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Ágrip 
Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu 
sex jógakennara sem kennt hafa nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan 
skólakerfisins. Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við jógakennarana.          
     Niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá rannsóknum á jóga og jógakennslu innan 
skólakerfisins. Þær eru einnig settar í samhengi við aðalnámskrá, skrif 
fræðimanna og hin ævafornu jógavísindi. Rannsóknin gefur ýmsar 
vísbendingar um reynslu krakkajógakennara. 

Í viðtölunum komu einkum fram þrjár ástæður fyrir því að jógakennararnir 
töldu mikilvægt að kenna nemendum jóga. Í fyrsta lagi fellur jóga vel að 
hlutverki skólans og aðalnámskrá, jógakennararnir sjá jákvæðar breytingar á 
líðan nemenda þegar þeir stunda jóga og reynsla þeirra er sú að nemendur sem 
kynnst hafa jóga biðja mikið um það. Þegar jógakennararnir lýstu uppbyggingu 
á dæmigerðum jógatíma kom í ljós að þeir voru oftast byggðir upp með 
hliðsjón af fjórum grunnþáttum jóga. Þeir voru mjög fjölbreytilegir hvað 
varðar tímalengd og fjölda nemenda. Jógakennararnir voru almennt með mjög 
ólíkar áherslur eftir aldri nemenda. Einnig mátti sjá þemu í tímunum sem 
tengdust ýmist einstaklingnum sjálfum eða samskiptum við aðrar manneskjur. 
Ýmsar áskoranir komu einnig fram.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að geta nýst til þess að rökstyðja hvers 
vegna jóga á að vera hluti af aðalnámskrá og gefa hugmyndir um hvernig hægt 
sé að fella jógaiðkun að skólastarfi til að auðvelda innleiðingarferli 
jógakennslu í skólakerfið. 

 
Nokkur lykilhugtök: Börn, ungmenni, grunnskóli, jóga, jógakennarar 





 

Abstract 
The aim of this qualitative study is to shed light on the experience of six yoga 
teachers who have taught students aged 5-16 within the school system. Semi-
structured individual interviews were conducted with the yoga teachers.  

The results are examined based on research on yoga and yoga teaching 
within the school system. They are also placed in the context of the National 
Curriculum, the writings of scholars, and the ancient yoga sciences. The 
research gives various indications of the experience of children’s yoga 
teachers. 

The interviews highlighted three main reasons why yoga teachers consider 
it important to apply yoga to children in the school environment. Firstly, yoga 
fits well with the role of the school and the main curriculum, the yoga teachers 
see positive changes in the students' well-being when they practice yoga and 
their experience is that students who have learned yoga show interest in 
practicing it more. When the yoga teachers described the structure of a typical 
yoga class, it turned out that they were usually structured with four basic 
elements of yoga in mind. They were very diverse in terms of duration and 
number of students. The yoga teachers generally applied different emphases 
depending on the children’s age. You could also see themes in the class. They 
were either related to the individual himself or communication with other 
people. Various challenges also emerged.  

The results of the study can justify why yoga should be part of the National 
Curriculum and give ideas on how yoga can be integrated into schoolwork to 
facilitate the implementation process of yoga teaching in the school system. 

Key concepts: Children, young people, primary school, yoga, yoga teachers 





 

Kjarninn í hinum fornu fræðum er sú trú að í manninum búi guðlegur neisti, 
ódauðleg sál sem gerir hvern einstakan mann dýrmætan og mikilvægan. 
 

Gunnar Dal 
 
 





 

Formáli 
Ritgerð þessi er 40 ECTS-einingar og er til fullnaðargráðu í menntavísindum 
á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Ástæðan fyrir því að ég 
ákvað að vinna þetta verkefni er tvíþætt. Annars vegar er vinnsla þessa 
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1. Inngangur 
Í þessari rannsókn sameina ég áhuga minn á jógaiðkun og áhuga á 
menntamálum. Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði út frá skorti á 
rannsóknum hérlendis á jógakennslu barna og ungmenna innan skólakerfisins. 
Vöntun er á eigindlegum rannsóknum sem varpa ljósi á reynslu þeirra sem 
koma að innleiðingu á jógakennslu innan skólakerfisins eins og til dæmis 
kennara og skólastjórnenda (Cook-Cottone, Estey og Guyker, 2020, bls. 120). 
Þessari ritgerð er ætlað að gefa innsýn í reynslu krakkajógakennara sem kenna 
eða hafa kennt nemendum á aldrinum 5-16 ára innan íslenska skólakerfisins. 
Þegar skoðaðar eru rannsóknir sem gerðar hafa verið á jógakennslu innan 

skólakerfisins koma í ljós vankantar í aðferðafræði: fámenn úrtök, skortur á 
stöðlun, að námskrárnar sem stuðst er við byggjast ekki á sannreyndum 
aðferðum, áhersla er á meðferðargildi jóga og notkun á sjálfsmati (Cook-
Cotton o.fl., 2020, bls. 113; Khalza og Butzer, 2016, bls. 47). Niðurstöður 
rannsókna benda til þess að framkvæmd þess að vera með jóga innan 
skólakerfisins sé flókið verkefni með sérstæðum hindrunum sem krefjast 
vandlegrar íhugunar og frekari rannsókna (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 113). 
Vandaðar rannsóknir þarf til þess að réttlæta að jógaiðkun verði útbreiddur og 
viðurkenndur þáttur í námi barna og ungmenna (Khalza og Butzer, 2016, bls. 
52). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að skólinn eigi að hlúa markvisst að 
þroska og heilbrigði nemenda. Helstu þættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu 
á eru: Jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð 
samskipti, öryggi og skilningur á eigin tilfinningum og annarra (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

Komið hefur í ljós að jógaiðkun hefur reynst vel til þess að bæta bæði 
andlega og líkamlega heilsu, hvort sem er hjá börnum og fullorðnum. Þrír 
meginþættir sem jóga hefur áhrif á eru: Meðvitund um huga og líkama (e. 
mind-body awareness), sjálfsstjórn og bætt líkamlegt form (Khalsa og Butzer, 
2016, bls. 46). Rannsóknir benda til þess að áhrifaríkt sé að bjóða upp á jóga í 
skólanámskránni til þess að aðstoða nemendur við að þroska með sér 
sjálfsstjórn, betri meðvitund um huga og líkama og líkamlegt form. Þetta ýtir 
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síðan undir félags- og tilfinningalegan þroska (e. social-emotion learning) 
eykur færni og hefur jákvæð áhrif á nemendur sem lýsir sér til dæmis með betri 
hegðun, bættri andlegri og líkamlegri heilsu og betri frammistöðu (Butzer, 
Bury, Telles og Khalsa, 2016, bls. 3). 

Rannsóknir benda til þess að jóga nýtist nemendum með kvíða, ADHD og 
einhverfu (Hagen og Nayar, 2014, bls. 4, Barranco-Ruiz, Etxabe, Ramirez-
Vélez og Villa-González, 2019, bls. 9 og Narasingharao, Pradhan og 
Navaneetham, 2016, bls. 2) vel. 

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar skiptist í þrjá hluta. Fyrst verður 
fjallað um jógafræðin. Vegna skorts á ritrýndum fræðigreinum um það málefni 
verður að hluta til stuðst við vel valdar bækur um jógafræðin og sögu þeirra. 
Þá verður fjallað um áhrif þess að stunda jóga. Síðan kemur kafli um 
grunnskólann og Aðalnámskrá grunnskóla með áherslu á heilbrigði og velferð 
sem er einn af sex grunnþáttum menntunar. Þegar fjallað er um grunnskólann 
er áhersla lögð á fjölbreytileika nemendahópsins. Svo verður fjallað um þá 
hugmyndafræði og áherslur sem krakkajógakennararnir sex byggja sína 
jógakennslu á. Því næst verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þá 
verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður og umræður 
fléttast saman þar sem niðurstöður eru jafnóðum settar í fræðilegt samhengi. 
Að lokum verða meginniðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, fjallað um 
styrkleika og veikleika rannsóknarinnar og horft til framtíðar. 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu krakkajógakennara 
sem kennt hafa eða kenna nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan 
skólakerfisins. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er 
reynsla jógakennara af því að kenna nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan 
skólakerfisins?  

 
 



 3 

2. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

2.1 Jóga 

Jóga á rætur sínar að rekja til Indlands og var upphaflega andleg iðkun en hefur 
síðustu áratugi orðið sífellt vinsælli á meðal almennings í hinum vestræna 
heimi til þess að bæta líkamlega og andlega heilsu (National Center for 
Complementary and Intergrative Health, 2018). 

Á Indlandi er aðeins eitt heimspekikerfi. Samkvæmt þessu kerfi eru fimm 
grundvallaratriði sem eru sameiginleg öllum kerfunum (darsana) sex sem falla 
undir heimspekikerfið í landinu. Þessi fimm grundvallaratriði eru viðurkennd 
af öllum indverskum heimspekingum. Þau eru kenningin um karma (lögmál 
orsaka og afleiðinga), endurholdgunarkenningin um þróun mannsins, 
kenningin um maya (veröld hverfulleikans), kenningin um að það sé til nirvana 
og mukti (trú á frelsun sálarinnar og lausn undan fjötrum hinnar lægri náttúru). 
Þessar grundvallarundirstöður indverskrar heimspeki eru settar fram í hinum 
þekktu Veda-bókum (Gunnar Dal, 2006, bls. 26-27). Hver Veda-bók skiptist í 
þrennt: Mantras (ljóð eftir ýmsa höfunda), Brahömur (boðorð og helgisiði) og 
Uphanishada (heimspeki) (Gunnar Dal, 2006, bls. 35). Ljóðabókin Rig-Veda 
er ein af elstu bókum veraldar. Ekki er vitað með vissu hvenær Rig-Veda var 
samin en það er þó sannað að bókin er ekki yngri en 3500 ára gömul. Sumir 
indverskir fræðimenn telja ljóðin 5000 ára gömul en aðrir 8000 ára gömul 
(Gunnar Dal, 2006, bls. 33-34). Skáld Rig-Veda halda því fram að Atman 
(sálin) og sjálfur heimsandinn (Brahman), innsti kjarni tilverunnar, séu eitt 
(Gunnar Dal, 2006, bls. 42). Hvert kerfi (darsana) tekur fyrir ákveðna hlið á 
gömlu indversku heimspekinni. Eitt af þessum sex kerfum (darsana) er jóga-
heimspekin sem Patanjali er höfundur af. Í henni er kennt hvernig menn geti 
öðlast beina innri reynslu í heimi hins yfirskilvitlega með aðferðum 
jógavísindanna. Hún fjallar því um sambandið á milli einstaklingsins og hins 
innri veruleika (Gunnar Dal, 2006, bls. 28).  

Jógaiðkun á sér rætur í heimspekilegri hefð sem sér mannlegar þjáningar 
sem afleiðingu af okkar eigin huga. Huga sem leitar í fortíðina og veltir fyrir 
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sér framtíðinni og hefur áhyggjur af atburðum sem munu aldrei gerast, auk 
þess að ásaka okkur sjálf fyrir hluti sem við getum ekki haft áhrif á og vera föst 
í andlegu ástandi sem tengist á engan hátt augnablikinu sem við upplifum. Jóga 
er hannað til þess að vera leið að stað þar sem hugur mannsins, hjartað og 
líkaminn eru heilbrigð og tengd hvert við annað og í sambandi við heiminn í 
kring (Harper, 2013, bls. 18). Yoga-Sútra Patanjalis er fyrsta bókin um jóga. 
Sútran, eins og hún er nefnd skiptist í fjögur rit. Í henni birtist jóga-heimspekin 
í sinni upprunalegu og réttu mynd. Hún er grunnurinn að öllum bókum sem 
hafa verið skrifaðar um jóga. Deilt er um hvenær Patanjalis hafi skrifað Yoga-
Sútruna en hún er oftast talin frá 2. öld fyrir Krist. Í henni kemur því fyrst fram 
hið átta lima kerfi Ashtanga-jóga sem Hatha-jóga er byggt á (Gunnar Dal, 
2006, bls. 180).  

Markmiðið með jógaástundun er að er finna jafnvægið á milli líkama, sálar 
og huga en einnig að læra að lifa í sátt og samlyndi við samfélagið og náttúruna 
(Guðjón Bergmann, 2007, bls. 81). 

Árið 2016 var jóga sett á heimsminjaskrá UNESCO yfir óáþreifanlegar 
menningarminjar. Rökin sem voru þar að baki eru að heimspekin á bak við 
ævaforna iðkun jóga hefur haft margvísleg áhrif á hvernig þjóðfélagið á 
Indlandi virkar, þetta á meðal annars við um svið eins og heilsuvernd og 
læknisfræði og einnig menntun og listir. Jóga er byggt á sameiningu hugar, 
líkama og sálar sem leið til þess að öðlast andlega og líkamlega vellíðan. Gildin 
sem jóga felur í sér hafa mótað siðfræði indversks samfélags að mestu leyti. 
Jóga er stundað af jafnt ungum sem öldnum og mismunar fólki ekki eftir kyni, 
stétt eða trúarbrögðum. Jóga er einnig orðið vinsælt í öðrum hlutum heimsins. 
Upphaflega var jóga kennt með Guru-Shishya módelinu (meistari-nemi) með 
gúrúum sem þekktu jógafræðin og aðferðirnar. Nú til dags eru mun 
fjölbreyttari tækifæri til þess að læra um hefðbundna jógaiðkun, eins og til 
dæmis í grunnskólum, háskólum, félagsmiðstöðvum og á samskiptamiðlum. 
Stuðst er við ævafornu jógaritin þegar jógafræðin eru kennd og einnig er til 
töluvert af nýlegum bókmenntum um jóga (UNESCO, 2020). 

Jóga er líkamleg iðkun sem kemur úr sanskrít-orðinu „yuj“ sem þýðir 
sameining líkama, hugar og anda. Í jóga læra einstaklingar ákveðnar stöður og 
öndunartækni sem geta leitt til meiri sjálfsstjórnar, betri athygli, betri 
meðvitundar og aukinnar hæfni til þess að aðlagast. Jóga er notað til þjálfunar 
og til þess að iðka hugleiðslu (Herbert og Esparham, 2017, bls. 5). 
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Markmið jóga er að tengja saman líkama, huga og anda. Jóga er því bæði 
ástundun og ástand. Ástundun á einhverri af fjórum meginleiðum 
jógafræðanna, sem eru Raja-jóga (Ashtanga), Karma-jóga, Bhakti-jóga og 
Gnana-jóga, framkallar ástand sem er bein upplifun á andanum sem jógafræðin 
kalla Atman. Hægt er að upplifa tímabundið ástand eða varanlegt ástand með 
reglubundinni langtíma ástundun (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 3). Markmið 
jóga er að vera í stöðugri tengingu við okkar sanna, ódauðlega og eilífa sjálf, 
sem kallast Atman, og upplifa þannig hugljómun (Guðjón Bergmann, 2007, 
bls. 7). 

