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Ágrip 

Dansflæði er námskeið fyrir fólk á aldrinum 18-65 ára. Verkefnið er tvíþætt og er bæði 

greinargerð og afurð í formi námskeiðs. Markmið námskeiðsins er að styðja við hamingju og 

vellíðan þátttakenda. Ýmsar kenningar og hugmyndir fræðimanna innan dansmeðferðar eru 

nýttar í gerð námskeiðsins, auk ýmissa kenninga tómstundafræðinnar um hvernig hægt er að 

styðja við hamingju og vellíðan. Þeir þættir sem höfundur vill efla eru tilfinningagreind, flæði, 

núvitund, jákvæð samskipti og líkamsvitund. Tómstundaráðgjöf er nýtt til þess að kynna 

þátttakendum fyrir þeim jákvæðu áhrifum sem tómstundir hafa á lífsgæði fólks. Rannsóknir 

sýna að allir þessir þættir geta haft jákvæð áhrif á hamingju og vellíðan einstaklinga. Fyrri 

hluti greinargerðar er fræðilegur bakgrunnur námskeiðsins og seinni hluti hennar er mat og 

lýsing á hvernig til tókst við framkvæmd námskeiðsins. Gögn sem notuð voru til að svara 

rannsóknarspurningunni, getur námskeiðið Dansflæði stutt við hamingju og vellíðan 

þátttakenda? var hamingjumælikvarði Seligman, ígrundun leiðbeinanda og ígrundun 

þátttakenda auk fræðilegs bakgrunns. Út frá niðurstöðum þessara gagna má álykta að 

markmiði námskeiðsins hafi verið náð og að það hafi tekist að styðja við hamingju og vellíðan 

þátttakenda. Námskeiðið má útfæra fyrir alla aldurshópa, þar sem áhugi og þörf er fyrir 

stuðning við hamingju og vellíðan.  
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Formáli 

Ég valdi að undirbúa og framkvæma námskeið af þessu tagi eftir að hafa nýtt frjálsa 

hreyfingu og núvitund til þess að styðja við eigin hamingju og vellíðan. Ég er þjálfuð í listdansi 

en hætti að dansa á tímabili og að sinna eigin áhugamáli. Eftir að hafa fundið það aftur fann 

ég fyrir miklum mun á eigin lífsgæðum. Hugmyndin af þessu námskeiði varð svo til í 

áfanganum Lífsleikni í Háskóla Íslands. Þar fór ég að íhuga hvernig frjáls hreyfing gæti 

aðstoðað einstaklinga við það að efla ýmsa þætti í lífi sínu með því markmiði að styðja við 

hamingju og vellíðan, auk þess fékk ég aukinn áhuga á áhrifum tómstundarráðgjafar á 

lífsgæði fólks. Ég ákvað að skipuleggja og framkvæma námskeið vegna þess að ég vildi geta 

nýtt mér lokaverkefnið mitt til þess að fá reynslu sem leiðbeinandi og nýtt verkefnið til að fá 

inngöngu í meistaranám í dansmeðferð. 

Ég, undirrituð, vil fyrst og fremst þakka þátttakendum námskeiðsins fyrir að taka þátt og 

gera þetta að veruleika. Þetta hefði aldrei verið hægt án þeirra sem gáfu tíma sinn í þetta 

verkefni og studdu við bakið á mér í gegnum þetta allt, hvöttu mig og gáfu mér frábærar 

hugmyndir í leiðinni. Ég vil þakka Dansverkstæðinu fyrir að leigja okkur sal og leyfa okkur að 

halda námskeiðið í aðstöðu sinni. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni og vinum fyrir þá 

hjálp, stuðning og þolinmæði sem þau sýndu mér við skrif og framkvæmd á þessu verkefni. 

Ég verð að fá að senda leiðbeinanda mínum og kennara, henni Eygló Rúnarsdóttur, sérstaka 

þakkarkveðju fyrir að hvetja mig áfram. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Dans er eitt elsta form lækninga. Dansmeðferð (e. dance movement therapy) er í dag notuð 

til að styrkja einstaklinga tilfinningalega, vitsmunalega, líkamlega og félagslega (Koch, Kunz, 

Lykou og Cruz, 2014). Hreyfing getur búið til gagnvirkt ferli á milli tjáningar líkamans, innri 

hugsana og tilfinninga. Hreyfing getur einnig kveikt á tilfinningum og hugsunum hjá 

einstaklingi og einfaldað tjáningu á tilfinningum til umheimsins. Einstaklingur getur því náð 

sambandi við huga og sál í gegnum hreyfingu sem gerir honum kleift að heila sjálfan sig (e. 

self healing) (Lee, 2014). Dans getur því tengt huga og líkama einstaklingsins saman og fengið 

hann til að skilja sjálfan sig og tjá tilfinningar sínar á hátt sem hann getur ekki gert með 

orðum eða öðrum leiðum.  

Tómstundaráðgjöf er ferli, ýmist með hópi eða einstaklingi, sem leitt er af 

tómstundarráðgjafa til að styðja viðkomandi við að ná hámarks vellíðan í tómstundum. 

Tómstundir geta bæði haft neikvæðar og jákvæðar afleiðingar í för með sér, eftir því í hvað 

viðkomandi nýtir frítíma sinn. Tómstundaráðgjöf, sem hjálpar einstaklingum að nýta frítíma 

sinn á jákvæðan hátt, getur því haft góð áhrif á andlega og líkamlega heilsu og vellíðan 

einstaklinga (Leitner og Leitner, 2005).  

Núvitund (e. mindfulness) og núvitundarhugleiðslur geta haft áhrif á vellíðan fólks. Í 

núvitund er einstaklingurinn með athygli sína við líðandi stundu, hann horfir á hugsanir og 

tilfinningar sínar án þess að dæma, með forvitni (Yang og Conroy, 2018) og sýnir sjálfum sér 

sjálfsumhyggju. Núvitund hefur verið tengd við aukna lífsánægju og vellíðan (Campos, 

Cebolla, Quero, Bretón-López, Botella, Soler, Carcía-Campayo, Demarzo og Banos, 2016).  

Markmið námskeiðsins Dansflæði er að styðja við og ýta undir hamingju og vellíðan 

þátttakenda með hreyfingu, núvitund og tómstundaráðgjöf. Námskeiðið var framkvæmt af 

höfundi. Þátttakendur voru á aldursbilinu 18 til 65 ára. Námskeiðið var auglýst í gegnum 

samfélagsmiðla. 23 þátttakendur skráðu sig en aðeins níu þeirra tóku þátt í námskeiðinu. 

Námskeiðið fór fram einu sinni í viku, í átta vikur og var einn og hálfur tími í senn. Í 

námskeiðinu eru notuð hugtök eins og núvitund, flæði, jákvæð samskipti, tilfinningagreind, 

líkamsímynd, og tómstundaráðgjöf sem má lesa um nánar undir kaflanum ,,hamingja og 

vellíðan‘‘.  

Greinargerð þessi er fræðilegur bakgrunnur og stuðningur við námskeiðið Dansflæði. Í 

kaflanum ,,framkvæmd‘‘ er hægt að lesa um hvernig námskeiðið gekk í framkvæmd. 

Fræðilegur bakgrunnur, ígrundun höfundar og þátttakenda um námskeiðið og 

hamingjumælikvarði Seligman (Sjá viðauka A) eru þau gögn sem notuð eru til þess að svara 

rannsóknarspurningunni hvort hægt sé að nota námskeiðið Dansflæði til stuðnings við 

hamingju og vellíðan þátttakenda.  
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2 Dans- og hreyfimeðferð 

Samtök dansmeðferðar í Ameríku (e. American Dance Therapy Association) skilgreina 

dansmeðferð sem notkun hreyfingu til þess að styrkja einstaklinga tilfinningalega, félagslega, 

vitsmunalega og líkamlega  (Kiepe, Stöckigt og Keil, 2012).  Dansmeðferð gengur út frá því að 

líkami og hugur séu óaðskiljanleg fyrirbæri. Í grunninn gengur hún út frá því að hreyfing sé 

afurð þess sem við skynjum innra með okkur og okkar innra tilfinningalega ástands, að 

breytingar í hreyfingu geta því haft áhrif á breytingar í huganum og þannig leitt til ávinnings 

og vellíðanar. Dansmeðferð styður því við einstaklinginn að tengja saman huga og líkama í 

gegnum hreyfingu, hvort sem það eru annars heilbrigðir einstaklingar eða fólk sem hefur á 

brattann að sækja, m.a. vegna fötlunar eða líkamlegra- og andlegra veikinda (Levy, 2005) og 

stuðlar þannig að aukinni vellíðan.  

 Nútímasamfélagi fylgir oft mikill hraði og streita sem getur fengið einstaklinga til að 

líða eins og þeir séu einangraðir eða úr sambandi við sjálfan sig, aðra og náttúruna. Þarna er 

hætta á að einstaklingar finni fyrir aðskilnaði á milli líkama og hugar. Dans hefur verið 

notaður sem aðferð til heilunar í mörg þúsund ár og á rætur að rekja til frumbyggja (Kiepe og 

fl., 2012). Dans var í mörgum frumstæðum samfélögum jafn mikilvægur og grunnþarfirnar, 

að borða og sofa. Hreyfingin gaf fólki tól til þess að tjá sig, að miðla tilfinningum sínum til 

annarra og til að tengjast náttúrunni. Í byrjun tuttugustu aldar fór dans að þróast sem 

formleg listgrein og áherslan lögð meira á tækni heldur en tjáningu án þess að veita því 

athygli hvernig áhrif hreyfingin hafði á dansarann sjálfan (Levy, 2005).  

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á því hvort dansmeðferð geti raunverulega 

styrkt fólk á þennan hátt. Brauninger (2012) gerði rannsókn á því hvort dansmeðferð í hópi 

geti bætt lífsgæði þátttakenda. Rannsóknin var tíu vikna dansmeðferð með 162 

þátttakendum sem var skipt upp í 12 mismunandi meðferðarhópa í mismunandi borgum í 

Þýskalandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að dansmeðferð getur haft  jákvæð áhrif á 

lífsgæði þátttakenda bæði til lengri og styttri tíma. Aðrar rannsóknir sýna einnig að 

dansmeðferð getur haft jákvæð áhrif á fólk sem þjáist af þunglyndi (Punkanen, Saarikallio og 

luck, 2014), offitu og lágu sjálfstrausti (Allet, Muller-Pinget, Punt, Edelsten, Ballif, Golay og 

Pataky, 2017) og einnig á lífsgæði þeirra sem þjást af líkamlegum kvillum eins og 

brjóstakrabbameini, Parkinsons veiki, sykursýki eða hjartagalla (Kiepe og fl., 2012). 

Rannsóknir sýna einnig að dansmeðferð getur haft jákvæð áhrif á kvíða, huglæga velferð, 

jákvæðni og líkamsímynd (Koch og fl., 2014).   

