa á 
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tilfinningar sínar og hugsanir úr ákveðinni fjarlægð og fannst þeir eiga auðveldara með almenna 

sjálfsstjórn. Samkvæmt yfirlitsgrein Edenfield og Saeed (2012) gagnast núvitundariðkun við 

þunglyndis- og kvíðaeinkennum ásamt því að draga úr grufli (e. ruminative thinking) meðal 

þeirra sem þjást af þunglyndi. Núvitundariðkun virðist helst gagnast sem fallvörn (e. relapse 

prevention) hjá þunglyndissjúklingum. Þeir sem iðka núvitund í daglegu lífi eiga almennt í 

minni hættu á að þróa með sér þunglyndi og kvíða. Auk þess gengur þeim betur að takast á við 

erfiðleika og horfa jákvæðum augum á lífið sem er í samræmi við samantekt Williams og 

Penmans (2011) þar sem þeir sögðu núvitundariðkun geta haft jákvæð áhrif á þrautseigju fólks. 

Í niðurstöðum yfirlitsgreinar Edenfield og Saeed (2012) kom einnig fram að núvitund hefði 

talsvert góð áhrif á svefn fólks og var það talið stafa af minna magni streituhormónsins kortisóls. 

Lofar það góðu þar sem svefn er talinn vera undirstaða góðrar heilsu, andlegrar og líkamlegrar 

(Walker, 2018, bls. 3-8).  

Niðurstöður úr rannsóknum á líkamlega heilsu lofuðu einnig góðu og auðvitað haldast 

andleg og líkamleg heilsa í hendur. Betri líkamleg heilsa á það til að hafa jákvæð áhrif á andlegu 

hliðina og svo öfugt. Steffen og Larson (2014) komust að því að að núvitund hefði jákvæð áhrif 

á hjartaheilsu einstaklinga. Það gæti verið að streitan hafi ekki náð jafn mikið til þeirra sem 

hlutu núvitundarþjálfun og þess vegna hafi blóðþrýstingurinn verið lægri. Núvitund virðist 

stuðla að heilbrigðum venjum sem stuðla að bættri líkamlegri heilsu meðal einstaklinga. Þessar 

heilbrigðu venjur fela m.a. í sér ástundun líkamsræktar eða einhverrar hreyfingu, neyslu á hollu 

fæði, reglubundnar heilsufarsskoðanir og það að forðast nikótín og alkóhól (Jacobs, Wollny, 

Sim, og Horsch, 2016; Gilbert og Waltz, 2010). Ég velti því fyrir mér hvort það stafi mögulega 

af því að hugurinn róist við iðkun núvitundar og við gefum okkur meira rými til að taka vel 

úthugsaðar og meðvitaðar ákvarðanir varðandi þessar venjur okkar. Við hegðum okkur þar af 

leiðandi ekki á eins hvatvísan hátt og áður og föllum síður “óvart” í gryfju óhollustunnar. 

Virkni heilans virðist einnig geta breyst með iðkun núvitundar. Vinstri framheilabörkur 

getur orðið virkari í þeim sem stunda núvitund en það er sá hluti heilans sem lýsist upp þegar 

fólk er ánægt og í góðu skapi (Williams og Penman, 2011, bls. 56-59). Simm (2015) sýnir fram 

á svipaðar niðurstöður tengdar heilanum í yfirlitsgrein sinni auk þess kom þar fram að núvitund 

virðist stuðla að auknum þéttleika gráa efnisins í heilanum. Hölzel (2011) sýnir einnig fram á 

að núvitund stuðli að auknum þéttleika gráa efnisins og þá t.d. í drekanum (e. hippocampus) en 

það er sá hluti heilans sem tengist minni, námi og tilfinningastjórnun. Það rennir stoðum undir 