Jógaiðkun hefur áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu fólks og er 
flokkuð með svokölluðum hugar-líkama meðferðum (e. mind-body therapies). 
Hugar-líkama meðferðir eins og núvitund, hugleiðsla og jóga hafa verið 
notaðar í fjölmörgum löndum til þess að minnka eða ná stjórn á streitu og kvíða 
(Nanthakumar, 2017, bls. 14). 

Jógaiðkun barna og ungmenna hefur margs konar jákvæð áhrif á líf þeirra 
(Hagen og Nayar, 2014, bls. 3). Síðustu ár hafa skólar í Bandaríkjunum farið 
að setja jógaiðkun í námskrár sínar og að innleiða jóga í skólana til þess að 
minnka streitu á meðal nemenda, bæta andlega og tilfinningalega heilsu þeirra 
og auka vellíðan, ýta undir jákvæða félagslega hegðun og stuðla að bættum 
árangri í íþróttum og akademísku námi (Butzer, Ebert, Telles og Khalza, 2015, 
bls. 6; Wang og Hagins, 2016, bls. 6). 

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Stapp og Wolff, þar sem markmiðið 
var að skoða reynslu barna af jóga með áherslu á þeirra upplifun eru 
áhugaverðar. Fylgst var með jógatímum og tekin hópviðtöl við 34 börn í 
leikskóla. Niðurstöðurnar sýndu að skynjun barnanna á jóga var yfirþyrmandi 
(e. overwhelmingly) jákvæð og sögðu börnin að þau myndu halda áfram að 
stunda jóga fengju þau tækifæri til þess (Stapp og Wolff, 2019, bls. 1397).  

Wang og Hagins (2016) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem tekin 
voru viðtöl við rúmlega 70 nemendur á aldrinum 10-17 ára sem höfðu tekið 
þátt í jóga í heilt ár. Nemendur töluðu um að þeir fyndu fyrir meiri sjálfsstjórn, 
meiri núvitund og betri sjálfsmynd. Líkamlegt ástand var orðið betra, 
námsárangur betri og þeir fundu fyrir minni streitu (Wang og Hagins, 2016, 
bls. 5). 

Jógafræðin hafa varðveist mann fram af manni í um það bil fimm þúsund 
ár og er Raja-jóga hið æðsta jóga (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 52). 
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2.1.1 Raja-jóga 

Uppbyggingin á Raja-jóga, einnig nefnt Ashtanga (átta limir) skiptist í átta 
hluta eða limi. Ash þýðir átta og tanga þýðir limir. Hlutarnir eru: Yama, 
Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana og Samadhi sem 
fjallað verður um nánar í næstu köflum. Fyrstu tveir hlutarnir, Yama og 
Niyama, byggjast á siðfræði og aga. Þeir hafa það hlutverk að móta innra líf 
iðkandans svo hann geti lifað í sátt við sjálfan sig og umhverfi sitt (Guðjón 
Bergmann, 2007, bls. 49).  

Hatha er oftast skilgreint sem fyrstu fjögur þrepin eða limirnir í Raja-jóga. 
Það er jóga líkamlegrar ögunar og orkustjórnunar (prana). Hatha-jóga undirbýr 
einstaklinginn undir þá líkamlegu ögun sem nauðsynleg er til þess að ná tökum 
á seinni fjórum þrepunum í Raja-jóga. Þau fjögur þrep sem Hatha felur í sér 
eru Yamas og Niyamas (siðferðilegur agi), Asana (stöður) og Pranayama ( 
stjórn á andardrættinum). Ha þýðir sól og Tha þýðir tungl. Hatha-jóga þýðir 
því sólar- og tungls-jóga. Í mannslíkamanum eru jákvæðir (sól) og neikvæðir 
(tungl) straumar. Hatha-jóga kemur jafnvægi á þessa orku en til þess að líkami 
geti verið í heilbrigðu ástandi þarf orkan að vera í jafnvægi (Shanti Desai, 
1988, bls. 38). 

Langtímamarkmið Hatha-jóga er stjórn á líkamsorkunni sem nefnist prana, 
lífsorkunni og að lokum uppvakning kundalini-orkunnar sem hringar sig við 
rætur hryggsins (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 71). 

Jóga er heildrænt æfingakerfi. Hefðbundið jóga byggist á fjölbreyttri tækni 
og felur í sér líkamlegar stöður/æfingar, öndunaræfingar, tækni til 
djúpslökunar og hugleiðslu/núvitundaræfingar (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 
46). 

2.1.1.1 Yama  

Samkvæmt jógafræðunum eru allar manneskjur eru með dýrslegt eðli sem 
fangar orku þeirra. Yama bindur orku þeirra svo hún geti nýst við andlega 
iðkun. Í Yama felast fimm þættir. Þeir eru Ahisma (ofbeldisleysi), Sataya 
(sannleikur), Asteya (ekki stela), Bramancharya (skírlífi eða orkustjórnun) og 
Aparigraha (ekki vera gráðugur) (Shanti Desai, 1988, bls. 18). Yama fjallar um 
hluti sem fólk gerir eða vill ekki gera og hvernig það hagar samskiptum sínum 
við aðra. Skoðað er hvernig fólk nær stjórn á sínu dýrslega eðli sem hefur bæði 
haldið lífi í mannkyninu í gegnum aldirnar en á sama tíma valdið mikilli 
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þjáningu á meðal manna. Til að ná andlegum þroska er mikilvægt að iðkandi 
nái stjórn á frumeðli sínu svo hann geti lifað í sátt við sjálfan sig og umhverfi 
sitt (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 53).  

Ahisma er grunnurinn í þeirri leiðsögn sem felst í Yama og Niyama. Kjarni 
Ashisma er að skaða ekki á nokkurn hátt eða drepa aðra lifandi veru, hvorki að 
óþörfu né til skemmtunar. Samkvæmt jógafræðunum eru hugsanir lifandi afl. 
Mikilvægt er að vera meðvitaður um hugsanir sínar því hugsanir geta skaðað 
mann sjálfan eða annað fólk (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 53). 

Niðurstöður rannsókna benda í æ meira mæli til þess að sjálfssamhygð hafi 
góð áhrif á líðan fólks og að hún dragi úr streitu, kvíða og þunglyndi (López 
o.fl., 2015, bls. 1).  

2.1.1.2 Niyama 

Þegar iðkandinn hefur náð stjórn á neikvæðum öflum Yama er hann tilbúinn 
að tileinka sér jákvæða agann sem nefnist Niyama. Niyama er jákvæður 
sjálfsagi. Í Niyama felast fimm þættir. Þeir eru Saucha (hreinleiki), Santosa 
(nægjusemi), Tapas (sjálfsagi), Swadhaya (sjálfsskoðun) og Ishwara 
pranidhana (að gefa sig almættinu á vald) (Shanti Desai, 1988, bls. 22-24). 
Þegar jógaiðkandi hefur náð einhvers konar stjórn á sjálfum sér getur hann 
farið að aga líkama og sál (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 56). 

2.1.1.3 Asana  

Þriðja stigið af Raja-jóga er kallað Asana eða stöður. Asana þýðir að koma 
líkamanum í stöðu sem er nægilega stöðug og þægileg til að hægt sé að vera í 
henni í töluverðan tíma. Slökun í líkamanum leiðir til slökunar á huganum 
(Shanti Desai, 1988, bls. 25). Í Hatha-jóga eru 84 líkamsæfingar sem eru 
kallaðar Asana (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 59). Orðið Asana þýðir 
kyrrstaða og er þá vísað til lótusstöðunnar sem var upphaflega Asanan og 
hugsuð sem staða til þess að geta hugleitt í. Í Jógasútrum Patanjali er 
lótusstöðunni lýst þannig að við hugleiðsluiðkun eigi líkaminn að vera kyrr og 
höfuð, háls og hryggur að vera í beinni lóðréttri línu. Hinar 84 Asana voru því 
upphaflega hugsaðar til þess að auðvelda iðkandanum að sitja lengi í 
hugleiðsluástandi (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 50).  

Jóga er skilgreint sem miðlungserfið hreyfing. Það er hreyfing sem krefst 
3-6 sinnum meiri orkunotkunar er þarf í hvíld (Embætti landlæknis, 2019). 
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2.1.1.4 Pranayama  

Prana þýðir lífsorka og Yama þýðir bæði að hafa stjórn á lífsorkunni og Ayama 
að víkka út lífsorkuna. Ástundun Pranayama felst fyrst og fremst í 
öndunaræfingum. Í jógafræðunum er talað um að stjórn lífsorkunnar feli það í 
sér að geta stjórnað andardrættinum. Í jógafræðunum er mikið af ýmiss konar 
öndunaræfingum. Tenging er á milli andardráttar og tilfinninga. Aukin stjórn 
á andardrættinum ýtir undir andlegt jafnvægi (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 
60). 

2.1.1.5 Pratyahara  

Pratyahara þýðir að draga skilningarvitin frá því sem þau beina athyglinni að. 
Hugurinn vinnur í gegnum skilningarvitin. Pratyahara gefur okkur stjórn á 
skilningarvitunum sem leiðir til þess að orkan sem beinist út á við í gegnum 
skilningarvitin fer að beinast inn á við (Shanti Desai, 1988, bls. 27).  

Skynfærin fimm, þ.e.a.s. sjón, heyrn, snertiskyn, lykt og bragðskyn, geta 
verið truflun þegar jóga er stundað og sá sem stundar jóga ætlar að færa athygli 
sína inn á við til þess að geta kynnst betur sínum innri huga. Þar sem 
jógaiðkandinn getur ekki alltaf haft mikil áhrif á umhverfi sitt þrátt fyrir að 
reyna það, þá er leið jógaiðkandans að þjálfa einbeitingu sína á þann hátt að 
hann geti fært einbeitinguna inn á við þegar þörf er á (Guðjón Bergmann, 2007, 
bls. 63-64).  

Í jógafræðunum er talað um skynfærin fimm; sjón, heyrn, þefskyn, 
bragðskyn og snertiskyn sem fimm villta hesta sem hlaupa hver í sína áttina. 
Skynfærin tæla og tæta manninn og ef hann nær ekki stjórn á þeim þá leiða þau 
hann til glötunar. Ef fólk vill eiga möguleika á að beina athyglinni inn á við 
eins og gerist þegar það stundar jóga þá er mjög mikilvægt að hafa einhverja 
stjórn á skynfærum sínum í staðinn fyrir að leita stöðugt eftir því sem er fallegt, 
hljómar vel, lyktar vel eða er gott á bragðið eða þægilegt (Guðjón Bergmann, 
2007, bls. 51). 

2.1.1.6 Dharana  

Dharana þýðir einbeiting eða að halda huganum stöðugum með því að einbeita 
sér að einhverju einu. Iðkandinn verðskuldar að stunda Dharana þegar hann 
hefur náð tökum að þeim limum sem á undan koma í Raja-jóga (Shanti Desai, 
1988, bls. 27).  
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Þeir sem stunda jóga æfa einbeitingu með því að einbeita sér að einhverju 
einu ákveðnu, eins og til dæmis að fylgjast með út- og innöndun. Segja má að 
í jóga sé andardrátturinn notaður sem einhvers konar akkeri ef hugurinn fer á 
flakk, athyglin að önduninni heldur huganum stöðugum og minnkar líkurnar á 
að hugurinn leiti annað. Þannig beinir jógaiðkandinn athygli sinni að einhverju 
ákveðnu í stað þess að láta undan eirðarleysi eða óstjórn hugans. 
Jógaiðkandinn þjálfar þannig einbeitingu sína og öðlast þannig hugarró eða 
hugleiðslu. Möntrur eru einnig góð leið til þess að þjálfa einbeitingu (Guðjón 
Bergmann, 2007, bls. 64-66). 

2.1.1.7 Dhyana  

Dhyana þýðir hugleiðsla. Löng einbeiting eða óheft flæði hugsana að einum 
þætti er kölluð hugleiðsla (Shanti Desai, 1988, bls. 28).  

Hugleiðsla er stundum kölluð fjórða ástandið. Henni má að vissu leyti líkja 
við vakandi djúpan draumlausan svefn. Í djúpum draumlausum svefni er vitund 
sem stunduð er kölluð hið þögla vitni. Þessi vitund verður vitni að hugsunum 
fólks og líkama. Í austrænni speki er talað um þessa vitund sem innsta kjarna 
manneskjunnar. Þessi vitund er Athman sem er andi, sjálf eða sál. Þjálfa þarf 
einbeitingu til þess að ná að komast í hugleiðsluástand. Sumir jógagúrúar tala 
um að ef einstaklingur nær að einbeita sér í 2 mínútur þá á hann möguleika á 
að komast í hugleiðsluástand (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 66-67).  

Mjög vinsælt er orðið að kenna börnum og ungmennum í skólum og á 
heilbrigðisstofnunum í Bandaríkjunum hugleiðsluæfingar. Hugleiðsla felur 
það í sér að athyglinni er beint inn á við með mismunandi aðferðum. 
Rannsóknir á hugleiðsluiðkun meðal barna og ungmenna benda til þess að 
hugleiðsla hafi jákvæð áhrif á geðheilsu þeirra, aðlögun og sjálfsstjórn, einnig 
að hún minnki spennu og neikvæða hegðun í skólanum. Þær tvær tegundir af 
hugleiðslu sem mest hafa verið rannsakaðar eru núvitundarhugleiðsla og 
einbeitingarhugleiðsla (Vohra o.fl., 2016, bls. 7).  

Í gegnum ástundun á hugleiðslu og núvitund eykst meðvitund fyrir huga og 
líkama. Þessi meðvitund eykur líkurnar á jákvæðri hegðun vegna þess að 
iðkandinn verður meðvitaðri um jákvæðar tilfinningar sínar (Khalsa og Butzer, 
2016, bls. 46). 
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2.1.1.8 Samadhi 

Samadhi þýðir að beina saman eða að sameina lægri meðvitund með æðri 
meðvitund. Stöðug þjálfun í hugleiðslu leiðir til Samandhi (Shanti Desai, 1988, 
bls. 28).  

Hugljómun er ástand sem ekki er hægt að kenna og varla hægt að lýsa. 
Samkvæmt Yogi Hari hefst hugleiðsla eftir tveggja mínútna einbeitingu og 
hugljómun getur birst eftir um það bil 30 mínútna hugleiðslu (Guðjón 
Bergmann, 2007, bls. 68). 

2.1.2 Jóga nidra 

Nidra þýðir svefn, með eða án drauma (Shanti Desai, 1988, bls. 32). Yogi 
Amrit Desai, einn af stofnendum Kripalu Yoga Center í Massachusetts í 
Bandaríkjunum fann upp jóga nidra. Hann kallar það Amrit-jóga eða Yoga 
nidra. Nidra þýðir djúpsvefn (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 92-93). 