Þær aðferðir og kenningar sem notaðar eru í námskeiðinu Dansflæði eru aðferðir Marian 

Chase um speglun og að vinna í hópi, aðferðir Mary Whitehouse og Janet Adler um ósviknar 

hreyfingar (Brauninger, 2014) og aðferðir Blanche Evan og hugmyndir hennar um eðlilega en 
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streituhlaðna fullorðna einstaklinga í þéttbýli (e. the normal neurotic urban adult), sem hún 

vann mikið með (Levy, 2005).  

2.1 Kenningar Marian Chase 

Marian Chase trúði því að allir hefðu þá grunnþörf að vera séðir, heyrðir og vita að einhver 

skilji þá. Hún notaði hópmeðferðir til þess að virkja þá sem áttu erfitt með að tengjast öðrum 

og gefa þeim tengsl við aðra og þannig brjóta einangrunina sem fylgir. Hún trúði því að allir 

vildu innst inni vera partur af einhverskonar samfélagi. Hún sýndi fram á það að innan 

hópsins yrði til vettvangur til félagslegrar samskipta fyrir þá sem áttu erfitt með að efna til 

félagslegra samskipta sjálfir. Þessi samskipti gætu bæði verið táknræn, myndhverf eða með 

augljósri tjáningu. Hreyfing er brúin á milli þess sem gerist innra með einstaklingnum og ytra 

umhverfis (Chaiklin, 2017).  

Marian Chase þróaði speglunaraðferð í dansmeðferð þar sem hún dansaði á móti 

skjólstæðingum sínum og speglaði hreyfingar þeirra. Chase vildi meina að með því væri hún 

að segja skjólstæðingum sínum að hún skilur það sem þau eru að ganga í gegnum og finnur 

með þeim samkennd (e. empathy). Hún ýkti hreyfingar skjólstæðinga sinna til að fá meiri 

skilning sjálf fyrir því hvað viðkomandi væri að ganga í gegnum og hvað hann væri að reyna 

að tjá með hreyfingunni (Levy, 2005). Áherslan er því lögð á eiginleika hreyfingarinnar frekar 

en að herma nákvæmlega eftir formum einstaklingsins. Mikilvægt er að sá sem speglar 

hreyfingu einstaklingsins sýni að hann aðlagi sig að hreyfingunni en einnig að hann brjóti 

þessa aðlögun, með því að breyta tímasetningu hreyfinga eða ýkja þær og gera þær stærri 

(Koch, Mehl, Sobanski, Sieber og Fuchs, 2015). Speglunaræfingin er talin hjálpa 

þátttakendum að auka skilning á tilfinningum sínum auk þess að efla samkennd. Aðferðin er 

oft notuð til þess að efla samkennd meðferðaraðila fyrir skjólstæðingnum eða á milli aðila 

innan hóps. Samkennd er getan til að skynja tilfinningaástand eða hvatir annarrar manneskju 

og gerir okkur kleift að setja okkur í spor annarra til að skilja hvað liggur að baki gerðum 

þeirra (McGarry og Russo, 2011). 

2.2 Ósviknar hreyfingar 

Mary Whitehouse var brautryðjandi á sviði dansmeðferðar og var það hún sem kom fyrst 

fram með ósviknar hreyfingar. Janet Adler er þó þekktust fyrir að halda áfram með aðferð 

Whitehouse. Adler lét skjólstæðinga sína oft hreyfa sig með lokuð augun en hún taldi það 

hjálpa skjólstæðingnum að víkka og dýpka vitund sína um ómeðvitaða reynslu í gegnum 

hreyfingu (Levy, 2005). Carl Jung setti fram hugmyndina um virkt ímyndunarafl sem á að 

hjálpa skjólstæðingnum að tjá myndir af því sem gerist í undirmeðvitundinni, ásamt þeim 

sem koma frá tilfinningalegu ástandi þeirra. Hann þróaði ekki hreyfingu sem part af virku 

ímyndunarafli en sagði frá því að kvenkyns skjólstæðingar hans notuðu oft hreyfingar sem 
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komu til þeirra ósjálfrátt til að komast í tengsl við það sem gerðist í undirmeðvitund þeirra. 

Jung sagði frá því að hann gat átt samskipti við þær með því að herma eftir og spegla 

hreyfingar þeirra. Mary Whitehouse þróaði síðan kenningu sína um ósviknar hreyfingar út frá 

hugmyndum Carl Jung um virkt ímyndunarafl (García-Díaz, 2018).  

Janet Adler vann svo áfram með hugmyndir Mary Whitehouse um ósviknar hreyfingar 

eftir að hafa lært af henni. Aðferð ósvikinna hreyfinga er þegar viðkomandi horfir inn á við og 

einbeitir sér að líkamanum þar til að hann finnur fyrir þörfinni til að hreyfa sig (Lucchi, 2018). 

Skjólstæðingurinn lokar oft augunum þegar verið er að vinna með ósviknar hreyfingar. Það er 

gert til að viðkomandi virki ímyndunaraflið og nái fram tjáningu á því sem gerist í 

undirmeðvitundinni. Eitt af því sem ósviknar hreyfingar ná fram í einstaklingnum er þeirra 

innra vitni (e. the inner witness) sem gerir viðkomandi kleift að öðlast meiri meðvitund um 

fjölbreytni hreyfingarinnar, skynjana, tilfinninga og hugsana sem viðkomandi var ekki 

meðvitaður um áður (García-Díaz, 2018). Líkamlegar skynjanir einstaklingsins færast þá frá 

undirmeðvitundinni og verða að tjáningu með hreyfingu. Á meðan einstaklingurinn er 

upptekin í hreyfingunni er einhver með hlutverk ytra vitnis, sem fylgist með hópnum. Vitnið 

og sá sem hreyfir sig tala síðan saman um það sem vitnið sá og það sem einstaklingurinn sem 

hreyfði sig upplifði. Það að tala um það sem einstaklingurinn upplifði og að fá að heyra það 

sem vitnið sá úr hreyfingunum getur hjálpað einstaklingnum að skilja upplifunina betur 

(Lucchi, 2018).  

Í námskeiðinu Dansflæði er leiðbeinandi ytra vitnið á meðan þátttakendur horfa inn á við 

og hreyfa sig. Þátttakendur og leiðbeinandi eiga svo umræður um upplifunina eftir æfinguna, 

rétt eins og í aðferð ósvikinna hreyfinga hjá Adler.  

2.3 Blanche Evan  

Blanche Evan vann með það sem hún kallar eðlilega en streituhlaðna fullorðna einstaklinga í 

þéttbýli (e. the normal neurotic urban adult). Hún taldi þessa einstaklinga tilheyra hópi þeirra 

sem virðast virkir í daglegu lífi en kljást við langvarandi tilfinningalega vanlíðan, hindrun á 

sköpunargáfu, ófullnægjandi sambönd og skort á lífsfyllingu (Krantz, 1999). Hún taldi þessa 

einstaklinga hafa misst tengslin við líkama sinn og tilfinningar í hraða nútímasamfélags (Levy, 

2005).  

Evan notaði hugtakið sállíkamleg tjáning (e. psychophysical expression) til að lýsa 

samþættingu hugsana, tilfinninga og athafna sem verður til í gegnum dans. Dansmeðferð að 

mati Evan gerir ráð fyrir að með því að endurnýja möguleika líkamans til hreyfingar, geti það 

breytt bæði tilfinningalegu og andlegu ástandi einstaklingsins. Evan trúði því að 

einstaklingurinn haldi í áhrif frá streituvöldum í lífi sínu, fjölskyldu og samfélagi í líkamanum 

sem kemur fram í spennu í líkamanum, sinnuleysi og takmörkunum á hreyfingu og tjáningu. 
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Því trúði hún að í eðlilegum en streituhlöðnum líkama kæmi undirokun tilfinninga og 

hugmynda, eins og reiði eða sköpunargáfa, hömlun á tjáningu eða athöfnum fram í því að 

ánægja einstaklingsins af upplifun tilfinninga og sköpunar verður minni (Krantz, 1999).  

Í námskeiðinu Dansflæði er unnið með fullorðna einstaklinga, sem telja sig hafa þörf á 

því að tengja líkama sinn og huga. Þessir einstaklingar sinna vinnu, fjölskyldu og öðrum 

skyldum en gleyma að huga að sjálfum sér, tilfinningum, huga og líkama sínum í hraða 

nútímasamfélags.  
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3 Tómstundaráðgjöf  

Tómstundir eru athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum. Tómstundir eru 

frjálst val einstaklingsins, eru honum til ánægju og hafa góðar afleiðingar fyrir hann. 

Tómstundir eru til að auka vellíðan og lífsgæði fólks (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Tómstundir er mikilvægur þáttur í lífi fólks og getur haft jákvæð áhrif á huglæga velferð. 

Tómstundir geta jafnvel haft meira að segja um vellíðan og lífsgæði fólks en kynlíf, menntun, 

trú, hjúskaparstaða, aldur, heilsa, atvinna og tekjur (Riddick, 1985; Russell, 1990).  

Tómstundir geta þó bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á einstaklinga. Frítímann er bæði 

hægt að nota í heilbrigðar og jákvæðar tómstundir eins og líkamsrækt eða listir sem efla 

líkamlega og andlega vellíðan, og neikvæðar tómstundir sem hafa eyðileggjandi áhrif á 

einstaklinginn eins og eiturlyfjanotkun og fjárhættuspil (Leitner og Leitner, 2005)  

Manneskjan eyðir mun meiri tíma í tómstundir á lífsleiðinni en fólk almennt gerir sér 

grein fyrir, en það er talið að um tvöfalt meiri tími fari í frítíma en vinnu og skóla (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014). Í ljósi þess að frítíminn er svo stór partur af lífi einstaklingsins er 

mikilvægt að kunna að nýta þennan tíma og huga vel að því að notafæra sér hann til góðs, til 

að bæta vellíðan og lífsgæði. 

Í námskeiðinu Dansflæði eiga bæði hugtökin tómstundamenntun (e. leisure education) 

og tómstundaráðgjöf (e. leisure counselling) við, en lögð er meiri áhersla á tómstundaráðgjöf. 

Hugtakið tómstundamenntun þýðir að leiðbeina einstaklingum að nýta frítíma sinn á 

jákvæðan og uppbyggjandi hátt með það að leiðarljósi að tómstundirnar auki lífsgæði 

einstaklingsins (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). Fræðimenn skilgreina tómstundamenntun 

með ólíkum hætti en flestir eru sammála um að markmið með tómstundamenntun er að 

aðstoða fólk á öllum aldri við að auka lífsgæði sín með tómstundum. Til þess þarf að auka 

vitund og skilning fólks á tómstundum og mikilvægi þeirra, aðstoða einstaklinga við að 

skipuleggja frítíma sinn og við ákvarðanatöku, að hjálpa þeim við að koma auga á hindranir, 

finna leiðir til að yfirstíga þær og gera einstaklingnum grein fyrir að tómstundir eru vörn gegn 

frítímatengdum vandamálum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014).  

 Tómstundaráðgjöf er í grunninn mjög svipuð og tómstundamenntun, báðar þessar 

nálganir lýsa einhverskonar ferli þar sem reynt er að ná hámarks vellíðan í tómstundum. 