þær niðurstöður sem fjallað var um hér að ofan þar sem einstaklingar fundu fyrir bættri 

tilfinningastjórnun. Þannig það virðist geta verið nokkuð rökrétt og vísindaleg skýring á bættri 
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andlegri líðan miðað við áhrifin sem núvitund hefur beinlínis á heilann. Annað sem tengist 

heilanum og taugakerfinu er sársaukaskynjun. Núvitund virðist geta haft jákvæð áhrif á 

sársaukaskynjun en þeir sem hana iðka bregðast öðruvísi við sársauka en aðrir. Þeir skynja samt 

í raun sama sársauka og aðrir en virðast venjast honum fyrr og sýna færri streitumerki meðan á 

honum stendur. Mohammed, Pappous og Sharma (2018) sýndu fram á sambærilegar 

niðurstöður og sögðu núvitundarmiðaða streituminnkun geta hækkað sársaukaþröskuld 

einstaklings. Núvitund getur einnig hjálpað einstaklingum sem lifa við langvarandi verki t.d. 

vegna sjúkdóma en núvitundariðkun veitir þeim verkfæri til að stjórna viðbrögðum sínum við 

verkjunum. Þeir læra að horfa öðruvísi augum á verkina og eru ekki í stöðugri baráttu við þá en 

sú barátta getur breyst í vítahring (Penman, 2015). Mögulega hefur breytt skynjun sársauka 

eitthvað að gera með þau áhrif líka. Ég tel það allavega vera líklegt samspil, þ.e. að breytt 

skynjun á sársauka, hækkun sársaukaþröskulds og það að horfa á verki með öðrum augum geti 

hjálpað einstaklingum með langvarandi verki.  

6.2 Áhrif núvitundar á íþróttafólk 

Íþróttir eiga það flestar sameiginlegt að hugur íþróttamannsins skiptir miklu máli og hefur það 

sýnt sig að farsælt íþróttafólk er yfirleitt búið betri sálfræðilegri færni en þeir sem lakari eru 

(Hafrún, Kamilla, Pic og Saavedra, 2019). Íþróttasálfræðingar starfa við það að aðstoða 

íþróttafólk að finna ákveðið jafnvægi líkamlegra og andlegra þátta sem stuðla að betri 

frammistöðu. Aðferðir og boðskapur íþróttasálfræðinga minna á inntak núvitundar að sumu 

leyti en þeir aðstoða íþróttafólk m.a. með kvíða, að takast á við álag og kenna þeim jafnvel 

ýmsar slökunaraðferðir (Tartakovsky, 2018; Golding og Lippert, 2017). Orlick sagði að hin 

fullkomna frammistaða íþróttamanns feli í sér algjöra einbeitingu á núlíðandi stundu þar sem 

það væri það eina sem hægt væri að hafa áhrif á. Talið er að sterk tengsl séu á milli núvitundar 

og flæðisástands. Rannsóknir hafa sýnt að afreksíþróttafólk sem hefur núvitundarmiðaðan 

hugsunarhátt er líklegra til að upplifa flæðisástand (Jackson, 2012; Hamilton Schuette og 

Brown, 2016). Vegna þessara tengsla mætti ætla að núvitundarþjálfun geti gagnast íþróttafólki 

t.d. með því að leggja ákveðinn grunn að flæðisástandi sem íþróttamaðurinn upplifir sem 

jákvætt og hefur yfirleitt góð áhrif á frammistöðu. Íþróttasálfræðingar hafa af þessu að dæma 

ríka ástæðu að mínu mati til þess að vinna meira markvisst með núvitund í starfi sínu með 

íþróttafólki. 