Rannsókn sem Dol (2019) framkvæmdi þar sem markmiðið var að meta 
áhrif iðkunar jóga nidra á streitu og sjálfstraust bendir til þess að jóga nidra 
geti minnkað streitu og aukið sjálfstraust hjá háskólanemum. 40 háskólanemar 
voru valdir með þægindaúrtaki. 20 tóku þátt í jóga nidra tíma einu sinni í viku 
í átta vikur en hinir 20 voru í samanburðarhópi. Áður en íhlutunin átti sér stað 
var streitustig og sjálfstraust allra metið með viðurkenndum aðferðum. 
Niðurstöðurnar sýndu að hópurinn sem tók þátt í jóga nidra námskeiðinu sýndi 
minni streitueinkenni en samanburðarhópurinn og hafði sjálfstraust þeirra sem 
tóku jóganámskeiðið batnað en ekki þeirra í samanburðarhópnum (Dol, 2019, 
bls. 232). 

2.2 Grunnskólinn 

Sú menntastefna sem nú er í gildi á Íslandi byggist á sex grunnþáttum sem eiga 
að vera sýnilegir í öllu skólastarfi og endurspeglast í starfshátttum skóla, 
samskiptum og skólabrag (Ársæll Arnarson, Guðmundur T. Heimisson og 
Hermína Gunnþórsdóttir, 2019, bls. 16). Grunnþættir menntunar eru læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 
Þessir sex grunnþættir menntunar voru leiðarljós við gerð núgildandi 
Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 
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16). Grunnþættirnir eru samtvinnaðir og hefur hver þeirra sín sérkenni. Þeir 
eru ekki hugsaðir sem flokkunarkerfi námsþátta heldur skilgreindir til þess að 
skýra markmið skólanna og tengja þau saman. Flesta þætti skólastarfs má fella 
undir fleiri en einn grunnþátt, jafnvel alla sex (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18). 

Í gildandi Aðalnámskrá grunnskóla er heilbrigði og velferð nemenda einn 
af grunnþáttum menntunar. Þar kemur fram mikilvægi þess að skapaður sé 
jákvæður skólabragur og að umhverfið sé heilsueflandi. Í grunnskólum á að 
hlúa markvisst að þroska og heilbrigði nemenda. Helstu þættir heilbrigðis sem 
leggja þarf meðal annars áherslu á eru jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 
hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi og skilningur á eigin tilfinningum 
og annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

Síðustu ár hefur athyglin beinst í síauknum mæli að líðan nemenda í 
skólum. Nú er gerð krafa um að umgjörð og starfshættir skólanna ýti undir að 
nemendum líði vel og að þeir nái árangri námslega og félagslega (Ársæll 
Arnarson o.fl., 2019, bls. 15). Heilbrigði ræðst af flóknu samspili einstaklings, 
aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf á að efla heilbrigði nemenda og stuðla 
markvisst að velferð og vellíðan þeirra. Þetta er mjög mikilvægt því börn og 
ungmenni eyða stórum hluta dagsins í skólanum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Heilbrigði byggist á líkamlegri, 
andlegri og félagslegri vellíðan. Heilbrigði nær því ekki aðeins yfir líkamlega 
þætti eins og til dæmis að vera laus við sjúkdóma og örorku (World Health 
Organization, 2006). 

Samkvæmt íslenska hluta HBSC-rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör 
skólanema (Health Behavior in School-aged children), þar sem börn og 
unglingar eru spurð um ýmsa þætti hvað varðar heilsu, líðan og félagslegar 
aðstæður og er unnin fyrir tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (e. 
World Health Organization) líður tæplega 50% grunnskólanema á Íslandi í 6., 
8. og 10. bekk vel eða þokkalega í skólanum. Það er mjög algengt að nemendur 
þjáist af höfuðverk en um 6-8% nemenda eru með höfuðverk nær daglega. 
Nemendur finna mikið fyrir álagi vegna heimanáms en 47% nemenda í 10. 
bekk finna fyrir nokkru álagi og tæp 24% fyrir miklu álagi. Minni hluti 
nemenda finnur sjaldan eða aldrei fyrir depurð en um 10-15% nemenda í 6. 
bekk segjast finna fyrir depurð oftar en einu sinni í viku og um 20% nemenda 
í 10. bekk (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarson, 2018). 



 12 

Streita í barnæsku getur haft skaðleg áhrif. Hún getur valdið bæði 
líkamlegum og andlegum sjúkdómum sem koma fram síðar á lífsleiðinni. 
Tengsl eru á milli andlegrar og líkamlegrar heilsu. Það getur verið mun 
árangursríkara að takast á við erfiðleika á meðan börn eru ung heldur en að 
breyta hegðun eftir að þau eru orðin fullorðnir einstaklingar (Shonkoff, Boyce 
og McEwen, 2009, bls. 2252). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að almenn menntun eigi að stuðla 
að aukinni hæfni einstaklingsins til þess að takast á við áskoranir daglegs lífs 
með því m.a. að efla skilning hans á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar 
með hæfni til þess að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Almenn menntun 
er bæði einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 15). 

Áhugi á að þróa hugleiðsluaðferðir og nálgun í jóga sem hentar innan 
skólakerfisins og að færa þessa iðkun þangað hefur aukist töluvert (Khalsa og 
Butzer, 2016, bls. 46). Það kemur fram í rannsókn Coock-Cottone o. fl. að 
innleiðing á jóga til þess að ýta undir vellíðan nemenda innan skólakerfisins 
verður sífellt algengari (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 113). 
Þrátt fyrir að til séu mjög margar kennsluáætlanir sem jógakennarar styðjast 

við þegar þeir kenna jóga innan skólastofnana þá byggja þau alltaf á fjórum 
grunnþáttum jóga sem eru líkamlegar stöður/æfingar, öndunaræfingar, 
slökunartækni og hugleiðsla/núvitund (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 47). 

Í samantekt Khalsa og Butzer (2016) fóru þau yfir 47 ritrýndar 
rannsóknargreinar þar sem skoðuð voru áhrif jógaiðkunar innan skólastofnana 
á nemendur. Rannsóknargreinar um núvitundarþjálfun eða hugleiðslu voru 
aðeins teknar með ef rannsóknin fól einnig í sér jógastöður og/eða 
öndunaræfingar. Niðurstöður þeirra voru að þær rannsóknarniðurstöður sem 
höfðu verið birtar um áhrif jógaiðkunar innan skólakerfisins bentu til þess að 
jógaiðkun hefði jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu nemenda, 
frammistöðu og hegðun. Þessi áhrif væru ekki aðeins á einstaklinginn sjálfan 
heldur einnig samfélagið í heild sinni (Khalza og Butzer, 2016, bls. 52). 

Áherslur í jógatímum innan grunnskólans þurfa að vera í samræmi við aldur 
nemenda, líkt og í annarri kennslu. Jógastöðurnar þurfa að heita barnvænum 
nöfnum sem þeir geta tengt við og munað, einnig henta sjónrænar vísbendingar 
og sögur yngri nemendum vel (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 118). 

Niðurstöður rannsóknar Butzer o.fl. (2015), þar sem rannsakendur skoðuðu 
meðal annars tímalengd jógatíma innan skólakerfisins, sýndu að hægt var að 
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flokka jógatímana í tvo flokka. Annars vegar stutt jógahlé sem kennarar komu 
að í bóklegum tíma hjá sér inni í skólastofu bekkjanna, þar má nefna stólajóga 
eða jóga við borð og hins vegar heilir jógatímar sem fóru fram í opnu rými eða 
í íþróttasal. Kennsluáætlanir í jóga sem hannaðar eru til þess að nota í 
almennum kennslustofum fela í sér stutt jógahlé í gegnum skóladaginn þar sem 
framkvæmdar eru nokkrar einfaldar jógaæfingar í stað þess að vera með 
dæmigerðan heilan jógatíma í 30-45 mínútur. Heill jógatími byggist hins vegar 
meira á þáttum sem tengjast hreyfingu og íþróttum og er oft hluti af 
íþróttakennslu bekkjarins eða valkvæðir tímar. Þetta form af jóga krefst 
vanalega sérstaks útbúnaðar eins og til dæmis dýna, kubba, teppa eða banda og 
rýmis sem er ekki venjuleg kennslustofa (Butzer o.fl., 2015, bls. 5). 

Í eigindlegri rannsókn Cook-Cottone o.fl. (2020) þar sem rannsakendur 
tóku viðtöl við 32 aðila sem störfuðu innan skóla eða voru tengdir samtökum 
sem tóku þátt í innleiðingu á jóga í 9 grunnskólum á ákveðnu svæði í Kaliforníu 
í Bandaríkjunum komu í ljós ýmsar áskoranir þegar innleiða átti jóga í 
skólakerfið. Þær skiptu þessum áskorunum í tvo meginflokka. Þessir flokkar 
eru útbreiðsla jóga um svæðið (e. district level rollout) og hagnýt ráð fyrir 
svæðið (e. tips for districts). Innan flokksins um útbreiðslu jóga um svæðið 
voru meginþemun þessi: Upphafsstig innleiðingar á jóga, praktískir þættir við 
framkvæmd jóga, að búa til námskrá í jóga, að koma á þeim þáttum sem fylgdu 
innleiðingunni, viðhorf gagnvart jóga á svæðinu, að hætta þátttöku í jóga, 
áskoranir sem snúa að eldri nemendum og kynferði og áhyggjuefni foreldra. 
Innan flokksins um hagnýt ráð fyrir svæðið voru góð ráð nefnd sem auðveldað 
gætu innleiðingu jóga inn í skóla. Það að koma auga á og greina þær áskoranir 
sem upp koma við innleiðingu á jóga inn í skólana er grundvallaratriði til þess 
að innleiðingin gangi eftir og árangur náist (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 
113). 

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Dariots o.fl. (2017) þar sem skoðuð 
var framkvæmd á skólamiðuðum (e. school-based) núvitundar- og jóga 
kennsluáætlunum benda til þess að lykiláskoranir séu að fá hagsmunaaðilana 
(e. stakeholders) til þess að öðlast trú á áætluninni og koma á samskiptum milli 
kennara og hagsmunaaðila (Dariots o.fl., 2017, bls. 53). 
Í rannsókn Cook-Cottone o.fl. (2020) komust rannsakendur að því að 
plássleysi gæti verið mikil áskorun þegar kennari ætlaði sér að gera 
jógaæfingar með nemendum sínum. Jógakennarar í þessari rannsókn töluðu 
um að það vantaði stofu sem ætluð væri til jógaiðkunar, þeir þyrftu að deila 
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stofum eða fara á milli stofa. Lítið pláss fyrir dýnur yki líkurnar á meiðslum 
og gæfi ekki nemendum tækifæri til þess að hafa sitt eigið persónulega rými. 
Niðurstöður rannsóknar þeirra benda einnig til þess að það fylgi því ákveðnar 
áskoranir þegar nemendur vilji hætta í jóga. Þær geta falist í  að finna eitthvað 
annað viðfangsefni fyrir nemendur, að enduskoða þurfi stundaskrá nemenda, 
ábyrgðarhlutverk og að setja inn íþróttir í staðinn fyrir jóga hjá nemendum 
(Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 122-123). 

Niðurstöður rannsókna sýna að sumir foreldrar eru á móti því að þeirra barn 
stundi jóga í skólanum vegna þess að þeir tengja jógaiðkun við trúarbrögð og 
trúariðkun (Cook-Cottone, Lemish og Guyker, 2017, bls. 24; Cook-Cottone 
o.fl., 2020, bls. 120-121).  

Auk trúarlegra ástæðna eru sumir foreldrar á móti því að þeirra barn stundi 
jóga í skólanum. Ástæðurnar geta til dæmis verið þær að jóga tæki tíma frá 
bóklegu námi, áhyggjur af hvort dýnurnar séu nægilega hreinar, hættan á 
meiðslum, orðaforðinn í jóga og viðkvæmni eða ofnæmi fyrir lykt (Cook-
Cottone o.fl. , 2020, bls. 124). 

Sat Bir S. Khalza og Bethany Butzer sem eru nú talin meðal fremstu 
rannsakendum á jóga innan skólakerfisins telja að skólar séu hentugar stofnanir 
til þess að styðja við þá færni nemenda sem ýtir undir heilbrigðan lífsstíl og 
hegðun frá unga aldri. Þau telja einnig að vandaðar rannsóknir þurfi til þess að 
réttlæta að jógaiðkun verði útbreiddur og viðurkenndur þáttur í námi barna og 
ungmenna (Khalza og Butzer, 2016, bls. 52). 

2.2.1 Lífsleikni og siðfræði 

Mikil þörf er á að börn og ungmenni öðlist félagslega færni sem ýtir undir 
félagslegan og tilfinningalegan þroska þeirra, eins og til dæmis að ná stjórn á 
streitu og stjórn á tilfinningum (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 45). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að í skólum eigi að skapa 
börnum og ungmennum aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Efla þurfi færni 
þeirra í samskiptum, stuðla að uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvörðunartöku, 
markmiðasetningu og streitustjórnun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013, bls. 23). Rannsóknir benda til þess að jógaástundun minnki streitu, bæti 
skap og ýti undir vellíðan (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla falla meðal annars saga, landafræði, 
þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki, ásamt siðfræði, 
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undir samfélagsgreinar. Menntagildi samfélagsgreina felst í að þroska hæfni 
nemenda til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra. Grundvöllurinn 
fyrir innihaldsrík samskipti við aðra eru tengsl við aðra sem þegar eru til staðar 
t.d. innan fjölskyldunnar, tengslin við sjálfan sig og myndun nýrra tengsla, t.d. 
í félagslífi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 194-195). 

Hæfniviðmiðum samfélagsgreina er skipt í þrjá flokka sem nefnast 
reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur. Innan reynsluheims, sem er 
umhverfi einstaklings, eru efnisþættir eins og mannlíf, siðferði, jörðin, gildi, 
orsakasamhengi og gagnrýnin hugsun. Innan hugarheims, sem er sjálfsmynd 
nemenda og felur í sér hæfni hans til þess að átta sig á sjálfum sér og öðrum, 
eru efnisþættir eins og sjálfsvitund, persónumótun, gildismat, siðgæðisvitund, 
réttsýni, ábyrgð, frelsi, manngildi, samhygð, jafnrétti, lífsviðhorf, 
tilfinninganæmi og tjáning. Innan félagsheims, sem er samskipti og hæfni 
nemenda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra, eru efnisþættir eins og 
félagsfærni, umburðarlyndi, jafnrétti, réttlæti, virðing, umhyggja og velferð, 
sáttfýsi, vinátta, ofbeldi, samræða og leikur (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195). 

Nútíma siðfræði fjallar meðal annars um hvernig rétt er að lifa lífinu, 
hvernig samskipti fólks eiga að vera, hvaða reglur tryggja að fólk komi fram 
af tillitssemi og virðingu við aðrar manneskjur, dýr og náttúruna (Magnús 
Diðrik Baldursson, 1999, bls. 58). 