Tómstundaráðgjöf er þá frekar ætluð einstaklingum eða hópi fólks sem er leiddur og studdur 

af tómstundafræðing eða tómstundaráðgjafa (Leitner og Leitner, 2012a). Báðar þessar 

nálganir eiga við í eftirfarandi verkefni, þar sem tómstundaráðgjöfin sem fer fram er bæði 

leidd af leiðbeinanda, og er mikil sjálfskoðun og sjálfshjálp þar að auki.  

Í tómstundaráðgjöf eru notaðar æfingar til sjálfskoðunar og útskýringar til að koma auga 

á bestu mögulegu leiðir til að nýta tómstundir til uppbyggingar. Þessi leið er fyrir einstaklinga 
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sem vilja skoða tómstundir sínar með ráðgjafa til að víkka sjóndeildarhringinn sinn. Þessir 

einstaklingar geta verið ágætlega ánægðir með tómstundir sínar og kljást ekki endilega við 

nein frítímatengd vandamál, en vilja samt sem áður bæta þær á einhvern hátt (Leitner og 

Leitner, 2012a).  

Í námskeiðinu Dansflæði er sett fyrir verkefnið ,,hamingja og vellíðan í gegnum 

tómstundir‘‘. Leiðbeinandi byrjar á því að útskýra hvað meint er með tómstundum og hvert 

markmiðið er með verkefninu. Það er mikilvægt að búa til sameiginlegan skilning innan 

hópsins (Leitner og Leitner, 2012b). Þátttakendur eiga síðan að ígrunda og skrá niður hvaða 

tómstundir þeir eru að stunda í dag, hvað þeir stunduðu í æsku,  hvað það er sem þau vilja fá 

út úr tómstundum sínum og hvaða þarfir það eru sem þeir vilja mæta. Þetta skref hjálpar 

þátttakendum að skilja betur gildi og ávinning tómstunda og til að koma auga á hvaða 

tómstundir þeir vilja gera meira af sem mætir þörfum og getur eflt lífsgæði og vellíðan 

viðkomandi (Leitner og Leitner, 2012b). Þátttakendur eru einnig beðnir um að huga að 

styrkleikum sínum í sambandi við verkefnið. Í lokin setja þátttakendur sér frítímatengd 

markmið, en að þekkja styrkleika sína og nýta þá getur hjálpað einstaklingum að ná 

markmiðum sínum (Gustems- Carnicer og Calderón, 2015). Markmiðið er sett í lokin til að fá 

þátttakendur til að ná árangri í því að efla vellíðan og lífsgæði í frítíma sínum, eftir að 

námskeiðinu líkur. Þeir sem setja sér skýr markmið eru líklegri til þess að ná árangri en þeir 

sem setja sér óljós eða engin markmið (McLeod, 2012). Markmiðin eiga að taka mið af fyrri 

hlutum verkefnisins. Það er mikilvægt að þau mæti þörfum hvers og eins og séu með það að 

leiðarljósi að auka vellíðan einstaklingsins í gegnum tómstundir (Leitner og Leitner, 2012b). 

Hver og einn er beðinn um að íhuga þær hindranir sem gætu orðið til þess að þeir nái ekki 

markmiðunum sínum og hvað er hægt að gera til að yfirstíga þessar hindranir. Þegar talað er 

um hindranir í tengslum við tómstundaráðgjöf er best að einblína á þær hindranir sem gætu 

gerst innra með viðkomandi. Þetta eru hindranir eins og skortur á áhugahvöt, samviskubit og 

frestun, frekar en utanaðkomandi hindranir sem viðkomandi hefur litla stjórn á, eins og 

veður eða kostnaður. Mikilvægt er að hugsa út í hindranir á þessu stigi, svo markmiðin séu 

raunhæf og svo viðkomandi geri sér grein fyrir því að ef hindranir verða á vegi hans, þá séu 

þær ekki óyfirstíganlegar (Leitner og Leitner, 2012b).  
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4 Hamingja og vellíðan 

Hamingjusamur einstaklingur er líklegri til að eiga stöðugri sambönd, vera með sterkara 

ónæmiskerfi, hærri tekjur og búa yfir meiri sköpunargáfu en þeir sem eru ekki eins 

hamingjusamir (Lyubomirsky og Layous, 2013). Hamingja er skilgreind á tvo vegu af 

fræðimönnum. Annars vegar er  það skilgreint sem hamingja þegar einstaklingur hámarkar 

ánægju og lágmarkar sársauka. Þetta gerist þegar ánægjuleg reynsla og tilfinningar vega 

meira en sársaukafull reynsla og tilfinningar. Þetta sjónarhorn kallast sældarhyggja (e. 

hedonism). Hins vegar er hamingja þegar einstaklingur áttar sig á möguleikum sínum og 

uppfyllir sitt sanna sjálf (e. eudaimonism) (Norrish og Vella-Brodrick, 2008; Extremera, Ruiz-

Aranda, Pineda-Galán og Salguero, 2011). Þetta sjónarhorn leggur áherslu á að hamingja sé 

að líða vel umfram huglæga hamingju og metur einnig ytri skilyrði eins og dyggðir og 

jákvæðar aðgerðir (Caunt, Franklin, Brodaty og Brodaty, 2013).  

Martin Seligman setti fram kenningu sína um hamingju, sem þekkist undir nafninu 

PERMA út frá fyrri kenningu sinni um ósvikna hamingju. Hann taldi hamingju vera samspil 

fimm þátta; jákvæðar tilfininngar (e. positive emotions), þátttaka (e. engagement), sambönd 

(e. relationships), merking (e. meaning) og afrek (e. achievements) (Kaczor, 2015). Flest 

nútíma sjónarhorn á hamingju leggja áherslu á að hamingja sé að átta sig á möguleikum 

sínum og meta ytri skilyrði (e. eudaimonic). Rannsóknir annarra fræðimanna sýna að 

hamingja er hámörkuð þegar athafnir einstaklinga eru í samræmi við gildi þeirra og þeir finna 

fyrir sanngildi (e. authenticity), að hamingja sé tengd við persónulegan vöxt, að finna tilgang 

og að vera sáttur með sjálfan sig og sambönd við aðra (Norrish og Vella-Brodrick, 2008).  

Seligman og Diener (2002) gerðu rannsókn á því hvað það getur verið sem gerir fólk mjög 

hamingjusamt. Margar rannsóknir fjalla um hvað það er sem gerir fólk óhamingjusamt en 

færri um það hvað gerir fólk hamingjusamt. Rannsóknin var gerð á 222 háskólanemum í 

Illinois í Bandaríkjunum. Þeir fundu að þeir sem voru hamingjusamastir voru félagslyndari og 

áttu í sterkari samböndum við annað fólk en þeir sem voru óhamingjusamir. Þeir fundu 

einnig að þeir sem voru hamingjusamastir fundu frekar fyrir jákvæðum tilfinningum en 

yfirþyrmandi gleði, og fundu einnig stundum fyrir neikvæðum tilfinningum.  

Námskeiðinu Dansflæði er ætlað að skapa stuðning við hamingju og vellíðan með því að 

gera æfingar tengdar tilfinningagreind, tómstundum, jákvæðum samskiptum, núvitund, flæði 

og líkamsímynd. Í grein Newman, Tay og Diener (2014) komast höfundar að þeirri niðurstöðu 

að tómstundir skipta mjög miklu máli þegar huglæg velferð er skoðuð. Í PERMA kenningu 

Seligman eru jákvæðar tilfinningar og sambönd eða samskipti tveir af fimm þáttum sem 

hann telur hafa áhrif á hamingju fólks (Kaczor, 2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á samband 

milli núvitundar og hugleiðslu og jákvæðra tilfinninga, lífsánægju, jákvæðs endurmats, 
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andlegrar heilsu og vellíðan (Campos og fl., 2016). Kenning Csikszentmihalyi um flæði hefur 

einnig verið tengt við hamingju og getur það að ná flæðisástandi í athöfnum verið leið í átt 

að hamingju og vellíðan (Norrish og Vella-Brodrick, 2008). Jákvæð líkamsímynd og 

líkamsvirðing hefur verið tengd við jákvæðar tilfinningar, bjartsýni, lífsánægju og huglæga 

velferð (Swami, Weis, Barron og Furnham, 2018).  

4.1 Tilfinningagreind 

Í kenningu Seligman um fimm þætti hamingju eða PERMA, er einn þessara fimm þátta 

jákvæðar tilfinningar. Jákvæðar tilfinningar eru tilfinningar eins og gleði, hlýja og vellíðan. 

Hvernig einstaklingur svarar spurningum eins og ,,hversu hamingjusöm/samur ert þú í dag?‘‘ 

getur sagt til um hvernig einstaklingurinn skynjar tilfinningaástand sitt (Kaczor, 2015). 

Tilfinningagreind er þegar einstaklingur býr yfir þeirri hæfni að geta skynjað eigin 

tilfinningar og getunni til að vinna úr upplýsingum í samband við tilfinningar.  

Tilfinningagreind er því hæfni til að skynja tilfinningar annarra, nota tilfinningar til að 

auðvelda hugsun, stjórna tilfinningum sínum og skilja þær til að stuðla að persónulegum 

vexti (Extremera og fl., 2011). Fjöldinn allur af tilgátum um samhengi tilfinningagreindar og 

huglægrar vellíðanar hafa verið settar fram. Einstaklingar sem hafa mikla tilfinningagreind 

eru meðvitaðri um tilfinningaástand sitt og eiga auðveldara með að stjórna tilfinningum 

sínum, þeir upplifa því minna af álagi og streitu. Þeir eru með stærra og sterkara félagsnet og 

árangursríkari bjargráð (e. coping strategies). Þeir geta lesið í tilfinningaástand þeirra sem 

eru í kringum þá og þar af leiðandi eiga betri sambönd og jákvæðari samskipti við aðra. 

Þessir einstaklingar eru með meiri tilhneigingu til þess að finna fyrir jákvæðum tilfinningum 

heldur en neikvæðum og búa þar af leiðandi við meiri huglæga vellíðan (Zeidner og Olnick-

Shemesh, 2010).  

Tilfinningar geta komið fram í líkamanum áður en einstaklingurinn áttar sig á þeim og 

líkaminn tjáir stundum tilfinningar án þess að einstaklingurinn viti fyllilega að hann finni fyrir 

þeim (Kaczor, 2015). Í námskeiðinu Dansflæði eru margar æfingar sem snúa að 

tilfinningagreind, að þekkja eigin tilfinningar og annarra og hvernig hægt er að stjórna þeim 

með því að skoða þær í gegnum hreyfingu. Auk þess er samkennd (e. empahty) einnig 

skoðuð en samkennd er getan til að skynja tilfinningástand og hvatir annarra (McGarry og 

Russo, 2011). Niðurstöður eigindlegra rannsókna hafa sýnt fram á samband á milli 

tilfinningagreindar, sjálfstrausts, lífsánægju, félagslegrar þátttöku, vellíðanar og því að ná 

félags-tilfinningalegum árangri (e. social-emotional) (Zeidner og Olnick-Shemesh, 2010). 