Mardon, Richards og Martindale (2016) rannsökuðu áhrif núvitundarþjálfunar á 

sundkappa. Niðurstöður benda til þess að þátttakendur hafi fundið fyrir meiri einbeitingu, ró og 
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sjálfsstjórn. Einnig virtust þátttakendur bæta getu sína til þess að takast á við neikvæðar eða 

erfiðar aðstæður sem mætti segja að væri í samræmi við niðurstöður Edenfields og Saeed (2012) 

og Williams og Penmans (2011) varðandi þrautseigju. Í yfirlitsgrein Bühlmayers o.fl. (2017) 

voru nokkrar rannsóknir skoðaðar sem könnuðu áhrif núvitundar á íþróttafólk og frammistöðu 

þess. Marktækustu áhrifin sem rannsakendur urðu varir við voru á íþróttafólk sem stunduðu 

íþróttir sem krefjast nákvæmni og einbeitingar. Þátttakendur í þessum íþróttum sáu framfarir í 

frammistöðu sinni og fundu fyrir minni frammistöðukvíða. Að auki komu fram jákvæð áhrif 

sem hafa ekki endilega bein áhrif á frammistöðu en geta engu að síður stuðlað að framförum. 

Núvitundarþjálfun virtist geta hjálpað íþróttafólki að takast á við meiðsli sem samræmist 

niðurstöðum Mohammeds, Pappousar og Sharma (2018). Að auki dró t.d. úr streituhormóninu 

kortisól meðal einhverra þátttakenda rétt eins og fram kom í yfirlitsgrein Edenfield og Saeed 

(2012) þar sem rannsakendur töldu minna magn kortisóls stuðla að bættum svefni í kjölfar 

núvitundarþjálfunar.  

Hoja og Jansen (2019) framkvæmdu rannsókn á þýskum tennisleikurum. Í niðurstöðum 

þeirra kemur fram að þátttakendur fyndu fyrir betri einbeitingu og minni frammistöðukvíða en 

ekki voru bein marktæk áhrif á frammistöðu. Enda virðist það ekki algengt miðað við þær 

rannsóknir sem farið hefur verið yfir að bein áhrif á frammistöðu mælist, eins og t.d. fleiri stig, 

en þess vegna finnst mér rannsakendur eiga einbeita sér meira að þeim líkamlegu og andlegu 

áhrifum sem íþróttafólk finnur fyrir. Þau stuðla að því að gera íþróttamanninn betri og hefur þar 

af leiðandi góð áhrif á frammistöðu en þau áhrif gætu komið fram eftir nokkurn tíma. 

Niðurstöður úr rannsókn Josefsson o.fl. (2017) benda til þess að geta íþróttafólks til að beita 

núvitund í daglegu lífi gæti dregið úr grufli og bætt stjórnun á neikvæðum tilfinningum. 

Íþróttamaður sem byggi að núvitund kæmist fyrr upp úr neikvæðu hugarástandi og einbeitti sér 

frekar að hegðun sem færði hann nær markmiðum sínum. Chen, Tsai, Lin og Chen (2018) 

rannsökuðu áhrif núvitundarþjálfunar á hafnaboltalið í Taívan og niðurstöður bentu m.a. til þess 

að þátttakendur fyndu fyrir minni frammistöðukvíða sem virðist vera algengt miðað við 

rannsóknirnar hér að framan. Mér finnst það líkleg skýring að íþróttafólk sem finnur fyrir 

miklum frammistöðukvíða sé stöðugt með hugann við það sem muni gerast í framtíðinni, t.d. í 

næsta leik, þó svo að það hafi í raun enga stjórn á því. Núvitund felur auðvitað í sér að einbeita 

sér að núlíðandi stund en ekki fortíð né framtíð, þannig gæti hún dregið úr þessum 

frammistöðukvíða. Einnig komst íþróttafólkið frekar í flæðisástand og dró úr 

átröskunarhegðun. Íþróttafólk er í meiri hættu en aðrir á að þróa með sér átröskun og getur það 

haft slæm áhrif á frammistöðu (Bowers, 2014; Neda, e.d.). Dehghani, Saf, Vosoughi, 
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Tebbenouri og Zarnagh (2018) könnuðu áhrif núvitundarþjálfunar á háskólalið í körfubolta. Í 

kjölfar þjálfunarinnar dró úr frammistöðukvíða meðal keppanda og reynsluforðun. Þátttakendur 

komust frekar úr sjálfstýringu (e. autopilot) og áttu auðveldara með að samþykkja neikvæðar 

tilfinningar með því að horfast í augu við þær sem má segja að sé andstæðan við reynsluforðun. 