Í þeim kennsluáætlunum sem hannaðar eru til þess að kenna jóga innan 
skólastofnana eru oft settir inn þættir sem hafa þann tilgang að ýta undir 
tilfinningalegan eða félagslegan þroska eða leggja áherslu á siðferðilegan 
boðskap eða fræðslu (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 47). 

Markmið siðferðilegs uppeldis fela í sér að gera börn og ungmenni næm á 
siðferðisvanda. Auka þarf siðgæði þeirra þannig að þau verði fær um 
siðferðilegt sjálfræði (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999, bls. 89). 
Það er siðferðilega mikilvægt að fullorðnir einstaklingar séu færir um að 

taka sínar eigin ákvarðanir og lifa lífinu eftir eigin höfði. Sjálfræði einstaklinga 
er þó þeim takmörkum háð að hagsmunir og langanir ólíkra einstaklinga 
stangast oft á (Sigurður Kristinsson, 1999, bls. 93). 
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2.2.2 Hreyfing 

Með því að leggja áherslu á daglega hreyfingu innan skólakerfisins er lagður 
grunnur að heilsu og velferð nemenda til framtíðar (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

Dagleg hreyfing er nauðsynleg fyrir börn og ungmenni. Hún er 
lífsnauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og andlega líðan. Hreyfing er 
skilgreind sem einhvers háttar vinna beinagrindarvöðva og vinna sem eykur 
orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld (Embætti landlæknis, 2019). 

Börn og ungmenni á Íslandi fá ekki næga hreyfingu en miðað er við að þau 
hreyfi sig að minnsta kosti 60 mínútur á hverjum degi og að hreyfingin sé 
annaðhvort miðlungserfið eða erfið. Æskilegt er að hafa fjölbreytni og gleði að 
leiðarljósi (Embætti landlæknis, 2019). 

Samkvæmt íslenska hluta HBSC-rannsóknarinnar, Heilsa og lífskjör 
skólanema, stunda aðeins um 20% grunnskólanema á Íslandi í 6., 8. og 10. 
bekk líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á dag (Einar B. 
Þorsteinsson og Ársæll Arnarson, 2018). 

Yngri börn hafa yfirleitt mikla hreyfiþörf og kynnast tilverunni að miklu 
leyti í gegnum leik. Eftir því sem börn eldast er algengt að hreyfing minnki. 
Hvetja þarf unglinga til þess að hreyfa sig daglega (Embætti landlæknis, 2019). 
Það að auka vægi heilsuræktar og heilsueflingar í námi í grunn- og 

framhaldsskólum er árangursríkasta leiðin til þess að draga úr hreyfingarleysi 
ungs fólks í vestrænum samfélögum. Með því eykst þekking þeirra á heilbrigðu 
líferni og mikilvægi þess (Erlingur S. Jóhannsson, 2016, bls. 25). 

Á undanförnum árum hafa heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum 
barna og ungmenna aukist mikið. Ofþyngd, hreyfingarleysi, aukin kyrrseta, 
lélegt líkamsþrek og óhollt mataræði eiga þar stærstan þátt en vandamálin eru 
samþætt og flókin (Erlingur S. Jóhannsson, 2016, bls. 11). 

Niðurstöður rannsókna á þeim sem stundað hafa jóga í lengri tíma sýna 
meðal annars bein tengsl jógaiðkunar og betri samhæfingar vöðva og tauga, 
aukins styrks, liðleika og jafnvægis hjá þeim sem stunda jóga. Einnig verður 
súrefnisupptaka betri hjá þeim sem stundað hafa jóga í lengri tíma (Khalsa og 
Butzer, 2016, bls. 46). 

Mikilvægt er að standa vörð um heilbrigði og velferð íslenskra ungmenna. 
Það þarf að efla forvarnir og auka hreyfingu barna og ungmenna í samfélaginu, 
enn fremur að auka vægi heilsuuppeldis og forvarna á öllum sviðum daglegs 
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lífs, jafnt á skólatíma, á heimilinu og í frítíma (Erlingur S. Jóhannsson, 2016, 
bls. 26). 

Helstu rannsakendur á jóga innan skólakerfisins telja það að jógaástundun 
innan skólans eigi að vera val nemenda eða að nemendur geti valið á milli 
íþrótta og jógaiðkunar (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 122). 

Niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone o. fl. (2020) benda til ákveðinna 
áskorana við að innleiða jóga sem hluta af námskrá í íþróttum (e. physical 
education). Umdeilt er hvort skilgreina eigi jóga sem íþrótt. Stærð jógahópa, 
aðstaða og námsmat í íþróttum er ekki í samræmi við anda jóga sem snýst um 
upplifun en ekki árangur (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 122). 

Jákvæð reynsla af hreyfingu á meðan börn eru ung eykur líkurnar á að þau 
tileinki sér lífshætti sem fela í sér hreyfingu á fullorðinsárum (Embætti 
landlæknis, 2019). 

2.2.3 Kvíði, ADHD og einhverfa 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur eiga rétt á að stunda 
skyldunám í almennum skólum án aðgreiningar (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 43). Hugtakið skóli án aðgreiningar er 
skilgreint sem ferli er einkennist af því að gert er ráð fyrir að ólíkum þörfum 
nemenda sé mætt í almennum skólum, meðal annars með að efla þátttöku 
þeirra í námi og samfélagi (Grétar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, 
bls. 11). Allt skólastarf skal miða að eflingu heilbrigðis og stuðla markvisst að 
velferð og vellíðan nemenda, til dæmis stuðla að jákvæðri sjálfsmynd, góðri 
andlegri líðan, góðum samskiptum og skilningi á eigin tilfinningum og annarra 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

Rannsóknir benda til þess að jóga nýtist nemendum með kvíða (Hagen og 
Nayar, 2014, bls. 4), ADHD (Barranco-Ruiz o.fl., 2019, bls. 9) og einhverfu 
(Narasingharao o.fl., 2016, bls. 2) vel. Í heilbrigðis- og velferðarþættinum 
innan Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram mikilvægi þess að skólinn taki 
mið af þörfum allra barna á einstakingsmiðaðan hátt og að allir þurfi að fá 
tækifæri til þess að njóta styrkleika sinna. Að fá tækifæri til þess að njóta 
styrkleika sinna er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd (Mennta- 
og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 
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2.2.3.1 Kvíði 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að skólar eigi að stuðla að því að efla 
færni nemenda í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, 
markmiðssetningu og streitustjórnun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013, bls. 23). 

Ein algengasta geðröskun hjá börnum og unglingum er kvíði. Talið er að 
um 8-20% barna og ungmenna glími við kvíða (Brynja Örlygsdóttir, 
Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Sigríður Birta Kjartansdóttir og Ólöf 
Gunnhildur Ólafsdóttir, 2016, bls. 112). 

Allar manneskjur upplifa við og við mismikinn kvíða (e. anxiety), ótta og 
áhyggjur. Kvíði er eðlileg reynsla sem tengist því að óttast að eitthvað neikvætt 
gerist, eins og til dæmis að missa einhvern nákominn eða að tala fyrir framan 
fjölmenni. Kvíði getur tengst ógn sem er líkamleg (e. physical) til dæmis ef 
náttúruhamfarir vofa yfir, félagslegum (e. social) ógnum eins og að kynnast 
einhverjum nýjum eða verið tengdur frammistöðu (e. performance) eins og að 
falla á prófi. Hægt er að líta á kvíða sem leið til þess að aðstoða fólk við að 
taka ákvarðanir um hvort það tekst á við eða forðast ógn sem það stendur 
frammi fyrir. Ef kvíði verður mjög mikill og stöðugur, þannig að 
einstaklingurinn er alltaf með áhyggjur eða farinn að forðast aðstæður til þess 
að verja sig, er hann ekki lengur leið til þess að aðlagast aðstæðum heldur hefur 
neikvæð áhrif á einstaklinginn og umhverfi hans. Undir þessum 
kringumstæðum er viðbragðsmynstur einstaklingsins skilgreint sem 
kvíðaröskun (Killu, Marc og Crudwell, 2016, bls. 30). 

Samkvæmt greiningarskilmerkjum DSM-5 eru kvíðaraskanir fjölbreyttur 
flokkur raskana, allt frá því að vera með fælni gagnvart einhverju ákveðnu, 
almennan kvíða, aðskilnaðarkvíða eða félagsfælni upp í að fá kvíðaköst og 
þráhyggjuröskun (American Psychiatric Association, 2013, bls. 222-225). 

Rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining, sem sérhæfir sig 
rannsóknum á högum og líðan ungs fólks hér á landi og erlendis, framkvæmir 
þýðisrannsókn þriðja hvert ár meðal allra grunnskólanemenda í 5.-10. bekk á 
landinu. Könnun meðal framhaldsskólanema fer fram annað hvert ár. 
Niðurstöður þeirra rannsókna benda til aukningar á kvíðaeinkennum og 
depurðar innan þessara hópa. Þetta er sérstaklega áberandi meðal stúlkna 
(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016).  

Börn og ungmenni nú á dögum upplifa miklar væntingar og stöðugt áreiti í 
gegnum Internetið og samfélagsmiðla. Ein af ástæðum þess hvers vegna þau 
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upplifa streitu og kvíða eru auknar kröfur, viðmið og tækifæri vegna 
hnattvæðingar. Það er líka meiri pressa á að standa sig vel. Mismunandi 
stofnanir í lífi barna og ungmenna, s.s. fjölskyldan, skólinn og fjölmiðlar, 
framkalla stöðugt áreiti og auka væntingar. Þessar nýju væntingar og kröfur 
geta aukið streitu og álag á ungt fólk, sérstaklega í tengslum við mat á 
frammistöðu (Hagen og Nayar, 2014, bls. 1). 

Unglingsárin eru tími breytinga og þá öðlast ungt fólk nýja reynslu. Það 
mætir nýjum og óvæntum aðstæðum og atvikum sem krefjast nýrra viðbragða. 
Það þarf að takast á við hið óvænta og að nota ný viðbrögð sem það hefur ekki 
prófað að nota áður og getur það valdið kvíða og stressi. Þetta geta verið þættir 
sem snúa að umhverfi fjölskyldunnar, skólanum eða vinnu. Einnig getur þetta 
snúið að breytingum á samböndum, kynlífi, félagslegum eða fjárhagslegum 
þrýstingi (Geldard, Geldard og Foo, 2016, bls. 30).  

Að fullorðnast er ferli sem nær yfir ákveðið tímabil. Manneskjur fara 
mishratt í gegnum þetta tímabil. Margar áskoranir mæta einstaklingnum og 
tengjast líffræðilegum breytingum, vitsmunalegum, sálfræðilegum og 
tilfinningalegum. Ef einstaklingurinn nær ekki að takast á við þessar áskoranir 
og nota þær til að þroskast eðlilega er líklegt að það hafi sálfræðilegar, 
tilfinningalegar og hegðunarlegar afleiðingar (Geldard o.fl., 2016, bls. 4).  

Margt í lífi barna getur valdið þeim áhyggjum og kvíða. Börn með 
þroskahömlun hafa oft ekki sömu forsendur og önnur börn til þess að takast á 
við kvíða sem fylgir nýjum aðstæðum, til dæmis ef þau eiga í erfiðleikum með 
að aðlagast. Dæmi um streituþætti sem stundum hvíla sérstaklega á börnum 
með þroskahömlun eru hræðsla við að ráða ekki við aðstæður og að vera ekki 
elskuð vegna erfiðrar hegðunar. Einnig geta ýmsar aðstæður ýtt undir kvíða ef 
þau eru ekki með gott sjálfstraust. Tíðni kvíðaraskana hjá börnum með 
þroskahömlun er talin vera um 22% (Margrét Valdimarsdóttir, 2008, bls. 73). 

Læknisfræðilegar rannsóknir benda til þess að jógaástundun bæti 
námsárangur og ýti undir tilfinningalegt jafnvægi. Andleg áhrif jóga eru tengd 
því að það hægist á hjartslætti og hjartað sendir merki til heilans um að virkja 
parasympatíska taugakerfið. Jóga getur ýtt undir slökun vegna þess að það 
minnkar sympatíska virkni. Sympatíska taugakerfið, það er flótta- eða 
árásarviðbragðið, er oft tengt því þegar börn eða fullorðnir verða fyrir 
skynjunarofhleðslu (e. exposed to sensory overload). Þegar parasympatíska 
taugakerfið er virkjað eykst hæfni fólks til þess að einbeita sér og læra. 
Rannsóknir benda til þess að jóga minnki kvíða hjá ungmennum líkt og hjá 
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fullorðnum (Hagen og Nayar, 2014, bls. 4; Gururaja, Harano, Toyotake og 
Kobayashi, 2011, bls. 10). 

Niðurstöður taugalíffræðilegra rannsókna á jóga benda nú sterklega til þess 
að jógaiðkun auki hæfnina til að takast á við streitu, auki seiglu og sjálfsstjórn 
(Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46).  

Stueck og Gloeckner (2005) rannsökuðu áhrif jógaiðkunar á börn á 
aldrinum 11-12 ára sem glímdu við kvíða. Í tilraunahópnum voru 21 barn og í 
samanburðarhópnum voru 27 börn. Börnin í tilraunahópnum tóku þátt í 
prógrammi sem kallast Training of Relaxation with Elements and Yoga for 
Children. Þetta voru 15 jógatímar og stóð hver tími yfir í eina klukkustund. 
Áhersla var á öndunaræfingar, slökun (e. imagination journeys) og sérvaldar 
jógaæfingar fyrir börn með áherslu á leik. Hópurinn var metinn áður en íhlutun 
átti sér stað og tvisvar sinnum eftir það. Niðurstöðurnar sýndu að jógaiðkunin 
jók tilfinningalegt jafnvægi þátttakenda til lengri tíma og tilfinningin um 
hjálparleysi og árásargirni minnkaði. Að auki kom í ljós að þátttakendur 
notuðu aðferðirnar sem þeir lærðu á námskeiðinu til þess að bregðast við 
aðstæðum utan skólans, til dæmis til þess að slaka á eftir skóla, að auka vellíðan 
sína og til að ná stjórn á neikvæðum tilfinningum (Stueck og Gloeckner, 2005, 
bls. 371-372).  

2.2.3.2 ADHD 

Samkvæmt greiningarskilmerkjum DSM-V eru einkenni ADHD (e. attention 
deficit/hyperactivity disorder) ákveðin hegðunarmynstur sem birtast á fleiri en 
einum stað (t.d. í skóla og á heimili) og hafa áhrif á frammistöðu í félagslegum 
aðstæðum, skóla eða í vinnu. Hægt er að skipta þeim í tvo flokka, þ.e.a.s. 
athyglisbrest og ofvirkni/hvatvísi sem valda erfiðleikum við að veita 
smáatriðum fulla athygli, erfiðleikum með að skipuleggja athafnir, málæði (e. 
excessive talking), eirðarleysi eða erfiðleikum með að vera kyrr í aðstæðum 
sem krefjast þess (American Psychiatric Association, 2013, bls. 59-65). 