4.2 Flæði  

Hugmyndin um flæði er skilgreind sem ákjósanlegt ástand reynslu (e. state of optimal 

expericence) sem einstaklingur kemst í þegar hann tekur þátt í einhverri athöfn af ákefð og er 



15 

niðursokkinn í verkið (Scorsolini-Comin, Fontaine, Koller og Santos, 2013). Csikszentmihalyi 

(1997) segir í bók sinni um flæði að allir einstaklingar, sama á hvaða aldri þeir eru, frá hvaða 

menningarheimi þeir koma og óháð kyni, upplifi flæði nánast eins. Það eru níu megin atriði 

sem þurfa að vera til staðar til að ná svokölluðu flæðisástandi. Þessi atriði eru hér talin upp 

og útskýrð stuttlega. 

Til að einstaklingur nái flæðisástandi þurfa að vera til staðar skýr markmið, 

einstaklingurinn veit hvað það er sem þarf að gera næst og veit til hvers er búist af honum. 

Einstaklingurinn veit um leið hvort hann sé að gera rétt eða ekki. Hann fær endurgjöf á það 

sem hann gerir, ekki endilega frá öðrum heldur frá iðjunni sjálfri. Tónlistarmaður veit strax 

þegar hann spilar nótuna rétt, alveg eins og að dansarinn veit þegar hann tekur feilspor. Það 

þarf að vera til staðar jafnvægi á milli erfiðleikastigs og hæfni einstaklingsins. Ef verkefnið er 

of auðvelt þá fer einstaklingnum að leiðast og nær því ekki flæðisástandi. Það sama á við ef 

verkefnið er of erfitt, þá verður viðkomandi stressaður og nær ekki að njóta verkefnisins. 

Hugurinn reikar ekki og viðkomandi er ekki að hugsa um neitt annað en það sem hann er að 

gera á þeirri stundu. Þegar einstaklingur er í flæði þá gleymir hann streitu og kvíða sem fylgir 

daglegu lífi. Viðkomandi er að einbeita sér að því sem er að gerast hér og nú allt of mikið til 

að hugsa um aðra hluti sem gætu átt huga hans venjulega. Það er engin hræðsla um að 

mistakast. Það er of mikil einbeiting á iðjuna sjálfa í flæði til að vera hræddur um hvort 

verkefnið takist vel eða illa. Einstaklingurinn gleymir sjálfsvitund og er ekki meðvitaður um 

sjálfan sig í flæðisástandi. Honum er sama um hvernig hann birtist öðrum, þar sem hugurinn 

er of upptekinn að verkefninu. Einstaklingurinn gleymir tímanum, klukkutímar líða eins og 

mínútur á meðan hann er að kljást við verkið. Einstaklingurinn gerir iðjuna fyrir iðjuna sjálfa, 

það er ekkert annað en upplifunin sjálf sem drífur hann áfram. 

Flæðisástand er ástand virkrar þátttöku, hámarks hamingju og reynslu sem á sér stað 

þegar einstaklingur er niðursokkinn í krefjandi áskorun sem hann tekur þátt í af innri 

áhugahvöt (Norrish og Vella-Brodrick, 2008). Í námskeiðinu Dansflæði er reynt að skapa 

aðstæður fyrir þátttakendur til að ná svokölluðu flæðisástandi með krefjandi hreyfi- og 

spunaæfingum.  

4.3 Núvitund  

Núvitund vísar til þess þegar athygli einstaklings er á líðandi stundu og hann horfir á reynslu 

og hugsanir sínar með forvitni, er opin fyrir reynslunni, sáttur við líðandi stundu og dæmir 

ekki hugsanir eða tilfinningar sínar (Campos og fl., 2016; Caldwell, Harrison, Adams, Quin og 

Greeson, 2010; Yang og Conroy, 2018). Þeir sem temja sér að lifa í núvitund og stunda 

núvitundarhugleiðslu hafa sýnt meiri jákvæðar tilfinningar, jákvætt endurmat, lífsánægju, 

andlega heilsu og vellíðan. Núvitund er einnig tengd við meiri sjálfsumhyggju (e. self-
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compassion). Sjálfsumhyggja þýðir að sýna sjálfum sér umhyggju og góðmennsku (Campos 

og fl., 2016).  

Núvitundaræfingar og sálfræðimeðferðir sem nota núvitund sem meðferðleið geta bætt 

hugræna frammistöðu, aðstoðað einstaklinginn við að þekkja og stjórna tilfinningaástandi 

sínu og hegðun. Núvitund getur einnig dregið úr einkennum sálfræðilegra kvilla (Eisenbeck, 

Luciano, Valdivia-Salas, 2018).  

Caldwell og fleiri (2010) gerðu rannsókn á því hvort núvitund og betri svefn hafi tengsl 

við sjálfstjórn, sjálfstiltrú (e. self-efficacy), skap og skynjaða streitu. Þeir fengu þátttakendur 

til að taka þátt í hreyfinámskeiðum.  Rannsóknin var gerð á 116 háskólanemum. Þau komust 

að þeirri niðurstöðu að hreyfing getur haft áhrif á núvitund þátttakenda, sem hefur áhrif á 

skap, skynjaða streitu og bættan svefn.  

Í námskeiðinu Dansflæði er notuð hreyfihugleiðsla og líkamsskönnun í byrjun flestra tíma 

til þess fá þátttakendur til að hlusta á líkamann, fá þá til að gleyma öllu öðru áreiti sem gæti 

verið að angra þá yfir daginn og vera í líðandi stundu. Líkamsskönnun er þegar viðkomandi 

rennur huganum í gegnum allan líkamann eins og hann sé að skanna yfir hann (Napoli, 

2004). Núvitund er æfð með því að viðkomandi einbeitir sér að ákveðnum hvata, eins og 

öndun, hljóði eða hreyfingu líkamans (Kinser, Braun, Deeb, Carrico og Dow, 2016). Í 

námskeiðinu er það tónlistin og hreyfingin sem þátttakendur einbeita sér að, sem styður við 

þá til að vera í núinu á meðan á tímanum stendur.  

Í núvitund er öndun mikið notuð. Það að einbeita sér að öndun getur hjálpað 

einstaklingunum í hugleiðslu og að komast í aukna núvitund (Eisenbeck og fl., 2018). Í 

námskeiðinu kemur gestakennari sem fer með þátttakendum í öndunaræfingu sem kallast 

Buteyko öndun. Þessi aðferð á að hjálpa þátttakendum að tengjast parasympatíska 

taugakerfinu, slaka á og komast úr flótta- og árásarviðbragðinu (e. fight or flight) (Aðalheiður 

Jensen, munnleg heimild, 2020, 24. febrúar; Moylan, 2013; McKeown, 2015). Buteyko 

öndunartæknin á rætur sínar að rekja til Rússlands en það var Konstantin Pavlovich Buteyko 

sem var upphafsmaður þessarar tækni. Hann taldi öndunina geta læknað langvarandi kvilla 

sem voru að hrjá nútímasamfélag, sem hann taldi stafa af lágu koldíoxíð í líkamanum og 

langvarandi oföndun. Buteyko aðferðin er því ólík öðrum öndunaraðferðum þar sem 

einstaklingurinn er beðin um að anda minna en venjulega og er áhersla lögð á mikilvægi þess 

að halda í sér andanum (Courtney, 2018; Afle og Grover, 2014). 

4.4 Jákvæð samskipti  

Einn af fimm þáttum PERMA kenningu Seligman um hamingju eru sambönd og samskipti. 

Hann taldi jákvæð sambönd og samskipti vera nauðsynlegan þátt í því að finna fyrir 

hamingju. Án þeirra er líklegra að einstaklingar upplifi líkamlega og andlega kvilla og er 
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ólíklegra að einstaklingurinn lifi hamingjusömu lífi (Kaczor, 2015). Seligman og Diener (2002) 

fundu í rannsókn sinni á því hvað gerir fólk hamingjusamt að þeir sem telja sig hamingjusama 

eiga í ríkum og fullnægjandi samböndum við aðra, eru sjaldan einir, þeir eru félagslyndir og 

eiga í jákvæðum samskiptum. En rannsakendur fundu að þeir sem telja sig ekki eins 

hamingjusama eiga aðeins verri félagsleg samskipti við annað fólk en meðaltalið.  

Í námskeiðinu Dansflæði eru aðferðir Augusto Boal nýttar til reynslunáms um jákvæð 

samskipti. Þátttökuleikhús (e. Forum theatre) er aðferð úr leikhúsi hinna kúguðu (e. Theatre 

of the oppressed). Augusto Boal þróaði þessa aðferð til að gefa kúguðu fólki í Perú tækifæri 

til tjáningar, til að finna merkingu og þroskast félagslega. Markmiðið var að valdefla 

einstaklinga til að finna að þeir hafi stjórn á tilfinningum sínum og viðbrögðum sínum við 

þeim, eins og við utanaðkomandi mótlæti. Markmiðið var einnig að sýna fram á að  

einstaklingurinn hefur vald til að breyta eigin aðstæðum og styrkja jákvæð samskipti (Silva og 

Menezes, 2016). Þátttökuleikhús er tækni til að leita lausna á vandamálum (e. problem-

solving technique) (Schaedler, 2010). Þátttökuleikhús Augusto Boal gefur þátttakendum 

tækifæri til þess að kanna og æfa mismunandi leiðir til samskipta, til þess að læra að aðlaga 

samskiptahæfni sína og bregðast við mismunandi aðstæðum. Þátttökuleikhús fær 

þátttakendur til að ígrunda og hugleiða dýpra um samskipti og hjálpar þeim að vinna með 

öðrum og eiga jákvæð samskipti (Middlewick, Kettle og Wilson, 2012).   

Þátttökuleikhús Augusto Boal hefur mikið verið notað til að kenna ýmsum stéttum um 

jákvæð samskipti. Himida, Nanjappa, Yuan og Freeman (2018) gerðu rannsókn á því hvort 

þátttökuleikhús gæti styrkt samskiptahæfni og aðstoðað tannlæknanema við að segja 

skjólstæðingum sínum slæmar fréttir. Rannsóknin sýndi að kennsla á samskiptahæfni í 

gegnum aðferðir þátttökuleikhús Augusto Boal höfðu jákvæð áhrif á þátttakendur. Það 

stuðlaði að meira sjálfstrausti hjá þátttakendum og meiri hæfni til að segja skjólstæðingum 

sínum slæmar fréttir.  

J. L. Moreno var einn af þeim fyrstu til að vinna með leiklist sem meðferð (e. 

psychodrama). Hann notaði leiklistina í hópi, bæði með því að nota samtöl eða tal og einnig 

með því að nota ekki tal og aðeins hreyfingu til að leika tilfinningar. Hann lagði áherslu á að 

nota hlutverkaleiki og hlutverkaskipti (e. role reversal) (Levy, 2005). Blanche Evan notaði 

einnig svipaða aðferð þar sem hún bað skjólstæðinga sína að leika draumóra eða hugarburði 

í hreyfingu. Oft voru þetta hugarburðir um manneskjuna sem þeir vildu vera, um þann stað 

sem þeir vildu vera á eða eitthvað sem þeir hefðu viljað segja við einhvern annan (Levy, 

2005).  