MacDonald, Oprescu og Kean (2018) könnuðu áhrif núvitundarþjálfunar á körfuboltaleikmenn 

í hjólastól og í ljós kom að þátttakendur fundu fyrir betri einbeitingu bæði í daglegu lífi og við 

iðkun íþróttarinnar. Þeir urðu einnig varir við bættan svefn, svipað og í niðurstöðum Edenfields 

og Saeed (2012), en þeir gátu nýtt sér öndunaræfingar til þess að róa sig fyrir svefninn og til 

þess að stjórna púlsinum betur á æfingum. 

Þær rannsóknir sem fjallað var um hér varðandi áhrif núvitundar á íþróttafólk varpa ljósi 

á ýmis jákvæð áhrif sem geta stuðlað að bættri frammistöðu þeirra. Þau áhrif sem voru hvað 

mest áberandi í niðurstöðum rannsóknanna var minni frammistöðukvíði, betri einbeiting og 

betri tilfinningastjórnun. Rannsakendur voru flestir sammála um það að rannsóknir þeirra væru 

ekki gallalausar taka þyrfti niðurstöðunum með fyrirvara, en lítið úrtak var sá galli sem flestir 

nefndu. Eins og ég nefndi hér að ofan er greinilega ekki algengt að mælanlegur munur sjáist 

beinlínis á frammistöðu íþróttafólks í kjölfar núvitundariðkunar en mér finnst hin óbeinu áhrif 

engu að síður mikilvæg þar sem eðlilegt er að framfarir taki tíma. Ég tel að jákvæðu áhrifin sem 

núvitund getur haft á íþróttafólk stuðli að lokum að betri frammistöðu á heildina litið. Þess 

vegna tel ég mikilægt að halda rannsóknum áfram og þá sérlega langtímarannsóknum. Það geta 

örugglega flestir verið sammála um það að bættur svefn, minni kvíði og betri tilfinningastjórnun 

geri betri íþróttamann. 

6.3 Áhrif núvitundar á ungt fólk   

Þar sem flestir þátttakendur í ofangreindum rannsóknum varðandi almenna heilsu og 

frammistöðu í íþróttum voru fullorðnir einstaklingar fannst mér forvitnilegt að kanna hvort 

núvitund hafi eitthvað verið notuð með börnum og unglingum og hvernig það hefði gefist. Börn 

eru að ýmsu leyti gædd núvitund frá náttúrunnar hendi (Shenfield, 2016; Snel, 2013, bls. 1-6) 

og mætti því ætla að skynsamlegt væri að hjálpa þeim að rækta hana áfram miðað við þá kosti 

sem tengdir hafa verið við núvitund. 

Snel (2013, bls.1-6) þróaði núvitundarþjálfun, byggða á streituminnkun Jons Kabat-Zinns, 

fyrir börn sem reyndist vel. Hún prófaði hana á um þrjú hundruð börnum og 12 kennurum í átta 

vikur. Jákvæðar breytingar urðu í skólastofunni en á komst meiri ró en áður, betri einbeiting 

meðal nemenda, meiri hreinskilni og góðvild. Weare (2012) tók saman niðurstöður úr nokkrum 
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rannsóknum á áhrif núvitundar á börn. Þær niðurstöður benda m.a. til þess að núvitundarþjálfun 

fyrir börn og unglinga geti aukið vellíðan þeirra, dregið úr áhyggjum, kvíða og 

hegðunarvandamálum. Að auki geti hún bætt svefn þeirra, þrautseigju, sjálfstraust og 

sjálfsstjórn. Þetta eru ekki ósvipuð áhrif og þeirra sem gætti meðal fullorðinna einstaklinga í 

rannsóknunum hér að framan. Sumar rannsóknanna sem Weare kannaði sýna fram á jákvæð 