ADHD er algeng taugafræðileg röskun sem um það bil 7% barna og 
fullorðinna hafa. Lykileinkennin eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. 
ADHD er einnig tengt lakri sjálfsstjórn og ákvörðunum sem leiða til slaks 
árangurs í skóla. ADHD-einkenni birtast oft fyrst á leikskólaaldri. Einkenni 
ADHD eru tengd lítilli velgengni í lífinu, erfiðleikum í námi og starfi, 
vandræðum með að viðhalda vináttu og öðrum samböndum, glæpum og 
notkun vímuefna (Cohen o.fl., 2018, bls. 200). 
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Rannsókn Jarraya o.fl. (2019), sem framkvæmd var á 45 heilbrigðum 5 ára 
börnum í leikskóla sem valin voru af handahófi (28 stelpum og 17 strákum) og 
markmiðið var að meta áhrif 12 vikna jóganámskeiðs, þar sem kennt var 
tvisvar í viku í 30 mínútur í senn, á vitsmunahæfni, samhæfingu (e. visual-
motor-coordination) og hegðun sem tengdist athyglisbresti og ofvirkni. 
Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til jákvæðra áhrifa á ákveðna þætti athygli, 
nákvæmni sjónar og hreyfinga (e. visual-motor precision) og ofvirkni hjá þeim 
börnum sem tóku þátt (Jarraya, Wagner, Jarraya og Engel, 2019, bls. 1). 

Niðurstöður 11 rannsókna af 12 á áhrifum hugar-líkama-meðferðar (e. 
mind-body treatment) við einkennum ADHD sýndu greinileg jákvæð áhrif 
jógaiðkunar á börn og ungmenni með ADHD. Nákvæmni og viðbragðstími 
jókst, ofvirkni og hvatvísi minnkaði og athygli batnaði. Aðrir þættir eins og 
kvíði, feimni, félagsleg vandamál, fullkomnunarárátta, tilfinningalegt 
ójafnvægi og þunglyndiseinkenni minnkuðu (Barranco-Ruiz o.fl., 2019, bls. 
9). 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að jógaiðkun geti haft jákvæð áhrif á 
börn á skólaaldri með einkenni ADHD að mati foreldra og kennara. Jóga getur 
að þeirra áliti haft jákvæð áhrif á athygli og einbeitingu (Jensen og Kenny, 
2004, bls. 209). 

2.2.3.3 Einhverfa 

Samkvæmt greiningarskilmerkjum DSM-5 eru aðaleinkenni einhverfu (e. 
autism spectrum disorder) samskiptaerfiðleikar, t.d. að bregðast á óviðeigandi 
hátt í samskiptum, misskilja samskipti sem fara fram án orða (e. nonverbal 
communication) eða eiga í erfiðleikum með að mynda vináttu við jafnaldra. 
Að auki getur fólk með einhverfu verið mjög fast á venjur, sérstaklega 
viðkvæmt gagnvart breytingum í umhverfinu eða sýnt óviðeigandi atriðum 
mikla athygli. Einkenni fólks með einhverfu eru á rófi. Sumir einstaklingar 
sýna væg einkenni en aðrir mjög sterk einkenni. Einstaklingar þurfa að hafa 
sýnt einkennin frá unga aldri til þess að greinast með einhverfu, jafnvel þótt 
ekki hafi verið komið auga á einkennin fyrr en seinna (American Psychiatric 
Association, 2013, bls. 50-58). 

Einhverfa er flókin þroskaröskun sem hrjáir eitt af hverjum 68 börnum. 
Einkennin eru erfiðleikar með félagsfærni, tjáningu og hegðun (Bremer, 
Crozier og Lloyd, 2016, bls. 899). 
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Jóga hefur jákvæð áhrif á þroska barna með einhverfu og eykur lífsgæði 
þeirra og fjölskyldna þeirra. Hægt er að nota jóga sem hliðarmeðferð með 
hefðbundinni meðferð og jóga hefur engar aukaverkanir. Jóga ætti því að vera 
hluti af venjum og daglegu lífi barna með einhverfu (Narasingharao, Pradhan 
og Navaneetham, 2016, bls. 2). 

2.3 Hugmyndafræði og áherslur 
krakkajógakennara 

Þegar jóga er kynnt fyrir börnum er mikilvægt að muna eftir ráðleggingum 
Shakta Khalsa, sem er einn af frumkvöðlum krakkajóga. Hann segir að 
krakkajóga sé ekki einfölduð tegund af jóga fyrir fullorðna heldur einstök 
aðferð. Hann leggur áherslu á að mikilvægt sé að mæta börnunum þar sem þau 
eru stödd og að þau upplifi jóga sem skemmtilegt. Aðalhvatning kennaranna á 
að vera að styrkja sjálfsmynd barnanna og að þeir aðstoði þau við að vera 
meðvitaðri um sig sjálf og sinn innri veruleika (Hagen og Nayar, 2014, bls. 5). 

2.3.1 Leikur og leikgleði 

Leikur og leikgleði gegna lykilhlutverki í þroska barna (Pinchover og 
Shulman, 2019, bls. 2252). Að leika sér og að vaxa á sér samsvörun við lífið 
sjálft. Leikgleði gefur til kynna sköpun, athöfn og breytingu og möguleika á 
umbreytingu. Þegar barn upplifir leikgleði þá öðlast það ákveðið sjálfræði (e. 
autonomy) sem styður við að það kynnist sínum innri og ytri heimi (Chazan, 
2002, bls. 198). 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikur er meginnámsleið barna. 
Leikurinn gefur börnum tækifæri til þess að læra og skilja umhverfi sitt, tjá 
hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar. Leikurinn gefur börnum einnig 
tækifæri til þess að þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Í gegnum leikinn geta 
börn gert tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast þannig nýjan skilning og 
nýja þekkingu. Í leik þurfa börn að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt, þau 
þurfa að hreyfa sig og eiga félagsleg samskipti og tilfinningatengsl. Í leik eflast 
vitrænir og skapandi þættir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 
37). 

Niðurstöður megindlegrar rannsóknar Butzer o.fl. (2015) sýna að í mörgum 
kennsluáætlunum sem notaðar eru innan skólakerfisins er kennurum leyft að 
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blanda inn þáttum sem falla ekki undir jóga, eins og leikjum, söng, listum og 
hópefli (Butzer o.fl., 2015, bls. 6). 

Hlutverk leiksins getur verið mjög fjölbreytilegt. Hann getur gefið börnum 
tækifæri til þess að losna við umframorku. Leikurinn gefur þeim tækifæri til 
þess að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar. Þau geta tjáð tilfinningar eins og 
til dæmis ótta, reiði og árásarhneigð í gegnum leik. Þannig geta börn fengið 
útrás á öruggan hátt fyrir spennu eða kvíða. Þau fá einnig tækifæri til þess að 
slaka á og skapa í gegnum leikinn. Leikurinn ýtir undir vitsmunaþroska, 
félagsþroska og hreyfiþroska. Leikurinn getur ýtt undir jákvæð félagsleg 
samskipti, styrkt sjálfsmynd og sjálfstraust barna (Wood, 2014, bls. 22). 

Ung börn fara oft í ímyndunarleiki og aðra táknræna leiki. Þau leika 
stundum dýr eða annað í umhverfinu. Þegar þau leika dýr þá mynda börn 
gjarnan þau hljóð sem dýrin gefa frá sér (Wood, 2014, bls. 26). 

Börn með einhverfu og börn og ungmenni með likamlega fötlun hafa 
tilhneigingu til þess að leika sér minna en heilbrigðir jafnaldrar (Pinchover, 
Shulman og Bundy, 2016, bls. 1893 og Graham, Nye, Mandy, Clarke og 
Morriss-Roberts, 2017, bls. 173). 

Leikgleði, ímyndunarafl og sköpunarkraftur eru samtvinnuð frístundum 
fólks og atvinnu. Sérstaklega á það við á unglingsaldri þegar ungmenni leika 
sér með hugmyndir, hlutverk, orð, fjölmiðla, tilgang og með tengsl á milli 
viðburða, fólks, hugtaka, efna og kerfa. Ungmenni eru með annan fótinn í 
barnæskunni og hinn í heimi fullorðinna. Það er mikil leikgleði í ungmennum 
og verður það áfram. Leikurinn verður áfram mikilvægur hluti af lífi ungmenna 
því vinnumarkaður 21. aldarinnar byggir efnahagslega velsæld sína á fólki sem 
er skapandi, sveigjanlegt, nýjungagjarnt, með mikið ímyndunarafl og tilbúið 
til að sýna leikgleði við vinnuna (Wood, 2014, bls. 19). 
Þegar börn breytast í ungmenni heldur leikurinn því  áfram að vera hluti af 

líkamlegum og félagslegum þroska þeirra (Woolfolk, 2016, bls. 102). 

2.3.2 Núvitund 

Núvitund (e. mindfulness) er ævaforn aðferð sem á rætur sínar að rekja til 
búddisma. Núvitund snýst um að veita því fullkomna athygli sem er að gerast 
á hverju augnabliki án þess að dæma. Núvitund er sögð miðdepill 
hugleiðslunnar (Kabat-Zinn, 2003, bls. 144). 
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Núvitundarhugleiðsla er sérstök tegund af hugleiðslu, þar sem markmiðið 
er vera meðvitaður og til staðar í augnablikinu án þess að dæma. Kabat-Zinn 
kynnti sér núvitundarhugleiðslu sem á sér rætur í hefðum búddisma, sameinaði 
hana vestrænum vísindum og bjó til Mindfulness-Based-Stress-Reduction 
program (MBSR). Þessi aðferð hans er notuð á sjúkrastofnunum víða um heim 
(Harper, 2013, bls. 19). 
Þar sem jógaiðkun er þjálfun í núvitund hefur hún verið notuð til þess að 

takast á við tilfinninga- og hegðunarerfiðleika hjá börnum innan skólakerfisins. 
Í rannsókn sem Steiner og fleiri framkvæmdu árið 2013 voru kennarar eða 
sérkennarar látnir velja nemendur sem glímdu við tilfinninga- og 
hegðunarerfiðleika til þess að taka þátt í jógaprógrammi. Jógatímar voru settir 
inn á stundaskrá nemendanna og tóku þeir þátt í tveggja ára jógaprógrammi. 
Rannsakendur söfnuðu síðan upplýsingum með spurningalistum þar sem spurt 
var opinna spurninga og með matskvörðum áður en nemendur tóku þátt í 
jógaprógramminu og svo aftur eftir þetta tveggja ára prógramm. 
Niðurstöðurnar bentu til þess að jóga nýttist börnum sem eru með 
hegðunarerfiðleika (Steiner, Sidhu, Pop og Frenette, 2013, bls. 817). 

Komið hefur í ljós að núvitund og hugleiðsla geta breytt starfsemi mynstra 
í heilanum sem tengjast skapi. Hún minnkar kvíða, bætir streitustjórn, dregur 
úr sársauka og styrkir ónæmiskerfið (Edwards, Mischoulon, Rapaport, 
Stussman og Weber, 2013, bls. 510).  

2.3.3 Little flower yoga 

Little flower yoga kennslukerfið (LFY) var hannað af Jennifer Cohen Harper í 
New York árið 2006. Markmiðið var að gera jógaiðkun aðgengilega öllum 
börnum þrátt fyrir mismunandi aðstæður í samfélaginu eða á heimili þeirra 
(Harper, 2013, bls. 4). 

Markmið kennslukerfisins er að styrkja tilfinningu og meðvitund barna 
fyrir augnablikinu og aðstoða þau við að öðlast meiri sjálfsstjórn. Auka á tengsl 
þeirra við sig sjálf og umhverfið í kringum sig og einnig að gefa þeim tækifæri 
til fyllri og ánægjulegri reynslu af lífinu. Öll börn og flestir fullorðnir eiga 
stundum í erfiðleikum með athygli, að vera þolinmóð og hafa stjórn á 
tilfinningum sínum. Þetta er eðlilegt en getur verið pirrandi (e. frustrating). 
Með jógaiðkun öðlast þau lífsleikni sem þau geta notað í skólanum, heima og 
í félagslegum aðstæðum (Harper, 2013, bls. 2). 
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Mörg börn stjórnast mjög af hvötum sínum. Jóga gefur þeim verkfæri til 
þess að búa til bil á milli þess sem þau upplifa í lífinu og hvernig þau bregðast 
við því. Í þessu bili er hægt að setja athyglina inn. Taka má eftir tilfinningum, 
hugsa í smá stund og taka síðan ákvarðanir. Þegar þetta bil hefur verið fundið 
er hægt að nota það til þess að taka stjórn í eigin lífi (Harper, 2013, bls. 4). 

Little flower yoga kerfið er byggt upp af fimm grunnþáttum. Þeir eru tengsl, 
öndun, hreyfing, athygli og slökun. Æfingar byggðar á tengslum aðstoða 
börnin við að vera á staðnum og skilja upplifun sína. Þær eru notaðar til þess 
að byggja upp meðvitund á bæði hinum ytri heimi og hinu innra 
tilfinningaástandi. Öndunin er eitt af áhrifaríkustu leiðunum til þess að auka 
sjálfsstjórn. Öndunaræfingar geta aðstoðað börn við að minnka kvíða, jafna 
orkuna og að skapa tilfinningu öryggis og friðar í líkamanum. Hreyfingar eru 
byggðar á jógastöðunum til þess að aðstoða börnin við að fylgjast með, minnka 
ofvirknihegðun en að barnið upplifi sig sterkt og orkumikið. Athyglisæfingar 
kenna barninu hvernig það á að bæta athygli sína smám saman þar sem það 
upplifir framfarir og árangur. Slökunin gefur börnunum verkfæri til þess að 
hvíla sig, slaka á og endurhlaða sig. Börn eru oft úrvinda og vitað er að þegar 
fólk er þreytt verður allt erfiðara, þar á meðal að einbeita sér. Þau læra að 
endurhlaða sig án þess að sofa (Harper, 2013, bls. 4). 
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3. Aðferð 
Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu krakkajógakennara 
sem kennt hafa eða kenna nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan 
skólakerfisins. Rannsóknin er fyrirbærafræðileg og byggir hún á 
einstakingsviðtölum við sex krakkajógakennara. Hér á eftir verður gerð grein 
fyrir aðferðafræði og rannsóknaraðferð, þátttakendum, gagnasöfnun, 
gagnagreiningu, siðferðilegum álitamálum og aðkomu rannsakanda. 