Í námskeiðinu Dansflæði er þátttökuleikhús Augusto Baol og aðferðum Moreno og Evan, 

blandað saman, þar sem ekki er notað tal, heldur aðeins hreyfingu og hljóð.  
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4.5 Líkamsímynd  

Líkamsímynd nær yfir þá mynd og viðhorf sem einstaklingur hefur af líkama sínum (Lee, 

Chiang og Chu, 2019). Rannsóknir hafa sýnt að jákvæð líkamsímynd og líkamsvirðing hefur 

jákvæða tengingu við bjartsýni, sjálfsumhyggju, lífsánægju og huglæga velferð. Jákvæð 

sjálfsmynd hefur einnig tengingu við að finna jákvæðar tilfinningar til sjálfs síns og getur haft 

jákvæð áhrif á sjálfstraust einstaklinga (Swami og fl., 2018).   

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða áhrif skapandi hreyfing hefur á líkamsímynd 

fólks sem þjást af offitu. Niðurstöður sýndu að skapandi hreyfing hefur jákvæð áhrif á 

líkamsímynd þeirra (Muller-Pinget, Carrard, Ybarra og Golay, 2012). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að dansmeðferð hefur jákvæð áhrif á líkamsímynd þeirra sem þjást af þunglyndi 

(Pylvanainen og Lappalainen, 2018). 

Lee, Chiang og Chu (2019) gerðu rannsókn á kvenkyns háskólanemum í Taiwan með það 

að markmiði að kanna hvort skapandi dans geti haft jákvæð áhrif á líkamsímynd þeirra. 

Þátttakendur rannsóknarinnar tóku þátt í skapandi dansi, einu sinni í viku, í átta vikur og einn 

og hálfan klukkutíma í senn. Niðurstöður sýndu að þátttakendur sem tóku þátt í skapandi 

dansi sýndu jákvæðari líkamsímynd en samanburðarhópar. Þrjá mánuði eftir að rannsóknin 

kláraðist, héldu þessir einstaklingar jákvæðri líkamsímynd sinni.  

Í námskeiðinu Dansflæði eru hreyfi- og spunaæfingar notaðar til þess að efla 

líkamsímynd þátttakenda. Með skapandi hreyfingu er viðkomandi að hreyfa líkamann í 

samræmi við það sem hann skynjar í líkamanum, án þess að dæma það. Viðkomandi tengist 

tilfinningum sínum og öðlast heildræna líkamsímynd (Lee og fl., 2019). Aðferðin sem er nýtt í 

námskeiðinu til að efla líkamsímynd þátttakanda eru aðferðir Ohad Naharin, sem hann kallar 

Gaga/fólk aðferðina. Aðferðin leggur áherslu á óskipulagðar hreyfingar og þá ánægju sem 

gefst af því að hreyfa sig á lífrænan hátt. Í tímum þar sem Gaga aðferðin er notuð er oftast 

byrjað á að biðja þátttakendur að ímynda sér að þeir fljóti í vatni, en það gefur þátttakendum 

tilfinningu fyrir stuðningi og vellíðan í líkamanum. Ímyndunarafl þátttakanda er þannig notað 

til að búa til flæðandi hreyfingar í líkamanum (Mullis, 2016). Í námskeiðinu er ímyndunaraflið 

einnig notað og þátttakendur beðnir um að ímynda sér bolta eða kviku sem leiðir út um allan 

líkamann og túlka þannig hvernig boltar eða kvika myndu hreyfast með líkamanum (Quinlan, 

2017). Ohad Naharin taldi þessa hreyfiaðferð hafa ákveðin meðferðarmátt þar sem það felur 

í sér að taka við líkamanum eins og hann er, hreyfa hann frjálslega og rannsaka hreyfingar 

líkamans (Mullis, 2016).  
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5 Framkvæmd 

Námskeiðið Dansflæði var auglýst af höfundi á samfélagsmiðlum á borð við Facebook og 

Instagram. Námskeiðið var auglýst fyrir þátttakendur á aldrinum 18 til 65 ára. Markmið 

námskeiðsins og allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar komu fram í auglýsingum. Einnig kom 

fram í auglýsingum að námskeiðið væri liður í lokaverkefni nemanda í tómstunda- og 

félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Þátttakendur skráðu sig á námskeiðið í gegnum 

skráningarform á internetinu og þurftu að gefa upp nafn, tölvupóst, kennitölu og ástæðu 

skráningar. Alls skráðu sig 23 á námskeiðið en aðeins níu þeirra tóku virkan þátt í meirihluta 

námskeiðsins. Brottfall var almennt út af tímaleysi eða breyttum vinnutíma, en ekki allir sem 

hættu við að taka þátt, gáfu upp ástæðu. Hópurinn varð mjög náin eftir því sem leið á 

námskeiðið og hefði ekki mátt vera mikið stærri. Námskeiðið var haldið í sal 

Dansverkstæðisins. Vegna leigukostnaðar á salnum, voru þátttakendur beðnir um að borga 

lágt þátttökugjald. Námskeiðið var haldið á mánudögum, í átta vikur, í einn og hálfan 

klukkutíma í senn.  

Í byrjun og lok námskeiðsins voru þátttakendur beðnir um að svara hamingjumælikvarða 

Seligman.  Allar kennslustundir voru settar upp með svipuðu sniði. Í byrjun nánast hvers tíma 

var hreyfihugleiðsla í tíu mínútur. Hreyfihugleiðslan er ætluð til að fá þátttakendur til þess að 

hlusta á líkamann sinn og gleyma öðru áreiti sem gæti fylgt þeim úr þeirra daglega lífi og 

komast í aukna núvitund. Oftast var síðan farið í hreyfi- eða spunaæfingu og svo umræður 

um þessar æfingar. Hreyfi- og spunaæfingarnar voru ýmist notaðar til þess að efla 

líkamsímynd þátttakenda, komast í flæði, fá þátttakendur til að hugsa um eigin tilfinningar 

og tilfinningar annarra og efla jákvæð samskipti. Æfingarnar urðu oftast 30 til 40 mínútna 

langar með umræðum. Í lok tímans voru umræður um frítímann og tómstundir þátttakenda 

sem var liður í verkefninu ,,hamingja og vellíðan í gegnum tómstundir‘‘. Verkefnið endaði 

síðan á markmiðasetningu í lok námskeiðsins. Einstaka kennslustundir voru settar upp á 

annan hátt. Fjórði tími var aðeins tileinkaður hreyfingu og flæði og fengu þátttakendur að 

dansa frjálst í myrkri í nánast klukkutíma. Í fimmta tíma kom gestakennari sem kynnti fyrir 

þátttakendum Buteyko öndunartækni og í sjöunda tíma sýndu þátttakendur hópaverkefnið í 

þátttökuleikhúsi sem þau höfðu unnið frá tíma sex.  

Þegar leið á lokin á námskeiðinu voru margir sem ekki sáu sér fært að mæta vegna 

hræðslu við Covid-19 veiruna, svo það var fámennt í tíma sex og sjö. Leiðbeinandi endaði svo 

á því að þurfa að hætta við síðasta tímann og halda hann í gegnum internetið. En 

leiðbeinandi sendi á alla þátttakendur síðasta partinn á verkefninu ,,hamingja og vellíðan í 

gegnum tómstundir‘‘ á Facebook síðu hópsins auk seinni hamingjumælikvarða Seligman og 

spurningalista með ígrundun þátttakanda (Sjá viðauka B) í gegnum Survey Monkey. Höfundur 

notar ígrundun þátttakenda eftir hvern tíma, svör þeirra við spurningalista og 
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hamingjumælikvarða Seligman til þess að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í 

inngangi.  

5.1 Ástæður skráningu 

Það var mjög áhugavert að skoða ástæður skráningu þeirra 23 einstaklinga sem skráðu sig. 

Flestir skráðu sig vegna þess að þeir vildu dansa meira í frítíma sínum og fannst hugmyndin 

um frjálsan dans áhugaverð. Aðrir vildu taka þátt fyrir hreyfinguna og til að komast í form, 

höfðu áhuga á núvitund og trúa á heilunarmátt dansins og suma vantaði félagsleg tengsl. 

Ástæða skráningar hjá einum þátttakanda var að hann upplifði kvíða og depurð og vildi prófa 

hvort námskeiðið gæti hjálpað, annar vildi  kanna hvort námskeiðið gæti hjálpað til við að 

takast á við lífið. Ástæður skráningar voru því jafn mismunandi og skráningar voru margar en 

allar áttu það sameiginlegt að þátttakendur vildu fá vettvang til að finna fyrir gleðinni sem 

fylgir því að dansa og hreyfa sig frjálst.  

5.2 Ígrundun 

Þátttakendur tóku alltaf þátt í umræðum eftir æfingar og voru beðin um að ígrunda í 

sameiningu eftir hvern og einn tíma með leiðbeinanda. Þátttakendur voru ánægðir með 

einstaka æfingar og fannst æfingarnar hafa náð settu markmiði hverju sinni. Leiðbeinandi gaf 

sér einnig alltaf smá tíma eftir hverja kennslustund til að skrifa niður hugleiðingar um hvernig 

kennslustundin gekk. Hér að neðan er ígrundun leiðbeinanda eftir hverja kennslustund fyrir 

sig þar sem fram kemur hvernig gekk og hvernig þátttakendum fannst ganga að ná 

markmiðum æfinganna. Svör þátttakenda við ígrundunarspurningum í lok námskeiðsins og 

samanburður á hamingjumælikvarða Seligman frá byrjun og lok námskeiðsins eru svo kynnt 

og greind til þess að kanna hvort markmið námskeiðsins hefðu náðst.  

5.2.1 Kennslustund eitt 

Í fyrsta tíma mættu átta þátttakendur en einn lét leiðbeinanda vita að hann kæmist ekki í 

þann tíma. Hópnum leið vel saman og þeim fannst gott að vera frekar færri en fleiri. 

Leiðbeinandi útskýrði fyrir þeim vel markmiðið með námskeiðinu, næstu tíma og einstaka 

æfingar og verkefni sem lögð yrðu fyrir. Þátttakendur báðu leiðbeinanda um að setja saman 

Facebook hóp svo hægt væri að láta vita ef það kæmu upp veikindi eða einhver kæmist ekki í 

tíma, senda á milli tónlist og hugmyndir af danstengdum viðburðum.  

Fyrsta kennslustundin gekk vel og þátttakendur voru jákvæðir fyrir því að halda 

áfram. Eftir nafna æfingar, ísbrjót og fyrstu hreyfi- og spunaæfinguna þar sem þátttakendur 

dönsuðu með lokuð augun, fannst þeim auðveldara að fara í næstu æfingu. Þau voru ekki 

eins feimin hvert við annað. Í lok fyrstu kennslustundarinnar var hópurinn orðin náinn og 

opin við hvort annað. Þátttakendur sögðu frá því að þau hefðu öll mikinn áhuga á hreyfingu 
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og dansi, en að það hafði gleymst hversu gott það væri að dansa frjálst. Þeim fannst seinni 

spunaæfingin þar sem þátttakendur byrjuðu að ímynda sér að þau væru í málningu, fóru svo 

upp í standandi spuna og enduðu svo aftur í málningunni og slökun, mjög góð til þess að 

byrja að kynnast mismunandi hreyfingu í líkamanum og sleppa af sér hömlum.  