áhrif núvitundar á lærdómsgetu og frammistöðu í skólanum. Ein rannsóknin leiddi að auki í ljós 

að 12 vikna núvitundarþjálfun hafði jákvæð áhrif á blóðþrýsting unglinga sem voru í hættu á 

að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma en Steffen og Larson (2014) sýndu sömuleiðis fram á 

jákvæð áhrif núvitundar á blóðþrýsting meðal fullorðinna. Sá grunur læðist að mér að 

öndunaræfingar sem tilheyra oft núvitundariðkun geti stuðlað að þessum bætta blóðþrýsting en 

maður finnur það að þegar maður andar djúpt og rólega þá hægist t.d. á púlsinum. Van der 

Oord, Bögels og Peijnenburg (2012) rannsökuðu áhrif átta vikna núvitundarþjálfunar fyrir börn 

með ADHD. Um leið fengu foreldrar þjálfun í núvitundarmiðuðu uppeldi. Niðurstöður benda 

til þess að dregið hafði úr ADHD einkennum meðal barnanna en einnig meðal foreldra sem 

hefðu fundið fyrir einkennum. Rannsóknir sem tengjast núvitund og íþróttaiðkun barna eru enn 

af skornum skammti, en ég tel þau almennu áhrif sem komið hafa hér fram í raun ekki 

óviðkomandi neinum hluta lífs barna og þar með talin er íþróttaiðkun þeirra. Ég tek undir orð 

þeirra Unnar og Hrafnhildar hjá Hugarfrelsi að því fyrr sem börn kynnast núvitund því betra. 

Þegar þau ná að tileinka sér þessar aðferðir tengdar núvitund eiga þau auðveldara með að 

tileinka sér þær í daglegu lífi og öllu sem viðkemur því eins og í íþróttaiðkun og fleiru sem þau 

taka sér fyrir hendur. Börn eru með allar sömu tilfinningar og hugsanir og fullorðnir og finnst 

mér því hægt að ætla að núvitundariðkun hafi sömu eða svipuð áhrif á þessa hópa hvað varðar 

frammistöðu í íþróttum. Eins og fram hefur komið þarf að aðlaga núvitundarþjálfun að þörfum 

barna og gera hana áhugaverða fyrir þau. Ég efast ekki um að ávinningur felist í því að temja 

sér núvitund snemma á lífsleiðinni. Það veitir manni lengri tíma til að tileinka sér hana og tel 

ég að upprennandi íþróttafólk sem hefur tækifæri til þess að temja sér núvitund snemma hafi 

jafnvel forskot á aðra sem kynnast henni seint. Íþróttakennarinn sem tók þátt í 

núvitundarverkefninu Hér og nú lét vel af því að hafa stutta núvitundarstund í lok 

kennslustundar og fannst gott að senda nemendur rólegri frá sér í næsta tíma. Það gæti því verið 

áhugavert að kanna það betur hvort núvitundarstundir henti sem niðurlag í íþróttatímum en að 

mínu mati þyrfti fyrst að lengja íþróttatíma þar sem þeir eru oft of stuttir nú þegar. Ég tel að 

aukin meðvitund um eigin líkama og sál, betri tilfinningastjórnun og meiri þrautseigja séu kostir 
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og gott veganesti íþróttafólks frá unga aldri. Þessir kostir gæti jafnvel lengt íþróttaferil 

einstaklings og aukið gæði hans. 

Niðurstöður þessara rannsókna lofa góðu og fannst mér því áhugavert að skoða það hvernig 

núvitund hefur birst í skólakerfinu þar sem skólinn er staður sem börn eyða miklum tíma á. 