3.1 Aðferðafræði 

Fyrirbærafræðilegar aðferðir eru notaðar til þess að auka skilning á mannlegum 
fyrirbærum með því að horfa á heiminn með augum þess sem upplifir 
fyrirbærið (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 284). Þannig er aðferðin notuð 
til þess að reyna að skilja og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum og 
tengslum þeirra innan ákveðins kerfis eða menningar. Einnig er lögð áhersla á 
hið persónulega og það sem er hér og nú. Markmiðið er að reyna að skilja 
eitthvað en ekki að spá fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2016b, bls. 
239). Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð til þess að svara 
rannsóknarspurningunni. Valin var aðferð Vancouver-skólans í 
fyrirbærafræði. Hún byggir á að hver einstaklingur sjái heiminn með sínum 
augum og að sýn hans mótist af fyrri reynslu hans og túlkun á þeirri reynslu. 
Þessi sýn hefur síðan áhrif á hvernig einstaklingurinn upplifir heiminn og lifir 
lífi sínu (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 284). Aðferðin byggir á ákveðnu 
hringferli sem endurtekið er í öllum tólf þrepum rannsóknarferlisins. Þessi þrep 
eru að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman 
og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 285). 

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði eru 
val á þátttakendum, undirbúningur hugans, viðtöl og þátttaka í samræðum, 
skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök, þemagreining, að smíða 
greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda, staðfesting á hverju greiningarlíkani 
með viðkomandi þátttakanda, heildargreiningarlíkan smíðað úr öllum 
einstaklingsgreiningarlíkönum, heildargreiningarlíkanið borið saman við 
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rannsóknargögnin, kjarni fyrirbærisins settur fram sem lýsir fyrirbærinu 
(niðurstöðunum) í hnotskurn, staðfesting á heildargreiningarlíkani og þemum 
með einhverjum þátttakendum og niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp 
þannig að raddir allra heyrist (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 286). 
Vancouver-skólinn er fyrirbærafræðileg nálgun sem hefur það markmið að 
auka skilning á mannlegum fyrirbærum, meðal annars í þeim tilgangi að bæta 
mannlega þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu eða menntakerfið (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016a, bls. 284). 

Í þessari rannsókn er lögð áhersla á upplifun og reynslu jógakennara af því 
að kenna nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan skólakerfisins. 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Grunnútskýringin á eigindlegri rannsókn er rannsókn þar sem orð eru 
rannsóknargögnin. Orðum er safnað og þau greind á mismunandi hátt (Braun 
og Clarke, 2014, bls. 4). Einstaklingsviðtöl voru talin öflugasta leiðin til þess 
að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram hér. Að taka viðtöl er 
áhrifarík leið til þess að búa til þekkingu á aðstæðum fólks (Brinkmann og 
Kvale, 2015, bls. 352). Í einstaklingsviðtölum skapa rannsakandi og 
viðmælandi sameiginlegan skilning með því að setja hugsanir í orð. Þannig 
skapast rannsóknargögnin (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 144). Í viðtölunum var 
markmiðið að skapa sameiginlegan skilning með viðmælendum á upplifun af 
að kenna jóga innan skólakerfisins. 

3.3 Þátttakendur 

Í eigindlegum rannsóknum er litið á hvern þátttakanda sem dýrmætan 
einstakling sem hefur mikilvægum upplýsingum að miðla. Þess vegna er litið 
á þátttakendur með virðingu, hlýju og hógværð (Sigríður Halldórsdóttir, 
2016a, bls. 285). Þegar þátttakendur eru valdir er mikilvægt að það sé fólk sem 
hafi persónulega reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka á. Einnig að það hafi 
áhuga og getu til þess að lýsa sinni reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 
287).  

Tekin voru viðtöl við sex krakkajógakennara, allt konur á aldrinum 36-55 
ára sem kenna jóga innan skólakerfisins. Rannsakandi gaf þeim gervinöfnin 
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Aníta, Bára, Dóra, Elín, Fríða og Góa. Ákveðið var að tala við jógakennara 
sem höfðu að lágmarki tveggja ára reynslu af að kenna nemendum á aldrinum 
5-16 ára jóga innan skólakerfisins. Sú sem hafði mestu reynsluna var Aníta 
sem hafði kennt jóga innan skólakerfisins í 9 ár. Einnig var sett sem skilyrði 
að þeir hefðu lokið fullgildu jógakennaranámi, að lágmarki 200 stundum sem 
væri viðurkennt af Yoga Alliance sem eru alþjóðasamtök jógakennara. Sú 
þekking er að mati rannsakanda mikilvæg til þess að hægt sé að kalla kennsluna 
jógakennslu sem byggir á hinum ævafornu jógafræðum. Þetta var gert til þess 
að tryggja ákveðna grunnþekkingu á fræðunum. Kostur var ef þær höfðu einnig 
lokið kennaranámi tengdu krakkajóga. Það höfðu þær allar gert nema einn 
viðmælandi.  

Notast var við snjóboltaúrtak, en það er oft notað samhliða þægindaúrtaki. 
Þá þekkja þátttakendur oft rannsakandann eða aðra þátttakendur (Braun og 
Clarke, 2014, bls. 57). Rannsakandi kannaðist við tvo af þátttakendunum og 
spurði þá í lok viðtals hvort þeir þekktu einhverja krakkajógakennara sem hægt 
væri að hafa samband við. Annar þeirra gat bent á tvo hugsanlega 
viðmælendur. Þeir bentu svo samtals á tvo hugsanlega þátttakendur sem voru 
til í að taka þátt í rannsókninni. Til þess að komast í samband við þátttakendur 
voru send skilaboð með tölvupósti eða Facebook-skilaboðum og tími sem 
hentaði báðum ákveðinn þar sem hægt væri að tala saman án truflana. 
Algengasta formið af snjóboltaúrtaki er þegar rannsakandinn spyr þátttakendur 
hvort þeir þekki einhverja sem myndu vilja taka þátt. Boðið um að taka þátt 
kemur þá annaðhvort frá þátttakanda eða rannsakandanum (Braun og Clarke, 
2014, bls. 57).  

3.4 Gagnaöflun 

Tekin voru hálfopin (e. semi structured) viðtöl, þar sem notaður var 
viðtalsrammi til þess að leiða viðmælendur í gegnum viðtölin. Viðtalsramminn 
(sjá fylgiskjal 1) skiptist í upphafsspurningu, meginspurningar og 
lokaspurningu. Upphafsspurningin var um reynslu þeirra af að kenna börnum 
og/eða ungmennum jóga innan skólakerfisins. Upphafsspurningu var síðan 
fylgt eftir með nokkrum efnislegum meginspurningum. Meginspurningarnar 
voru þríþættar. Fyrst voru spurningar þar sem spurt var um áhrif jógaiðkunar á 
börn/ungmenni, síðan komu spurningar um hvaða hugmyndafræði og áherslu 
þær styðjast við í kennslunni, þá var spurt út í viðhorf foreldra til 
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jógakennslunnar. Í lok viðtals voru allir þátttakendur spurðir hvort þeir vildu 
bæta einhverju við. Mikilvægt er að gefa þátttakendum tækifæri til þess að 
bæta við öðrum upplýsingum sem þeim finnst mikilvægar (Braun og Clarke, 
2014, bls. 97). Í hálfopnum viðtölum er rannsakandinn með viðtalsramma fyrir 
viðtalið en fer ekki nákvæmlega eftir honum í viðtalinu, hvorki hvernig hann 
orðar spurningarnar né í hvaða röð hann spyr spurninganna (Braun og Clarke, 
2014, bls. 78). Rannsóknarspurningin þróaðist í rannsóknarferlinu eins og 
vænst er til þegar byggt er á grundaðri kenningu (Braun og Clarke, 2014, bls. 
44) og viðtalsramminn tók nokkrum breytingum eftir því sem viðtölunum 
fjölgaði og skýrari mynd fékkst af reynslu jógakennaranna. Spurningar bættust 
við varðandi skipulagningu tímanna og tengingu jóga við aðalnámskrá 
grunnskóla. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 26. febrúar til 6. apríl 2020.  
Þegar viðtöl fara fram augliti til auglitis þá eiga rannsakandi og þátttakandi 

samtal sem venjulega er tekið upp. Upptökunum er síðan breytt í skrifaðan 
texta sem notaður er til að greina viðtalið. Sama grunnferli er notað þegar tekin 
eru símaviðtöl. Ástæða þess að seinni fjögur viðtölin voru tekin í gegnum 
myndsímtöl er COVID-19 heimsfaraldurinn. Símaviðtöl hafa ákveðið forskot 
fram yfir hefðbundin viðtöl. Þau gefa tækifæri til þess að tala við þá sem eru 
staðsettir á hættulegum svæðum (Brinkman og Kvale, 2015, bls. 174). Reynsla 
rannsakanda er sú að þetta breytta fyrirkomulag hafi ekki haft mikil áhrif á 
viðtölin þó að auðvitað hefði verið skemmtilegra að hitta alla í eigin persónu. 
Rannsakandi telur sig hafa náð að byggja upp traust sem er grundvöllur þess 
að fólk nái að tjá sig á opinn og einlægan hátt. Viðtöl í gegnum síma, tölvupóst 
eða netið eru ekki talin síðri en viðtöl sem eiga sér stað augliti til auglitis heldur 
er litið á þau sem aðra aðferð til þess að taka viðtöl (Braun og Clarke, 2014, 
bls. 97-98). Þar sem að viðtölin fóru fram í gegnum myndsímtöl þá sáust 
viðmælendur augliti til auglitis allt viðtalið og fannst rannsakanda það ekki svo 
ólíkt fyrstu tveim viðtölunum þar sem hann hitti þátttakendur á þeirra 
vinnustöðum því hann sá svipbrigði þeirra meðan á viðtalinu stóð. 
Rannsakandi var mjög meðvitaður um öll samskipti við þátttakendur, bæði 
þegar haft var samband við þá og óskað eftir að þeir tækju þátt og einnig í léttu 
spjalli sem átti sér stað áður en viðtalið hófst. Í þeim samskiptum er lagður 
grunnur að tengslum, trausti og einlægni sem er grundvöllurinn fyrir 
árangursríkt viðtal (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 146). 
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Viðtölin voru á bilinu 45-70 mínútur að lengd. Tímalengd myndsímtalanna 
var að meðaltali 8 mínútum styttri en tímalengd hinna viðtalanna. Samtals voru 
viðtölin sex klukkutímar og tólf mínútur. Afritaður orðafjöldi var 71.674 orð. 
Afritunin fór fram á tímabilinu mars til apríl 2020. Áður en hægt var að hefjast 
handa við að greina gögnin þá þurfti að undirbúa þau fyrir greiningu. Það var 
gert með því að skrifa niður nákvæmlega það sem þátttakendur sögðu í 
viðtalinu (Braun og Clarke, 2014, bls. 161). Þegar búið var að taka þessi sex 
viðtöl upplifði rannsakandi ákveðna mettun þar sem lítið var farið að bætast 
við og rauður þráður var farinn að myndast. Eitt af þeim hugtökum sem svarar 
spurningunni um hve mikið þarf af gögnum er hugtakið mettun sem kemur frá 
grundaðri kenningu. Mettun þýðir að gögn sem bætast við eru hætt að bæta við 
nýjum upplýsingum (Braun og Clarke, 2014, bls. 55). 

3.5 Gagnagreining  

Unnið var að gagnagreiningu samhliða því að viðtölin voru tekin því 
rannsakandi byrjaði að velta fyrir sér þeim upplýsingum sem komu fram strax 
frá fyrsta viðtali. Að vinna að gagnagreiningu samhliða því að viðtölin eru 
tekin er í samræmi við aðferðir Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016a, bls. 289). 

Gagnagreiningin fór fram í apríl og maí 2020 og byggði hún á 
fyrirbærafræðilegri greiningu Sigríðar Halldórsdóttur (2016a). Rannsakandi 
byrjaði á að hlusta á upptökur af viðtölunum. Þetta gerði hann til þess að fá 
tilfinningu fyrir þeim rannsóknargögnum sem safnast höfðu. Síðan las 
rannsakandi hvert viðtal fyrir sig tvisvar sinnum með fókus á frásögn hvers 
viðmælanda fyrir sig. Þegar rannsakandi las frásagnir yfir í þriðja skipti þá 
litaði hann þann texta sem hann taldi skipta máli. Að síðustu var litaði textinn 
færður í samfellt mál og þá voru komin greiningarblöð. Þegar greiningarblöðin 
voru tilbúin sendi rannsakandi tveim þátttakendum sín greiningarblöð og bað 
þá um að gera athugasemdir ef eitthvað væri ekki rétt. Til þess að auka réttmæti 
og áreiðanleika rannsóknarinnar voru greiningarlíkön einstaklinga borin undir 
tvo af þátttakendum. Þeir samþykktu sín greiningarlíkön með smávægilegum 
breytingum. Þetta er í samræmi við rannsóknarferli Vancouver-skólans í 
fyrirbærafræði. Hver þátttakandi á að gefa staðfest sína sögu, sitt 
greiningarlíkan (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 291). Að lokum bjó 
rannsakandi til heildargreiningarlíkan þar sem hann dró fram reynslu allra 
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viðmælenda um sama efni. Þetta greiningarlíkan lagði grunninn að 
niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar birtust eftir að upplifun 
jógakennaranna varð skýrari og textinn styttri og hnitmiðaðri. Gagnagreiningin 
gekk vel þar sem rannsakandi áætlaði nægan tíma í hana og velti 
upplýsingunum sem fram höfðu komið mikið fyrir sér. Gert er ráð fyrir að 
rannsakandinn eyði töluverðum tíma í gagnagreininguna, liggi yfir 
rannsóknargögnunum og leyfi þeim að „lifa með sér “(Sigríður Halldórsdóttir, 
2016b, bls. 239). Gögnin voru greind í sex meginþemu sem hvert fyrir sig 
greindist í þrjú til sex undirþemu. Þemagreining er aðferð til þess að koma auga 
á þemu og mynstur í rannsóknargögnunum sem tengjast 
rannsóknarspurningunni (Braun og Clarke, 2014, bls. 175). 

3.6 Siðferðileg álitamál 

Ef rannsókn á að standa undir nafni þá verður hún að uppfylla siðferðilegar 
kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2016, bls. 71). 
Siðfræði í rannsóknum byggist á fjórum grunnreglum. Þessar grunnreglur eru 
virðing, hæfni rannsakanda, ábyrgð og heilindi. Rannsakandi þarf að vera 
samkvæmur sjálfum sér (Braun og Clarke, 2014, bls. 62). Allir rannsakendur 
þurfa að kynna sér siðfræði sem snýr að þeirra rannsókn. Grunnþættir sem 
tengjast siðferðilegum kröfum þegar framkvæmd er rannsókn eru meðal annars 
upplýst samþykki, að forðast blekkingu, að halda trúnaði og vernda einkamál. 
Einnig er mikilvægt að þátttakendur geti hætt við þátttöku án skýringa eða 
neikvæðra afleiðinga fyrir þá og að þátttakendum sé ekki stefnt í hættu (Braun 
og Clarke, 2014, bls. 63). 