5.2.2 Kennslustund tvö  

Í kennslustund tvö var farið í fyrstu hreyfihugleiðsluna af mörgum. Þátttakendum gekk vel að 

hugleiða í hreyfingunni, gleyma utanaðkomandi áreiti og komast í aukna núvitund. Þeim 

fannst gott að skanna líkamann og hreyfa sig eins og þeim fannst þurfa hverju sinni. Þau 

töluðu um að þau hafi fundið gott flæði í tónlistinni og náð að gleyma sér í hreyfingunni. 

Þátttakendur töluðu um að þau hafi mörg fundið fyrir spennu í líkamanum þegar þau byrjuðu 

að skanna yfir líkamann en náð að hreyfa hana úr sér, þó það hafi stundum reynst erfitt. 

Í kennslustund tvö var farið í speglunaraðferð Marian Chase. Þátttakendum var skipt upp 

í pör þar sem báðir aðilar fengu að spegla hreyfingu félaga síns í tíu mínútur og leiða 

hreyfinguna í tíu mínútur. Eftir æfinguna voru umræður. Þátttakendur sögðu að tíminn hafi 

liðið mun hraðar en venjulega í æfingunni og er það merki um að þátttakendur hafi upplifað 

eitthvað form af flæði í æfingunni. Þeim fannst þetta krefjandi æfing vegna þess að þau 

þurftu að hreyfa líkamann á annan hátt en vanalega þegar þau voru að spegla félaga sinn og 

hreyfa sig eins og hann. Þátttakendur töluðu um það að þau gátu fundið fyrir og séð 

tilfinninguna og tjáninguna í hreyfingu félaga síns með því að spegla hana í sjálfum sér. Þau 

áttuðu sig á því hvernig þau gátu talað saman í gegnum hreyfinguna. Leiðbeinandi fylgdist 

með pörunum og reyndi einnig að sjá hvaða tilfinningar komu frá hreyfingu þeirra. 

Leiðbeinandi sá tilfinningar og tjáningu eins og ákveðni, gleði, fórnfýsi, húmor og sögusagnir.  

Í verkefninu ,,hamingja og vellíðan í gegnum tómstundir‘‘ fór hver og einn yfir 

tómstundir sínar. Hópurinn ræddi saman um hvernig þátttakendur voru að verja frítímanum 

sínum í dag og þegar þau voru ung. Margir töluðu um að vilja gera meira af einhverju af því 

sem þau hefðu misst frá því að þau voru yngri. Það kom oftast upp að þátttakendur vildu 

dansa meira í frítímanum eða nýta tíma sem var oft nýttur í samfélagsmiðla eða 

sjónvarpsáhorf í eitthvað uppbyggilegra.  

5.2.3 Kennslustund þrjú  

Hreyfihugleiðslan byrjaði ágætlega en þátttakendur áttu erfiðara með að gleyma ytra áreiti 

og komast í aukna núvitund í þetta skiptið og orkan var frekar lág í hópnum. Leiðbeinandi 

bað þátttakendur að hoppa og hlaupa um salinn til að rífa orkuna aðeins upp. Hreyfiæfingin 

sem var sett fyrir í tíma þrjú var Gaga hreyfiæfing. Þátttakendur áttu að ímynda sér að þau 

væru að reyna að hreyfa bolta í göngum sem liggur í gegnum líkama þeirra. Þátttakendur 

náðu góðu flæði í æfingunni og fannst hún líða mun hraðar en tuttugu mínútur. Æfingin fékk 
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þá til að huga að líkamanum og hreyfa sig á annan hátt en vanalega. Þeim fannst þetta 

líkamalega krefjandi en fundu einnig fyrir því að þeim leið betur í líkamanum eftir æfinguna 

en fyrir. Þau tóku við líkama sínum, því sem hann getur gert og einnig hömlunum sem 

líkaminn setur þeim, án þess að dæma hann. Leiðbeinandi tók þátt í æfingunni til að setja 

fordæmi fyrir þátttakendur og leiða þau í ýktari og óvenjulegri hreyfingar. Leiðbeinandi sagði 

þeim til að byrja með hvert boltinn átti að ferðast til að ná flæði í hreyfingum en þegar 

æfingin var hálfnuð áttu þátttakendur sjálfir að stjórna boltunum. Þeim fannst auðveldara að 

gera æfinguna á meðan leiðbeinandi stýrði stefnunni, en fundu meira flæði og gleymdu sér 

frekar í æfingunni þegar þau stýrðu stefnunni sjálf. Leiðbeinandi minnti þátttakendur þó 

nokkrum sinnum á að hreyfa einstaka líkamsparta, eins og háls, höfuð, bak og brjóstkassa, 

sem gleymist oft í hreyfingu.  

Fyrir tímann áttu þátttakendur að taka styrkleikapróf á internetinu. Í verkefninu 

,,hamingja og vellíðan í gegnum tómstundir‘‘ var síðan farið í umræður um styrkleikana sem 

þátttakendur fengu upp í prófinu, hvað kom þeim á óvart og hvernig væri hægt að nýta 

þessa styrkleika í tómstundum. Nokkrir þátttakendur náðu ekki að taka styrkleikaprófið fyrir 

tímann en voru þá beðnir um að íhuga hvaða styrkleika þau vildu reyna að styrkja hjá sér í 

gegnum tómstundir. Þátttakendur voru beðnir um að athuga sérstaklega styrkleikana sem 

voru númeraðir frá sex til tólf en samkvæmt VIA styrkleikaprófinu eru þetta þeir styrkleikar 

sem einstaklingur býr yfir, en áttar sig ekki á að hann búi yfir. Það komu upp styrkleikar eins 

og auðmýkt, leiðtogahæfni og dómgreind. Leiðbeinanda þótti mjög merkilegt að einn 

þátttakandi fékk félagshæfni sem styrkleika. Einstaklingnum fannst hann alls ekki búa yfir 

mikilli félagshæfni og vildi einmitt bæta það í tómstundum sínum. Þessi einstaklingur sagðist 

mikið vera einn í tómstundum og sagði fyrsta skrefið hafa einmitt verið að taka þátt í 

námskeiðinu Dansflæði.  

5.2.4 Kennslustund fjögur  

Kennslustund fjögur var aðeins um að ná flæði og fá útrás í gegnum frjálsa hreyfingu og 

tjáningu. Þegar þátttakendur mættu var leiðbeinandi búinn að slökkva öll ljós, draga fyrir 

glugga og setja svarta ruslapoka fyrir þar sem kom ljós inn. Það var því nánast alveg myrkur í 

salnum. Leiðbeinandi setti tónlist í gang og tók á móti þátttakendum fyrir utan salinn. Fyrstu 

þátttakendur sem mættu dönsuðu frjálst í dimmum sal í hátt í 50 mínútur og þau sem mættu 

síðust í hátt í 40 mínútur. Þegar tíminn var liðinn fór leiðbeinandi inn í salinn, sagði 

þátttakendum að leggjast niður og einbeita sér að öndun í slökun. Þegar þátttakendur voru 

tilbúnir máttu þau setjast upp og leiðbeinandi kveikti ljósin. Hópurinn teygði og ígrundaði 

tímann með leiðbeinanda. Þegar þátttakendur spurðu hvað þetta var langur tími, trúðu þau 

ekki þegar leiðbeinandi sagði þeim að þetta hafi verið 40 til 50 mínútur. Þeim fannst þetta 

líða eins og korter í mesta lagi. Hægt er að álykta að hópurinn hafi náð einhverskonar 
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flæðisástandi í hreyfingunni. Þeim leið mjög vel eftir dansinn og fundu að þau gátu tjáð sig og 

fengið útrás fyrir tilfinningum sem þau vissu ekki endilega að þau þurftu útrás fyrir.  

5.2.5 Kennslustund fimm 

Kennslustund fimm byrjaði á hreyfihugleiðslunni sem hópurinn var farin að kannast vel við. 

Þau voru farin að byrja á að gera þetta sjálf, án þess að leiðbeinandi þurfti að leiðbeina þeim 

í gegnum líkamsskönnunina og fundu fyrir aukinni núvitund í kennslustundum. Einn 

þátttakandi nefndi í þessum tíma að það væri svo gott að koma á námskeiðið á 

mánudagskvöldum og losa sig við spennu sem getur komið í mann svona þegar vikan er rétt 

að byrja.  

Spunaæfing tímans var verkefni um þátttökuleikhús. Þátttakendur áttu að hugsa sér 

atvik sem hafði vakið upp í þeim erfiðar tilfinningar, þar sem neikvæð samskipti áttu sér stað. 

Þetta var æfing fyrir hópaverkefnið í þátttökuleikhúsi. Markmiðið var að fá þau til þess að 

hugsa um hvernig má tjá tilfinningar í gegnum hreyfingu og ígrunda um jákvæð samskipti. 

Þau áttu að reyna að túlka tilfinningarnar sem þau fundu fyrir og einnig þær tilfinningar sem 

þau gætu ímyndað sér að aðrir aðilar, sem komu við sögu, gætu hafa fundið fyrir. 

Leiðbeinandi fylgdist með og skráði niður þær tilfinningar sem honum fannst hann sjá í 

hreyfingum hvers og eins. Það komu fram tilfinningar eins og reiði, sorg, útilokun, 

einmanaleiki, uppgjöf, sýndarmennska, að vera ýtt niður, að vera fastur, ringulreið, að finna 

ekki réttu leiðina, að hrinda fólki frá, gleði, losun, feimni, að brotna undan álagi og að reyna 

að brjótast í gegn en takast það ekki. Leiðbeinandi spurði svo í umræðum eftir æfinguna 

hvaða tilfinningar þátttakendur voru að tjá og hvernig þeim leið á meðan. Flestum fannst 

mun erfiðara að leika tilfinningar þess sem var kúgari í sögunni. Þær tilfinningar sem 

leiðbeinandi sá út úr hreyfingunum voru allar réttar. Leiðbeinandi fékk þátttakendur til að 

ígrunda aðeins um það hvernig hefði verið hægt að breyta aðstæðunum sem þau voru að 

ímynda sér til hins betra, sem undirbúning fyrir hópaverkefnið í þátttökuleikhúsi.  