Fjallað var um núvitund í skólastarfi hér á landi svo bæði höfundur, sem verðandi kennari, og 

lesandi gætu tengt niðurstöður betur við eigin veruleika og reynsluheim. Sylvía Ósk (2018) 

gerði meistaraverkefni tengt núvitund og gerði hún tilraunir með núvitundarstundir í 

leikskólanum sem hún vann í þar sem börnin fengu að velja hvort þau voru með eða ekki. 

Börnunum virtust líka núvitundarstundirnar og tjáðu sig m.a. um það að þeim liði betur eftir 

stundirnar og að þau gætu notað öndunina ef þau skyldu reiðast. Niðurstöður Sylvíu sýndu fram 

á tengsl milli núvitundarstunda og aukinnar tilfinningastjórnunar, auk þess telur hún stundirnar 

hafa aukið ró og einbeitingu barnanna en þau virtust móttækilegri fyrir innlögn námsefnis en 

áður. 

Í rannsókn Ingibjargar og Hrefnu (2015), þar sem grunnskólanemendur voru þátttakendur, 

benda niðurstöður til þess að dregið hafði úr kvíðaeinkennum meðal nemenda í kjölfar 

núvitundarkennslu. Rannsakendur urður einnig varir við jákvæð áhrif núvitundar á sjálfsálit og 

námsárangur nemenda. Nemendur voru heilt yfir ánægðir með kennsluna og vildu halda henni 

áfram. Í rannsókn Guðrúnar (2016) á áhrif núvitundar á streitu, athygli og vinnsluminni 

nemenda í 9. bekk, var munur milli tilrauna- og samanburðarhóps ekki mikill samkvæmt 

niðurstöðum. Tilraunahópurinn sýndi þó aðeins meiri framfarir í athyglisprófum og mælingum 

á vinnsluminni í kjölfar núvitundarþjálfunar auk þess að hann upplifði minni streitu en 

samanburðarhópurinn. Hér og nú er verkefni sem unnið var í Heilsuleikskólanum Krók og í 

yngstu bekkjum Grunnskóla Grindavíkur veturinn 2015-2016. Veturinn á undan fór í að 

undirbúa og fræða kennara og starfsfólk skólanna um núvitund. Sú áhersla er í samræmi við 

leiðbeiningar Hookers og Fodors (2008) sem hafa mikla trú að að núvitund gagnist börnum og 

telja það sérlega mikilvægt að sá sem kennir börnum núvitund sé sjálfur vel kunnugur núvitund. 

Að mínu mati var mikill metnaður lagður í þetta verkefni þar sem undirbúningur var góður og 

fræðslu haldið við á meðan verkefnið stóð yfir. Kennarar fóru fljótlega að taka eftir jákvæðum 

breytingum á nemendum t.d. hvað varðar ró og tilfinningalæsi. Samkvæmt spurningalistum leið 

nemendum vel í jógastundum og hugleiðsluæfingum sem voru núvitundarmiðaðar. Kennarar 

voru sömuleiðis flestir ánægðir með verkefnið og töldu það skila árangri, sumir þeirra nýttu sér 

núvitundaræfingarnar sjálfir heima fyrir (Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra Halldórsdóttir og 

Harpa Rakel Hallgrímsdóttir, 2016). 
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Það hefur greinilega verið vaxandi áhugi á núvitund fyrir börn og ungt fólk síðustu ár hér á 

landi. Þeir skólar sem hafa innleitt núvitund í skólastarfið eða kynnt hana á einhvern hátt, fyrir 

utan þá sem taldir voru upp hér að framan, eru t.d. leikskólinn Álfaheiði í Kópavogi, Giljaskóli 

á Akureyri, Lágafellsskóli í Mosfellsbæ, Flensborgarskóli, Kvennaskólinn í Reykjavík, 