Til þess að gæta réttar þátttakenda var kynnt fyrir þeim hvernig rannsóknin 
færi fram, um hvað hún snerist og hvað yrði gert við niðurstöðurnar í samræmi 
við grundvallarþætti rannsóknarsiðfræði. Allir þátttakendur fengu 
kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) um rannsóknina þar sem fram kom tilgangur 
hennar og um hvers konar rannsókn væri að ræða. Í kynningarbréfinu kom 
einnig fram að persónuupplýsingar væru ekki sýnilegar og að þátttakendur 
gætu hafnað eða hætt við þátttöku án útskýringa hvenær sem væri. Þegar 
rannsakandi sendi þátttakendum skilaboð, ýmist með tölvupósti eða Facebook 
messenger og óskaði eftir þátttöku þeirra þá sendi hann kynningarbréfið með í 
viðhengi svo þátttakendur gætu kynnt sér það vel fyrir viðtalið. Vegna 
COVID-19 heimsfaraldursins þá breyttust fjögur af viðtölunum í myndsímtöl. 
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Fljótlega eftir að hættuástandi var aflýst þá hitti rannsakandi þátttakendur og 
fékk undirskrift þeirra.  

Hver manneskja á rétt á friðhelgi og að þær upplýsingar sem eru 
persónugreinanlegar og hún hefur trúað öðrum fyrir fari ekki lengra án hennar 
samþykkis (Sigurður Kristinsson, 2016, bls. 81). Allir þátttakendur fengu af 
þeim sökum rannsóknarnöfn og öllum persónugreinanlegum upplýsingum var 
sleppt þegar viðtölin voru afrituð. Nálægð þátttakanda og rannsakanda í 
eigindlegum rannsóknum er oft meiri en í megindlegum rannsóknum og því 
getur reynst erfiðara að halda upplýsingunum ópersónugreinanlegum. Í 
fámennu landi eins og Íslandi verður þetta ef til vill enn mikilvægara en ef 
þátttakendur geta horfið í mannhaf milljónaþjóða (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016, bls. 134). 
Þegar unnið var að niðurstöðukaflanum í verkefninu var rannsakandi 

meðvitaður um að vera nákvæmur og heiðarlegur. Rannsakandi þarf að vera 
heiðarlegur og nákvæmur þegar hann skráir niðurstöður og kynnir þær (Braun 
og Clarke, 2014, bls. 63). Að lokinni rannsókn var upptökunum af viðtölunum 
eytt. Afrituðu viðtölin og önnur rannsóknargögn sem tengjast viðmælendum 
eru varðveitt á öruggum stað sem aðeins rannsakandi hefur aðgang að.  

3.7 Aðkoma rannsakanda 

Viðtöl eru gagnasöfnunaraðferð þar sem rannsóknargögnum er aflað með 
beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eru félagsleg athöfn 
þar sem samspil rannsakanda og viðmælanda endurspegla margvíslegt og 
flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinninga (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2016c, bls. 29). Þegar tilgangur rannsóknar er að kynnast 
reynsluheimi þátttakenda er markmiðið að skilja reynslu þeirra frá þeirra eigin 
sjónarhorni og laða þannig fram sammannlega reynslu (Helga Jónsdóttir, 2016, 
bls. 143). Í eigindlegum rannsóknum er oft litið á rannsakandann sem 
mælitækið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 221).  

Aðkoma rannsakanda að rannsókninni hefur þannig án efa áhrif. Segja má 
að rannsakandi í þessari rannsókn tilheyri að einhverju leyti þessum hóp þar 
sem lýsingin á þátttakendum á einnig við um rannsakanda. Þátttakendur voru 
allir konur á aldrinum 36-55 ára. Jógakennararnir voru einsleitir að því leyti að 
þeir eru allir íslenskir, störfuðu allir innan skólakerfisins þegar viðtölin fóru 
fram og með brennandi áhuga á jóga og jógakennslu. Þetta hafði mjög líklega 
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þau áhrif að rannsakandi átti mjög auðvelt með að skilja þeirra reynslu og 
starfsaðstæður innan skólanna. Einnig átti rannsakandi auðvelt með að byggja 
upp traust. Fyrir vikið er mögulegt að rannsakandi hafi ekki fengið eins 
nákvæma lýsingu á upplifun þeirra og hann hefði fengið ef hann tilheyrði 
öðrum hópi en viðmælendur. 

Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er mikilvægt að byggja inn í 
rannsóknarferlið stöðuga viðleitni til aukinna gæða. Þetta er gert með því að 
meta stöðugt og á gagnrýninn hátt gæði gagnasöfnunar, gagnagreiningar og 
hvernig niðurstöður eru settar fram (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a, bls. 294). 
Til þess að auka réttmæti rannsóknarinnar enn frekar var rannsakandi 
meðvitaður um viðhorf sín og gætti þess vandlega að þau hefðu ekki áhrif á 
niðurstöðurnar. Þetta gerði rannsakandi með því að vera vakandi fyrir eigin 
viðhorfum á öllum stigum rannsóknarinnar. Einnig má benda á að þrátt fyrir 
að rannsakandi hafi reynt að halda sínum viðhorfum til hliðar þá er ekki hægt 
að ná því fullkomlega. 
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4. Niðurstöður og umræður 
Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu 
jógakennara sem kenna nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan 
skólakerfisins. Niðurstöðurnar verða skoðaðar út frá rannsóknum á jóga og 
jógakennslu innan skólakerfisins og einnig verða þær settar í samhengi við 
aðalnámskrár og skrif fræðimanna. Að auki verða niðurstöður settar í samhengi 
við hin ævafornu jógavísindi, einkum siðfræðina sem nefnist Yamas og 
Niyamas og eru fyrstu tveir hlutarnir í Raja-jóga. Niðurstöðurnar skiptast í sex 
meginþemu sem hafa þrjú til sex undirþemu, sjá töflu 1. 

 
Tafla 1. Meginþemu og undirþemu. 

Meginþema Undirþemu 

Mikilvægt að 
nemendur kynnist 
jóga í skólanum 

• Jóga fellur vel að aðalnámskrá 
• Jóga hefur jákvæð áhrif á líðan nemenda 
• Nemendur sem hafa kynnst jóga biðja mikið um það 

Tímarnir eru byggðir 
upp með hliðsjón af 
fjórum grunnþáttum 
jóga 

• Jóga er náttúrlega öndun númer 1, 2 og 10 
• Maður þarf ekki að kenna stöðurnar eins og maður kennir fullorðnum 
• Finnið fyrir tánum snerta sandinn 
• Að gefa eftir í hverjum einasta andardrætti 

Jógatímarnir eru 
mjög fjölbreytilegir 
hvað varðar 
tímalengd og fjölda 
nemenda 

• 8-10 mínútna tímar 
• 11-30 mínútna tímar 
• 40 mínútna tímar 

Mismunandi 
áherslur eftir aldri 
nemenda 

• Á yngsta stigi er mikil áhersla á fjör og leik 
• Á miðstigi er jógað orðið fullorðinslegra og þau elska möntrusöng 
• Nemendur á unglingastigi biðja um slökun og jóga nidra 

Mismunandi 
áherslur eða þemu 
krakkajógakennara 

• Vellíðan - sjálfsmildi 
• Sjálfsþekking - sjálfsstjórn 
• Samskipti 

Jógakennararnir 
mæta margvíslegum 
áskorunum 

• Tímaskortur 
• Vantar betri aðstöðu í flesta skóla 
• Getur verið áskorun að fá þau til þess að prófa 
• Mikilvægt að vera sveigjanlegur 
• Jóga hentar ekki öllum 
• Sumir foreldrar á móti því að þeirra barn stundi jóga 
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Viðmið mitt fyrir vali á viðmælendum var að þær hefðu alþjóðleg 
jógakennararéttindi og reynslu af því að kenna nemendum jóga innan 
skólakerfisins. Þær eru allar kennaramenntaðar nema einn viðmælandi. Þær 
hafa allar starfað í lengri eða skemmri tíma innan skólakerfisins. 

4.1 Mikilvægt að nemendur kynnist jóga í 
skólanum 

Allir krakkajógakennararnir sem tekið var viðtal við voru sammála um 
mikilvægi þess að allir nemendur í grunnskóla fái tækifæri þar til þess að 
kynnast áhrifum jógaiðkunar. Þetta er í samræmi við niðurstöður Khalza og 
Butzer sem eru talin meðal fremstu rannsakenda á jóga innan skólakerfisins. 
Þau telja að skólar séu hentugar stofnanir til þess að gefa börnum tækifæri til 
þess að kynnast jóga og læra mikilvæga færni sem ýtir undir heilbrigðan lífsstíl 
og hegðun frá unga aldri (Khalza og Butzer, 2016, bls. 52). Dr. Erlingur S. 
Jóhannsson, einn af fremstu fræðimönnum á Íslandi á sviði heilsuræktar og 
hreyfingar, segir að á undanförnum árum hafi heilsufarsvandamál sem tengjast 
lifnaðarháttum barna og ungmenna aukist mikið (Erlingur S. Jóhannsson, 
2016, bls. 11). Hann telur að aukið vægi heilsuræktar og heilsueflingar í námi 
í grunn- og framhaldsskólum sé árangursríkasta leiðin til þess að draga úr 
hreyfingarleysi ungs fólks í vestrænum samfélögum og að með því aukist 
þekking þeirra á heilbrigðu líferni og mikilvægi þess (Erlingur S. Jóhannsson, 
2016, bls. 25). Þetta styðja einnig Ferreira og fleiri sem segja að skólakerfið 
hafi tækifæri til þess að kenna nemendum um heilbrigða lífshætti frá unga aldri 
og ýta þannig undir góða heilsu og vellíðan (Ferreira o.fl., 2015, bls. 1). 

Bára sagði:  
Það er bara einhvern veginn þannig að þessir fimm tímar eru ofsalega fljótir 
að líða og svo er oft frí á fimmtudögum, mér finnst það svo leiðinlegt því þá 
missi ég þessa tíma því mér finnst þeir mikilvægastir af því sem er kennt. 

Í viðtölunum komu einkum fram þrjár ástæður fyrir því að jógakennararnir 
töldu mikilvægt að kenna nemendum jóga. Í fyrsta lagi að jóga fellur vel að 
hlutverki skólans og Aðalnámskrá, jógakennararnir sjá jákvæðar breytingar á 
líðan nemenda þegar þeir stunda jóga og reynsla þeirra er sú að nemendur sem 
kynnst hafa jóga biðja mikið um það. 
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4.1.1 Jóga fellur vel að Aðalnámskrá  

Fimm af þátttakendunum lögðu áherslu á hversu vel jóga fellur að 
Aðalnámskrá  grunnskóla, þá sérstaklega að heilbrigðis- og velferðarþættinum 
sem er einn af sex grunnþáttum menntunar. Þetta voru þeir þátttakendur í 
rannsókninni sem hafa lokið kennaramenntun. 

Bára sagði: Þetta smellpassar náttúrlega inn í velferðarþáttinn í 
námskránni og Aníta sagði:  

Þetta passar vel inn í velferðarþáttinn í námskránni, það er svo margt sem 
að þú lærir á þessu, að þú styrkir sjálfan þig, þau eru oft svo brotin, þú veist, 
eru rosalega mörg með slaka sjálfsmynd þegar kemur að námi, af því að 
einhvers staðar eru hnökrar.  

Í heilbrigðis- og velferðarþættinum í Aðalnámskrá grunnskóla kemur m.a. 
fram það hlutverk skólans að stuðla að uppbyggingu sjálfsmyndar og 
streitustjórnunar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Elín 
sagði: Mér finnst að þetta eigi að vera partur af námskránni, að þetta eigi að 
vera jafn mikilvægt og að læra stærðfræði, við eigum eftir að opna augun fyrir 
þessu, held ég.  
Í Aðalnámskrá  grunnskóla kemur fram að í grunnskólum eigi að hlúa 
markvisst að þroska og heilbrigði nemenda. Helstu þættir heilbrigðis sem 
leggja þarf meðal annars áherslu á eru jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 
hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi og skilningur á eigin tilfinningum 
og annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

Góa talaði um að aðeins 20 mínútur af jóga á viku inn á stundaskrá nemenda 
myndu breyta heilmiklu. Hún sagði: Ég vil bara fá þetta í skólana meira, þetta 
passar algjörlega inn í námskrána, þó þetta sé ekki nema hálf kennslustund 
einu sinni í viku. 20 mínútur fyrir hvern nemanda á viku myndi bara gera 
heilmargt. Aníta talaði um að mun meiri áhersla þyrfti að vera á 
velferðarþáttinn í starfsemi skólanna og hann þyrfti að vera sýnilegri. Aníta 
sagði: Ég myndi vilja að þessi velferðarþáttur í námskránni væri miklu 
sýnilegri, og talað meira um, við erum ekki að ræða þetta. Mér finnst þetta 
vanta. 

Aníta tengdi þetta við námsgreinina lífsleikni sem er ein af 
samfélagsgreinunum. Hún sagði: Ég er mikið að kenna lífsleikni og þetta 
tengist mikið lífsleikninni, sem sagt jóga og hugleiðsla. Góa sagði að jóga félli 
vel inn í námskrána en að hún spyrði sig hvort þetta ætti að heita eitthvað annað 
þar sem margir tengdu jóga við trúarbrögð, vegna uppruna jóga sem tengist 
hindúatrú. Góa sagði: Þetta passar vel inn í heilbrigðis- og velferðarþáttinn í 
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námskránni en ég spyr mig alltaf um orðið jóga, hvort þetta þarf að heita 
eitthvað annað, það eru svo margir sem tengja þetta við trúarbrögð. 
Þessar hugleiðingar Góu eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cook-

Cottone, Estey og Guyker (2020) sem komust að því að sumir foreldrar væru 
á móti því að þeirra barn stundaði jóga í skólanum vegna þess að þeir tengdu 
jógaiðkun við trúariðkun (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 120-121). 

4.1.2 Jóga hefur jákvæð áhrif á líðan nemenda 

Viðmælendur voru allir sammála um að jógaiðkun hefði jákvæð áhrif á líðan 
nemenda. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna Khalsa og Butzer 
(2016) sem komust að því að jógaástundun minnkaði streitu, bætti skap og ýtti 
undir vellíðanartillfinningu (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46). 

Góa talaði sérstaklega um mikilvægi þess að börn og ungmenni lærðu 
öndunartækni sem hjálpaði þeim að róa sig ef þau yrðu stressuð eða kvíðin. 
Hún sagði: 

Öndunin, hún hjálpar til við stress og kvíða. Ég hef sérstaklega heyrt það frá 
þeim þegar þau eru að koma til mín svona eftir á. Þau hafa verið að nota 
þetta, það þarf ekkert mikið, bara þannig að þau ná þessu helsta sem maður 
vill, svona með öndunina. Ég veit að þá líður þeim betur.  