Í kennslustund fimm kom gestakennari sem kenndi hópnum Buteyko öndun. Í Buteyko 

öndun er lögð áhersla á að anda minna en venjulega og lengja útöndun. Þetta á að koma 

einstaklingnum í samband við parasympatíska taugakerfið og í ástand slökunar. Þátttakendur 

fundu fyrir doða í höndum, nefi, vörum og einn þátttakandi fann stingandi verk í bakinu, sem 

hvarf síðan strax aftur. Gestakennari sagði að ef maður finnur fyrir doða og aukinni 

munnvatnsmyndun, sé maður að komast í þetta slökunarástand. Allir þátttakendur fundu 

fyrir bæði doða og aukinni munnvatnsmyndun. Buteyko öndun snýst um að anda í vitund og 

að ná slökun. Allir þátttakendur voru mjög slakir eftir að hafa prófað öndunina og höfðu 

mikinn áhuga á að vita meira. Gestakennari benti hópnum á forrit til að læra þessa tækni 
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sjálf og bók til að lesa ef þau vildu vita meira. Þetta var lærdómsríkt fyrir bæði leiðbeinanda 

og þátttakendur og hafði slakandi áhrif á hópinn.  

5.2.6 Kennslustund sex 

Í kennslustund sex var farið að þynnast í hópnum vegna Covid-19 veirunnar sem kom til 

landsins á þessum tíma. Þátttakendur voru margir smeykir við að fá veiruna, sumir þeirra 

voru í áhættuhópi eða í kringum áhættuhópa. Leiðbeinandi sýndi því skilning en það kom 

ekki að sök þótt það hafi verið fámennt.  

Kennslustundin byrjaði á hreyfihugleiðslu eins og í flestum öðrum tímum. Þátttakendum 

fannst gott að byrja tímana á því að loka augunum, einbeita sér að líkamanum og reyna að 

hreyfa sig í vakandi vitund, þó það hafi reynst þeim erfitt vegna aðstæðna í samfélaginu á 

þessum tíma.  

Í kennslustund sex var síðan farið í spunæfingu tengda tilfinningagreind og hvernig hægt 

er að tjá og stjórna tilfinningum sínum með líkamstjáningu. Þátttakendur byrjuðu á að hreyfa 

sig eins og þeim leið á þeim tímapunkti. Eftir nokkrar mínútur voru þau svo þau svo beðin um 

að tjá það tilfinningaástand sem þau myndu helst vilja vera í á þessari stundu. Tilfinningarnar 

sem komu upp fyrst voru til dæmis, hræðsla, vanmáttur og fortíðarþrá. Í seinni hluta 

æfingarinnar komu upp tilfinningar eins og styrkur, sjálfsöryggi, þolinmæði og réttmæti. 

Þátttakendur sögðu að þeim hafi liðið betur eftir að hafa dansað með þessar jákvæðu 

tilfinningar í huga og að það hafi breytt þessum neikvæðu tilfinningum eins og hræðslu og 

vanmátt í jákvæðari tilfinningar. Þau fundu ekki eins sterkt fyrir neikvæðu tilfinningunum. 

Einn þátttakanda benti á að fólk fyndi fyrir hræðslu vegna veirunnar, en æfingin hafi hjálpað 

þeim við að takast á við þessar tilfinningar á þessum tímapunkti. 

Þeir fáu sem mættu í kennslustund sex voru saman í hóp í hópaverkefninu í 

þátttökuleikhúsi sem átti að sýna í kennslustund sjö. Þátttakendur fengu þarna tíma til að 

ræða saman um atvik eða sögu sem þau vildu túlka og sýna svo í tíma sjö. Allir hópmeðlimir 

sögðu eina sögu og þau völdu svo eina af þeim til að æfa og leika. Þau unnu vel saman og 

komust fljótt að niðurstöðu, enda búin að mynda góða heild þegar þarna var komið við sögu.  

5.2.7 Kennslustund sjö 

Í kennslustund sjö mættu enn færri vegna hræðslu við veiruna, svo leiðbeinandi þurfti að 

aðlaga hópaverkefnið í þátttökuleikhúsi að því. Verkefnið breyttist því aðeins í framkvæmd. 

Hópurinn byrjaði eins og flesta aðra tíma, á hreyfihugleiðslu, til að losa um spennu í 

líkamanum og tæma hugann af öðru áreiti.  

Hópurinn sem mætti í tímann var sá sami og mætti vikuna áður fyrir utan einn 

hópmeðlim, en annar bættist þó við í staðinn. Hópurinn fékk tuttugu mínútur til þess að gefa 
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öllum hópmeðlimum hlutverk og æfa verkið. Leiðbeinandi beið fyrir utan, þar sem hann var 

eini áhorfandinn. Þegar hópurinn var tilbúin náðu þau í leiðbeinandann, tilkynntu lagaval 

sem leiðbeinandi setti á fyrir hópinn og hópurinn sýndi leiðbeinanda verkið. Leiðbeinandi 

vissi ekki um hvað verkið snerist eða hvaða persónu hver og einn var að túlka með hreyfingu. 

Verkið var vel unnið og þau nýttu vel tilfinningarnar sem hver og ein persóna í sögunni gæti 

verið að upplifa. Þegar þau voru búin að sýna leiðbeinanda afurðina, sagði hann hvernig 

atburðarrásin gæti hafa verið og hvaða tilfinningar hann sá út úr túlkun þátttakenda. Þetta 

var svo flott gert hjá þeim að leiðbeinandi náði alveg hvað hafði verið í gangi í sögunni. 

Æfingin var aðlöguð að færri þátttakendum þannig að í staðinn fyrir að sýna það aftur fyrir 

aðeins einn áhorfanda, þá léku þau atvik sem sýndi hvernig einstaklingur sneri slæmum 

aðstæðum upp í góðan endi með jákvæðum samskiptum. Hópurinn ígrundaði síðan saman í 

lokin.  

5.2.8 Kennslustund átta 

Kennslustund átta varð, því miður, ekki haldin vegna Covid-19. Dansverkstæðið stoppaði alla 

sína starfsemi á þessum tíma. Leiðbeinandi spurði þátttakendur hvort þau vildu að hann 

myndi senda þeim seinni hlutann af verkefninu ,,hamingja og vellíðan í gegnum tómstundir‘‘ 

í gegnum netið og hópurinn myndi þá hætta við síðasta tímann. Allir voru sammála um að 

það væri það besta í stöðunni. Leiðbeinandi sendi þá upplýsingar um SMART 

markmiðasetningu í gegnum Facebook hópinn. Leiðbeinandi sendi þeim einnig spurningalista 

með ígrundunarspurningum og seinni hluta hamingjumælikvarða Seligman í gegnum Survey 

Monkey. Leiðbeinandi hvatti þátttakendur til þess að setja sér markmið í frítímanum með 

SMART markmiðasetningu og var til staðar fyrir þátttakendur ef þau hefðu einhverjar 

spurningar. Það reyndist erfitt að fá þátttakendur til að svara spurningum og 

hamingjumælikvarðanum í gegnum internetið en allir þeir sem voru vikir þátttakendur og 

mættu í flesta tíma svöruðu samviskusamlega.  

5.2.9 Ígrundun þátttakenda  

Þegar námskeiðinu lauk voru þátttakendur beðnir um að svara spurningarlista með 

spurningum um hvernig þeim fannst námskeiðið og hvort þeim þætti námskeiðið geta stutt 

við hamingju og vellíðan þátttakenda. Það voru alls níu sem tóku þátt í námskeiðinu, en þeir 

sex sem mættu í flesta tíma, svöruðu spurningarlistanum (Sjá viðauka B) í gegnum Survey 

Monkey í lok námskeiðsins.  

Ígrundun þátttakenda var almennt mjög jákvæð. Einn þátttakenda sagði frelsið hafa 

staðið upp úr, þá frelsið sem fylgdi því að dansa í frjálsu flæði og hreyfa líkamann frjálst. 

Annar sagði að fjölbreytnin hafi staðið upp úr og að kynnast nýjum leiðum til að hreyfa sig, 

eins og Gaga hreyfiaðferðinni. Þátttakendur sögðu tíma fjögur, eða að dansa frjálst í myrkri 
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hafa staðið upp úr og að læra öndunartæknina með gestakennaranum. Einnig var einlægt 

spjall og að upplifa flæðið í hreyfingunni það sem stóð upp úr fyrir þátttakendum. Það sem 

þeim fannst erfitt var til dæmis að sleppa og leyfa hreyfingunum að verða til án þess að stýra 

sér of mikið, að dansa frjálst í hóp og langur tími í frjálsum dansi. Það er í raun mjög eðlilegt 

að þetta reynist þátttakendum erfitt þar sem að dansa í langan tíma reynir á þátttakendur 

líkamlega. Einnig getur reynst erfitt að dansa fyrir framan hópinn, jafnvel þó þau væru orðin 

mjög náin. Einn þátttakandi sagði ekkert vera erfitt, en að stærsta áskorunin fyrir viðkomandi 

hafi verið speglunaræfingin sem reyndi á tilfinningarlega.   

Þegar þátttakendur voru spurð hvort þau finni fyrir einhverskonar mun á sjálfum sér eftir 

námskeiðið, líkamlega, andlega, félagslega eða í frítímanum, svöruðu flestir að það hafi haft 

mikil áhrif. Einn þátttakanda sagði að tímarnir hafi létt á sér, líkamlega og andlega. 

Viðkomandi sagði þetta hafa verið skemmtilegt ferðalag og hafi minnt á það hvað skiptir máli 

fyrir viðkomandi að gera, sem væri að rækta sjálfa/n sig í gegnum dansinn. Þátttakendur 

fundu fyrir því að vera orðin opnari fyrir því að leika sér og njóta þess að dansa og sleppa sér. 

Þau sögðust vera meðvitaðri um að þau hafi val um hvernig þau verja frítíma sínum, og að 

dansinn hafi haft áhrif á skapandi hugsun og jákvæð samskipti. Einn þátttakenda svaraði 

spurningunni með tengingu við hvernig viðkomandi væri að takast á við þær samfélagslegu 

raunir sem dynja nú á samfélaginu. 

,,Var nú alveg hræðilega stirð fyrir og fann mjög fljótt hvað líkaminn brást við 

hreyfingu og allar hreyfingar urðu auðveldari. Lundin léttist þó svo Covid19 er 

aðeins að skemma þá góðu vinnu en hugsanlega hefur þetta hjálpað manni að 

takast á við þær andlegu raunir sem nú dynja á manni. Mér þykir mjög líklegt að 

ástæða þess að maður tekst ágætlega á við sóttkví og annað ástand vera 

dansflæðinu að þakka. Það var líka mjög gaman að hitta fólk sem maður þekkti í 

raun ekki neitt en ná svona góðri tengingu við í gegnum sameiginlegt áhugamál – 

dans.‘‘ 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þau töldu námskeiðið geta stutt við hamingju og 

vellíðan þátttakenda, ef svo af hverju eða af hverju ekki. Allir svöruðu játandi. Þátttakendur 

nefndu að námskeiðið gæti opnað augu fólks fyrir hreyfingu og dansi sem eykur vellíðan og 

að námskeiðið væri gott fyrir alla sem hefðu áhuga. Þau sögðu að námskeiðið myndi betri 

líkamsskynjun og hristir af félagsleg höft, að þátttakendur kæmust nær tilfinningum sínum, 

að þau finni fyrir ánægjunni sem verður til þegar maður dansar, hreyfir sig og leikur sér og að 

námskeiðið hafi hjálpað þeim að tengjast sjálfum sér.  
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,,Absólútt! Námskeiðið er fjölbreytt og skemmtilegt. Það byggir á mörgum 

þáttum sem þó eru skemmtilega tvinnaðir saman. Flæðið í námskeiðinu er mjög 

gott og þó svo að dansinn sé límið þá var gaman að tengja svona margt við hann. 