Hörðuvallaskóli, Mýrar-og Valhúsaskói, Ingunnarskóli og Áslandsskóli. Mögulega eru þeir 

orðnir enn fleiri í dag (Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir, 2016; Sólrún Freyja Sen, 2019). Til 

stuðnings við kennara sem hafa áhuga á því að kenna börnum og unglingum núvitund hefur 

námsefni verið gefið út sem notað hefur verið á Íslandi. Það er námsefnið paws.b fyrir 

nemendur á aldrinum 7-11 ára og .b fyrir nemendur á aldrinum 11-18 ára. Í námsefninu er 

áhersla lögð á sjónræna nálgun og að nemendur læri í gegnum eigin reynslu (Sesselja, 2016; 

Sigrún, 2015). Gjöfin í núinu er annað námsefni fyrir börn sem notað hefur verið í leikskólanum 

Smáralundi í Hafnarfirði (Meiri samkennd – Minni streita, 2019). Samtök hér á landi sem sinna 

fræðslu um núvitund m.a. með alls kyns námsskeiðum og útgefnu efni eru Hugarfrelsi og 

Núvitundarsetrið. Báðir aðilar bjóða upp á sérstök námskeið fyrir börn og unglinga sem er að 

mínu mati mjög jákvætt þar sem ekki allir skólar bjóða upp á núvitundarkennslu. Þarna eru 

kennarar líka yfirleitt með mikla sérhæfingu og vel í stakk búnir til að fræða unga jafnt sem 

aldna (Hugarfrelsi, e.d.; Núvitundarsetrið, e.d.). Hugleiðslutæknin sem Hugarfrelsi notar eru 

t.d. sögur sem eru myndrænar, líkt og námsefnið paws.b og .b, og eiga að henta börnum og 

byrjendum vel. Hooker og Fodor (2008) segja það einnig í leiðbeiningum sínum að gott sé að 

aðlaga núvitund að börnum en þau séu yfirleitt með fjörugt ímyndunarafl og hafi gaman að 

sögum og ævintýrum. Að mínu mati er það jákvætt að aðgengi að núvitundarfræðslu virðist 

vera nokkuð gott hér á landi og efast ég ekki um að það eigi bara eftir að aukast næstu árin. Til 

að höfða til unglinga og barna finnst mér líka mikilvægt að kynna fyrir þeim hin ýmsu smáforrit 

sem hægt er að nálgast og tengjast núvitund. Margir skólar eru orðnir vel tæknivæddir og sums 

staðar eru til spjaldtölvur og fleira þannig að kennarar og nemendur gætu kynnt sér smáforritin 

saman og kennarar hvatt nemendur til að nota þau heima við. Einnig eru hlaðvörp orðin vinsæl 

í dag og áhugavert væri að skoða hvort gott aðgengi að hlaðvörpum tengdum núvitund myndi 

nýtast nemendum vel því sumir nefndu að þeim fyndist erfiðara að gera núvitundaræfingar 

heima. Það gæti auðveldað þeim og jafnvel gert nútvitund meira spennandi að hlusta á 

leiðbeinanda leiða þau í gegnum æfingarnar í gegnum smáforrit eða hlaðvarp. 
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7 Lokaorð 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar voru að kanna áhrif núvitundar í fyrsta lagi á íþróttafólk og 

frammistöðu þeirra og í öðru lagi á börn og unglinga og skoða hvort ávinningur felist í því að 

læra núvitund snemma á lífsleiðinni. Fyrst um sinn hafði ég einungis áætlað að kanna áhrif 

núvitundar á íþróttafólk en ég hafði heyrt af Hugarfrelsi og þeirra vinnu með börnum í skólum 

og þar með kviknaði áhugi minn á að skoða hvernig núvitund með börnum og unglingum hefði 

reynst. Ég hugsaði með mér að miðað við þau góðu áhrif sem tengd hafa verið við núvitund 

hljóti að teljast skynsamlegt að læra hana snemma á lífsleiðinni á meðan maður er sem 

móttækilegastur. 