Dansflæði er svo sannarlega hamingjuaukandi.‘‘ 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort það sé eitthvað sem þau vildu bæta við og segja að 

lokum, þá voru margir með skemmtilegar hugmyndir sem höfundur mun taka til greina. 

Einum þátttakanda fannst erfitt að halda út í langan tíma í frjálsum dansi og stakk upp á því 

að það gæti verið sniðugt að kenna spor eða hreyfimynstur líka í bland við frjálsa hreyfingu. 

Þetta er mjög góð hugmynd og mun höfundur nýta sér ábendinguna ef námskeiðið verður 

haldið aftur. Annar þátttakandi sagði námskeiðið geta verið gott fyrir alla aldurshópa, annar 

sagði að það væri kannski gott að nýta öndunaræfingarnar inn í námskeiðinu, sem hópurinn 

lærði hjá gestakennara. Allir þökkuðu fyrir sig en einn þátttakendi vildi einnig hrósa 

leiðbeinanda og höfundi fyrir að halda vel utan um hópinn, hafa unnið af fagmennsku og fyrir 

að hafa byggt upp skemmtilegt og uppbyggilegt námskeið fyrir líkama og sál.  
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6 Umræður  

Markmiðið með námskeiðinu var að styðja við hamingju og vellíðan þátttakenda. Samkvæmt 

fræðilegum bakgrunni og fyrri rannsóknum ætti frjáls hreyfing, núvitund og 

tómstundaráðgjöf að geta stutt við hamingju og vellíðan. Í fræðilegri umfjöllun var sýnt fram 

á að flæði, núvitund, líkamsvitund, jákvæð samskipti og tilfinningagreind, er hægt að efla í 

gegnum þær leiðir sem notaðar voru í námskeiðinu. Þar að auki hafa rannsóknir á hamingju 

og vellíðan sýnt fram á að aukin tilfinningagreind, núvitund, að komast í flæði, jákvæð 

líkamsvitund og jákvæð samskipti hafi allt áhrif á aukna vellíðan.  

Þátttakendur voru beðnir um að svara hamingjumælikvarða Seligman í byrjun og lok 

námskeiðsins. Sex þátttakendur af níu, svöruðu hamingjumælikvarðanum bæði fyrir og eftir 

námskeiðið. Höfundur passaði að aðeins sömu sex einstaklingar svöruðu bæði 

hamingjumælikvarðanum fyrir og eftir námskeiðið svo niðurstöður hans yrðu marktækari. 

Þátttakendur svöruðu fjórum spurningum á kvarðanum einum upp í sjö.  

Í fyrstu spurningunni var spurt hversu hamingjusama þátttakendur töldu sig almennt 

vera. Því hærra á kvarðanum sem þátttakendur setja sig, því hamingjusamari telja þau sig 

vera. Fyrir námskeiðið svöruðu þátttakendur að meðaltali í 4,8 en í lokin hafði það hækkað 

upp í 5,17. Það varð því hækkun um 0,37 á því hversu hamingjusama þátttakendur töldu sig 

vera, að meðaltali, eftir námskeiðið. Í spurningu tvö er spurt hversu hamingjusama 

þátttakendur telja sig vera í samanburði við jafnaldra sína. Fyrir námskeiðið svöruðu 

þátttakendur að meðaltali í 4,8. Eftir námskeiðið hafði meðaltalið hækkað upp í 5,33. Þar 

varð einnig hækkun um 0,53 að meðaltali. Í spurningu þrjú var spurt um hversu 

hamingjusamir þátttakendur telja sig og hvort þau njóti lífsins, sama hvað gengur á. Fyrir 

námskeiðið svöruðu þátttakendur spurningu þrjú að meðaltali í 4.8 en hækkuðu upp í 5,17 

eftir námskeiðið, eins og í spurningu eitt. Í spurningu fjögur var spurt um það hversu 

óhamingjusama þátttakendur telja sig vera. Í byrjun námskeiðsins svöruðu þátttakendur að 

meðaltali í 2,6. Eftir námskeiðið hafði það lækkað um 0,10 eða niður í 2,5 að meðaltali. 

Breytingarnar á hamingjumælikvarðanum fyrir og eftir námskeiðið eru litlar en almennt töldu 

þátttakendur sig meira hamingjusama eftir námskeiðið og minna óhamingjusama. 

Þátttakendur staðsettu sig frekar hátt á kvarðanum einum upp í sjö bæði fyrir og eftir 

námskeiðið.  

Ef niðurstöður hamingjumælikvarðans eru bornar saman við ígrundun þátttakanda og 

svör þeirra við því hvort námskeiðið gæti verið stuðningur við hamingju og vellíðan 

þátttakenda, má álykta það að námskeiðið Dansflæði hafi náð settu markmiði. Allir 

þátttakendur töldu námskeiðið geta haft jákvæð áhrif á hamingju og vellíðan þátttakenda og 

allir fundu fyrir einhverskonar mun á sér, andlega, líkamlega, félagslega eða í frítímanum.  
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Rannsókn Seligman og Diener (2002) á því hvað gerir fólk hamingjusamt komst að þeirri 

niðurstöðu að félagstengsl geta haft áhrif á hamingju fólks. Í námskeiðinu fengu 

þátttakendur að kynnast öðrum og tengjast í gegnum sameiginlegt áhugamál, dansinn. 

Þátttakendur fengu þar vettvang fyrir aukin félagstengsl sem gæti einnig hafa verið liður í því 

að styðja við hamingju og vellíðan þátttakenda. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

tengslum tómstunda við hamingju en eins kemur fram í kaflanum ,,tómstundaráðgjöf‘‘ geta 

tómstundir haft meira að segja um vellíðan en þættir eins og kynlíf, menntun, trú, 

hjúskaparstaða, aldur, heilsa, atvinna og tekjur (Riddick, 1985; Russell, 1990). Hvernig 

einstaklingurinn nýtir frítímann sinn hefur mikið að segja um lífsgæði. Hægt er að segja að ef 

þessi tími er nýttur á neikvæðan hátt, geta tómstundir einnig haft mikil neikvæð áhrif á 

einstaklinginn. Það er því mikilvægt að læra að nota þennan tíma á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt, til þess að styðja við vellíðan einstaklinga.  

Þegar horft er á niðurstöður úr hamingjumælikvarða Seligman og samanburð á svörum 

þátttakenda fyrir og eftir námskeiðið má álykta að námskeiðið hafi haft jákvæð áhrif á 

vellíðan þátttakenda. Svör þátttakenda við spurningarlistanum í lok námskeiðsins gefa einnig 

til kynna að námskeiðið hafi náð því markmiði að styðja við hamingju og vellíðan þeirra. 

Nokkrar hugmyndir til umbóta á námskeiðinu komu fram undir lokin þegar þátttakendur 

sendu inn svörin sín við spurningarlistanum sem vert er að skoða. Einn þátttakenda benti á 

að það gæti verið sniðugt að kenna þátttakendum létt spor eða hreyfimynstur inn á milli 

þess að dansa frjálst, þar sem viðkomandi fannst erfitt að dansa alveg frjálst í langan tíma. 

Þetta er hugmynd sem höfundur kemur til með að skoða í framhaldi ef námskeiðið verður 

haldið aftur. Höfundur hefur sjálfur íhugað að bæta inn í námskeiðið aðeins fleiri stýrðum 

líkamlegum æfingum, í bland við frelsið í dansinum. Það gæti haft enn meiri jákvæð áhrif á 

líkamsímynd þátttakenda. 

Einnig kom upp sú hugmynd að hafa Buteyko öndunaræfingarnar sem part af 

námskeiðinu og nota öndunaræfingarnar til þess að slaka á í lok tíma. Þetta er góð hugmynd, 

en höfundur þyrfti þá að kynna sér tæknina mun betur og æfa sig í því að stjórna Buteyko 

öndun með öðrum. Það kom upp sú hugmynd að hafa námskeiðið fyrir alla aldurshópa. Þetta 

er hugmynd sem höfundur hefur verið að íhuga lengi og er í kortunum að útfæra námskeiðið 

fyrir aðra hópa eins og börn, unglinga og einnig aldraða. Námskeiðið Dansflæði getur hentað 

fyrir alla hópa. Einnig væri hægt að útfæra námskeiðið í styttri útgáfur til að fara með inn í 

félagsmiðstöðvar, frístundaheimili, skóla eða annað hópastarf þar sem áhugi eða þörf liggur 

fyrir.  
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Viðauki A: Hamingjumælikvarði Seligman 

Hamingjumælikvarði Seligman1 

Hamingjukönnun fyrir námskeiðið Dansflæði: Hreyfing, núvitund og tómstundaráðgjöf. 

Fyrir hverja staðhæfingu og/eða spurningu, vinsamlegast merktu við á skalanum einn upp í 

sjö þar sem þér finnst eiga mest við þig.  

Almennt tel ég mig vera: 

    1   2    3   4    5   6   7 

Ekki mjög hamingjusama/n □   □   □   □   □   □   □  Mjög hamingjusama/n 

Í samanburði við flesta jafnaldra mína þá tel ég mig: 

    1   2    3   4    5   6   7 

Minna hamingjusama/n □   □   □   □   □   □   □  Hamingjusamari 

Sumir eru almennt mjög hamingjusamir. Þeir njóta lífsins alveg sama hvað gengur á og fá 

sem mest út úr því. Hversu vel á þessi fullyrðing við þig? 

  1   2    3   4    5   6   7 

Alls ekki □   □   □   □   □   □   □  Mikið 

 

Sumir eru almennt ekki hamingjusamir. Þrátt fyrir að vera ekki þunglyndir þá eru þeir aldrei 

eins hamingjusamir og þeir gætu verið. Hversu vel á þessi fullyrðing við þig? 

  1   2    3   4    5   6   7 

Alls ekki □   □   □   □   □   □   □  Mikið 

  

 

 

 

 

1 (Lyubomirsky og Lepper, 1999)  

í íslenskri þýðingu Alexöndru Mekkínar Pálsdóttur og Maríu Jóhannesdóttur Petersen 
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Viðauki B: Spurningalisti 

NAFNLAUS ÍGRUNDUN 

 

1. Hvað mættir þú í marga tíma?  

 

2. Hvað fannst þér standa upp úr?  
 

 

3. Hvað fannst þér erfiðast?  

 

 

4.   Finnur þú fyrir einhverskonar mun á sjálfri/sjálfum þér? (líkamlega, andlega, 
félagslega, í frítímanum) Ef svo hvernig? 

 

 

 

5.  Telur þú námskeið í Dansflæði: hreyfingu, núvitund og tómstundaráðgjöf geta aukið 
hamingju og/eða vellíðan fólks á einhvern hátt? Ef svo er, hvernig? Ef ekki, af hverju 
ekki? 

 

 

6. Eitthvað sem þú villt segja að lokum ?  

 