Niðurstöður rannsókna sem skoðaðar voru í þessari ritgerð varðandi áhrif á íþróttafólk lofa 

nokkuð góðu. Þær benda til þess að núvitund geti haft margvísleg jákvæð áhrif á íþróttafólk, til 

að mynda geti hún dregið úr frammistöðukvíða, bætt sjálfsstjórn og einbeitingu. Fleiri jákvæðra 

áhrifa gætti meðal íþróttafólks og þar að auki tel ég þau almennu áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu sem skoðuð voru í 3. kafla, ekki síður eiga við íþróttafólk og börn. Líkami og hugur 

mynda eina heild og tel ég að ræktun á hvoru tveggja stuðli að bættri frammistöðu íþróttafólks. 

Niðurstöður þeirra rannsókna er varða áhrif núvitundar á börn og unglinga sem fjallað var 

um í ritgerðinni, benda m.a. til þess að svipaðra áhrifa gæti meðal barna og fullorðinna. 

Núvitund virðist geta stuðlað að aukinni ró meðal barna og tilfinningastjórn, bættri einbeitingu, 

þrautseigju og almennri vellíðan. Núvitund geti einnig dregið úr kvíðaeinkennum barna og 

unglinga en þau láta flest vel af hvers konar núvitunarkennslu. Það kom mér á óvart hversu 

margir grunn -og leikskólar hafa innleitt núvitund í skólastarfið eða kynnt hana á einhvern hátt. 

Í flestum tilvikum virðist það hafa gefið góða raun og miðað við það sem fram kom í ritgerðinni 

tel ég að skólinn sé góður grundvöllur fyrir núvitundarkennslu barna og unglinga. Þau verja 

miklum tíma í skóla og til er námsefni sem reynst hefur vel og það skipulagt þannig að það 

passi vel inn í stundatöflu. Einnig eru námskeið í boði hér á landi sem geta frætt starfsfólk skóla 

um núvitund. Börn eru flest náttúrulega búin núvitund og þess vegna finnst mér það mikilvægt 

að hjálpa þeim að rækta hana í stað þess að þau glati henni smám saman. Af þeim rannsóknum 

sem fjallað var um í þessari ritgerð að dæma er þörf á fleiri rannsóknum tengdum núvitund með 

stærra og fjölbreyttara úrtak svo nákvæmari niðurstöður sé hægt að fá. Þó svo að eiginlegar 

rannsóknir á áhrifum núvitundar á íþróttaiðkun barna séu af skornum skammti virðist ýmislegt 

hafa verið í vinnslu síðustu ár því tengt. Miðað við það sem komið hefur fram tel ég ótvíræðan 

ávinning felast í því að temja sér núvitund snemma á lífsleiðinni svo lengri tími gefist til að 



 

 46 

tileinka sér aðferðafræði hennar. Kostina sem virðast fylgja núvitund er gott að hafa í farteskinu 

hvort sem er í daglegu lífi eða við íþróttaiðkun. 

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram tel ég ljóst að kostir núvitundariðkunar eru 

margir. Hún getur dregið úr kvíða- og þunglyndiseinkennum, bætt tilfinningastjórnun og 

hjálpað fólki að horfa jákvæðum augum á lífið með öllum sínum áskorunum. Einnig virðist hún 

geta haft jákvæð áhrif á hjartaheilsu, svefn, viðbrögð fólks við sársauka og langvarandi verkjum 

auk þess að stuðla að heilbrigðum venjum svo eitthvað sé nefnt. Ég er viss um að það geta allir 

tileinkað sér núvitund, en svo að einstaklingur njóti góðs af henni þurfi markvisst að þjálfa hana 

og halda henni við, því við búum í samfélagi þar sem auðvelt er fyrir hugann að reika stjórnlaust. 

Okkar daglega líf býður upp á svo margar truflanir sem við flest erum farin að venjast. Þess 

vegna þurfum við meðvitað að taka frá tíma fyrir okkur þar sem við æfum okkur að skynja allt 

sem viðkemur núlíðandi stund. Af nægu efni er að taka til stuðnings. 
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