Kennararnir töluðu um að þeir sæju jákvæð áhrif jógaiðkunar á nemendur 
sem glímdu við kvíða. Aníta sagði: Það er hellings ávinningur, þetta á 
náttúrlega ekki við alla. Ávinningurinn er helst þessi að þau fá tæki og tól til 
þess að vinna með, ég er með mikið af kvíðabörnum og Góa sagði:  

Ég var með eina með kvíða og hún á svona erfitt með mál, mamma hennar 
til dæmis, hún var alltaf að senda mér. Þau voru svo ánægð með þetta, þetta 
var svo mikil framför og þetta var virkilega að hjálpa henni. Hún hefur 
einhvern veginn ekki fílað sig í íþróttum og þetta er svona það sem hefur 
hjálpað henni. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem benda til þess að jóga 

minnki kvíða hjá ungmennum líkt og hjá fullorðnum (Hagen og Nayar, 2014, 
bls. 4). Bára sagði: Það sem ég hef heyrt er bara mjög gott, foreldrar eru mjög 
ánægðir að það sé boðið upp á jóga-nidra, til dæmis fyrir krakka sem eru 
kvíðnir. 
Þetta styðja niðurstöður rannsóknar Dol (2019) þar sem markmiðið var að 

meta áhrif jóga nidra iðkunar á streitu og sjálfstraust. Niðurstöður benda til 
þess að jóga nidra iðkun geti minnkað streitu og aukið sjálfstraust hjá 
háskólanemum (Dol, 2019, bls. 232). Dóra sagði:  
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Það var einn lítill sem var ofsalega ör. Það var margt sem að gekk á, í 
fataklefanum þá var hann bara allt í einu sestur niður og nudda lófunum 
saman og finna hlýjuna. Þá var eitthvað sem að hann tók með sér sem, hann 
fann það alveg með sjálfum sér að eitthvað þarna gat hjálpað, gert eitthvað 
fyrir hann á þeim tímapunkti. 

Læknisfræðilegar rannsóknir sýna að andleg áhrif jóga eru tengd því að það 
hægist á hjartslætti og hjartað sendir merki til heilans um að virkja 
parasympatíska taugakerfið. Jóga getur ýtt undir slökun vegna þess að það 
minnkar sympatíska virkni. Sympatíska taugakerfið, það er flótta- eða 
árásarviðbragðið, er oft tengt því þegar börn eða fullorðnir verða fyrir 
skynjunarofhleðslu (e. exposed to sensory overload). Þegar parasympatíska 
taugakerfið er virkjað eykst hæfni fólks til þess að einbeita sér og læra (Hagen 
og Nayar, 2014, bls. 4). 
Þessi orð Dóru eru einnig í samræmi við niðurstöður fræðilegrar 

samantektar Barranco-Ruiz og fleiri (2019) þar sem farið var yfir niðurstöður 
11 rannsókna af 12 á áhrifum hugar-líkama meðferðar (e. mind-body 
treatment) við einkennum ADHD en þar komu fram greinileg jákvæð áhrif 
jógaiðkunar á börn og ungmenni með ADHD. Nákvæmni og viðbragðstími 
jókst, ofvirkni og hvatvísi minnkaði og athygli jókst. Aðrir þættir eins og kvíði, 
feimni, félagsleg vandamál, fullkomnunarárátta, tilfinningalegt ójafnvægi og 
þunglyndiseinkenni minnkuðu (Barranco-Ruiz o.fl., 2019, bls. 9). 

Elín og Góa töluðu um að jóga og öndunaræfingar gætu haft jákvæð áhrif 
á námsárangur og að nemendur hefðu nýtt sér öndunartækni til þess að róa 
hugann áður en þeir færu í próf. Elín sagði: 

Það sem að maður finnur er að þetta hjálpar þeim svo í sínu daglega amstri 
og skólalífi. Ég held að þetta hafi gríðarleg áhrif á námsárangur, þó að það 
eigi kannski ekki að vera aðalmálið, því þú ert með tæki og tól til að díla við 
hugann þinn þá að sjálfsögðu hefur það áhrif á allt annað. 

og Góa sagði: 
Unglingarnir hafa verið að nota þetta, bara draga andann djúpt þegar þau 
eru að fara í próf. Mér finnst það vera svona mest sem þau hafa verið að 
tala um eftir á við mig, það er einhvern veginn öndunin sem þau taka með 
sér og svona er að hjálpa þeim, og þau virðast vera að nýta sér. Veistu bara 
hvað Góa, ég bara andaði og þá var þetta allt í lagi og mjög skemmtilegt. 

Læknisfræðilegar rannsóknir benda til þess að jógaástundun bæti 
námsárangur og ýti undir tilfinningalegt jafnvægi (Hagen og Nayar, 2014, bls. 
4). Það er einnig í samræmi við niðurstöður rannsóknar Wang og Hagins 
(2016) þar sem tekin voru viðtöl við rúmlega 70 nemendur á aldrinum 10-17 
ára sem höfðu tekið þátt í jógaprógrammi í heilt ár í fjórum skólum í New 
York. Nemendur töluðu um að þeir fyndu fyrir meiri sjálfsstjórn, meiri 
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núvitund, betri sjálfsmynd, líkamlegt ástand var orðið betra, námsárangur betri 
og þeir fyndu fyrir minni streitu (Wang og Hagins, 2016, bls. 5). 

Aníta lítur á jóga sem nokkurs konar forvörn gegn meðal annars kvíða og 
svefnerfiðleikum. Aníta sagði: Algjör forvörn, jógað, hugleiðslan og 
sjálfsþekkingin. Það er alls konar svona sem þú getur komið í veg fyrir og hún 
sagði einnig:  

Þú veist þegar kemur að alls konar efnanotkun, börn eru á svefnlyfjum og 
þau eru á kvíðalyfjum, hægri, vinstri, og þó að það sé allt í lagi í ýtrustu 
neyð en bara hvað á að vera fyrst - hvað á maður að kenna nemendum fyrst? 

Niðurstöður taugalíffræðilegra rannsókna á jóga benda nú sterklega til þess að 
jógaiðkun auki hæfnina til þess að takast á við streitu, auki seiglu og 
sjálfsstjórn (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46).  

Bára talaði um reynslu sína af því að nemandi sem hún þekkti hafði lent í 
áfalli og jóga ásamt sálfræðitímum hafði hjálpað viðkomandi að ná sér eftir 
áfallið. Bára sagði: Ég þekki eina stelpu sem var í þessum skóla sem að lenti í 
áfalli og náði sér að miklu leyti upp með jóga og sálfræðitímum. Þrír 
grunnáhrifaþættir jóga eru aukin meðvitund um huga og líkama, sjálfsstjórn og 
bætt líkamlegt form. Þeir ýta undir jákvæða hegðun, betra andlegt ástand og 
andlega heilsu og aukinn árangur (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46). 

Eins og fram kemur hér að ofan þá fellur jógaiðkun vel að hlutverki skólans 
og aðalnámsskrám. Það er reynsla viðmælenda að jóga eykur vellíðan 
nemenda, minnkar kvíða og bætir námsárangur. Reynslu viðmælenda styðja 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði. Aníta leggur áherslu á 
forvarnargildi jóga og spyr sig að því hvað eigi að koma fyrst. Þetta eru 
áhugaverðar hugleiðingar sem snúa að því að leggja grunninn og 
forgangsröðun verkefna innan skólakerfisins. Er ekki líklegt að einstaklingi 
sem líður vel gangi betur með námið en einstaklingur sem finnur fyrir streitu 
og kvíða? Að mínu mati er það ekki spurning. Við þurfum að tryggja það að 
nemendum líði vel áður en við förum að gera námskröfur á þau. Þar er 
grunnurinn lagður. Þetta styðja rannsóknir sem vitnað er í hér að ofan og er að 
auki í samræmi við raddir barnanna sem að finna áhrifin af því að stunda jóga. 

Nú er unnið að því að breyta áherslum innan grunnskólans. Verið er að auka 
áherslu á grunnfærni í íslensku, stærðfræði og náttúrufræði áður en farið er að 
bæta við námsgreinum hjá nemendum. Að mínu mati á að leggja áherslu á 
vellíðan nemenda ekki bara í orðum heldur einnig í gjörðum. Það ætti að koma 
á undan grunnfærninni í ákveðnum námsgreinum. Rannsóknir hafa sýnt að 
jógaiðkun getur verið aðferð til þess að auka vellíðan og að mínu mati eru 
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skólar heppilegir staðir til þess að kynna jóga fyrir nemendum og gefa þeim 
tækifæri til þess að stunda jóga reglulega. Jógaiðkun er ódýr og áhrifarík leið 
til þess að auka vellíðan og heilbrigði nemenda. Í gegnum skólakerfið náum 
við til allra barna og tryggjum að öll börn kynnist áhrifum þess. Að læra að 
nota andadráttinn til þess að róa taugakerfið og minnka streitu og kvíða er að 
mínu mati ómetanlegt fyrir framtíð barnanna. Síðar í þessari ritgerð koma fram 
ýmsar upplýsingar um það hvernig hægt er að fella jógaiðkun að skólastarfi.  

4.1.3 Nemendur sem hafa kynnst jóga biðja mikið um það 

Krakkajógakennararnir töluðu allir um að nemendur sem kynnst hefðu jóga 
bæðu kennara um það. Þetta átti við um nemendur á öllum aldri. Dóra sagði: 
Þetta var bara yndislega fyndið. Maður var bara eins og poppstjarna þegar ég 
labbaði fram hjá þeim, þá hrópa þau Dóra hvenær ætlar þú að koma í jóga? 
Hvar er taskan þín? Hvar er glimmerflaskan? 

Aníta talaði um að hún vildi hafa þetta í stundatöflu nemenda. Hún sagði: 
Ég myndi vilja hafa kennslustund bara fast inni á stundatöflu, bara alveg eins 
og bekkjarfundir, þau rukka þig um það og Góa talaði um að nemendur bæðu 
gjarnan um að jóga yrði sett á stundaskrána. Hún sagði: Mörg hafa bara viljað 
hafa þetta inni á stundaskránni sinni. Bára talaði um að hún hefði í upphafi 
prófað að láta nemendur gera jógaæfingar, núvitundaræfingar eða slökun til 
þess að koma þeim á bragðið og að nemendur hefðu notið þess og beðið um 
jóga eða slökun sjálfir. Hún sagði:  

Ég reyndi að koma þessu inn í tímana sem ég var með, einhverjar æfingar, 
núvitund og slökun, til að smita þau sko, til þess að sýna þeim hvað þetta var 
og þeim fannst þetta mjög gott sko, sérstaklega slökunin. Alveg bara, getum 
við ekki farið í jóga? Getum við ekki farið í slökun?  

Fríða talaði um að ef hún ætlaði að sleppa tíu mínútna jógastund sem að 
hún hefði alltaf í upphafi hvers skóladags þá mótmæltu krakkarnir harðlega. 
Fríða sagði: Já, þau biðja soldið um þetta. Núna til dæmis er ég með 2. bekk 
og er með morgunjóga og ef ég ætla að sleppa því, það er bara ekki séns sko, 
þau biðja bara um þetta. Hún sagði einnig:  

Eins og við erum að gera núna í 10 mínútna jógatíma á morgnana þá erum 
við bara svona aðeins að liðka líkamann og taka jafnvægisstöður. Ég er búin 
að vera að gera þetta núna í þessu COVID-ástandi og það er bara harkan 
sex, þau biðja um þetta.  

Elín, sem kennt hefur jóga í nokkrum leikskólum og grunnskólum, sagði:  
Það er bara undantekningalaust í hvaða skóla ég fer, börnin elska þetta. Það 
er aldrei þetta, nei, þau eru ekki að fíla þetta, það hefur aldrei komið upp. 
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Það er alltaf bara þau elska og finnst þetta geggjað, bara meira jóga, er 
alltaf það sem að maður fær. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Stapp og Wolff 

þar sem markmiðið var að skoða reynslu barna af jóga með áherslu á að raddir 
barna heyrðust. Fylgst var með jógatímum og tekin hópviðtöl við 34 börn í 
leikskóla. Þau sýndu að skynjun barnanna á jóga var yfirþyrmandi (e. 
overwhelmingly) jákvæð og sögðu börnin að þau myndu halda áfram að stunda 
jóga ef þau fengju tækifæri til þess (Stapp og Wolff, 2019, bls. 1397).  

Elín talaði um að hún hefði heyrt mjög jákvæð viðbrögð frá foreldrum og 
öðrum kennurum um áhrif jógakennslunnar á börnin. Hún sagði: 

Það sem ég hef heyrt frá foreldrum og kennurum, að börnin hafa mikla 
tilhlökkun að fara í jóga. Þeim líður vel eftir jóga, þau tala mikið um jóga. 
Svo hef ég heyrt dæmi af krökkum sem hafa tekið það upp á sína arma, þegar 
þau vakna að gera sólarhyllingar áður en þau fá sér morgunmat. 

Fríða hefur prófað að nota jóga til þess að aðstoða umsjónarkennara við 
agastjórnun. Hún fór inn í „erfiðan“ 5. bekk og bauð upp á öndun, teygjur og 
fleira til þess að fá nemendur til að vera rólegri. Í kjölfarið var skoðað hvernig 
virkni nemenda var eftir jógað. Í ljós kom að úthaldið varð meira hjá 
krökkunum í tímanum á eftir jóga, þau urðu rólegri í þeim tíma og voru svo 
farin að biðja um jóga. Fríða sagði: Meira að segja erfiðustu krakkarnir vildu 
ró og næði, það er allt sem bendir til þess. Eins og við vitum sem erum í jóga 
að þetta gerir börnunum gott. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Steiner o.fl. frá árinu 2013. 

Þar sem jógaiðkun er þjálfun í núvitund hefur hún verið notuð til þess að takast 
á við tilfinninga- og hegðunarerfiðleika hjá börnum innan skólakerfisins. Í 
þeirri rannsókn voru kennarar og sérkennarar látnir velja nemendur sem 
glímdu við tilfinninga- og hegðunarerfiðleika til þess að taka þátt í 
jógaprógrammi. Jógatímar voru settir inn á stundaskrá þeirra nemenda í tvö ár. 
Rannsakendur söfnuðu síðan upplýsingum með spurningalistum þar sem spurt 
var opinna spurninga og með matskvörðum, bæði áður en nemendur tóku þátt 
í jógaprógramminu og svo aftur eftir þetta tveggja ára prógram. Niðurstöðurnar 
bentu til þess að jóga nýttist börnum sem væru með hegðunarerfiðleika (Steiner 
o.fl., 2013, bls. 817). 

Innan skólans hefur þróunin síðustu ár verið sú að lögð hefur verið meiri 
áhersla á lýðræði. Nemendalýðræði hefur verið töluvert í umræðunni innan 
skólanna. Samkvæmt þessum áherslum eiga nemendur að fá tækifæri til þess 
að hafa meiri áhrif á nám sitt. Þetta kemur til dæmis fram í Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna þar sem lögð er áhersla á að hlusta á raddir barna. Í 



 43 

þessari rannsókn kemur skýrt fram að þeir nemendur sem hafa haft tækifæri til 
þess að kynnast jóga í skólanum þeir biðja mikið um það. Unglingarnir okkar 
eru undir miklu álagi. Það sýna niðurstöður rannsókna. Ég tel mikilvægt að 
hlusta á þessar raddir barnanna og ungmennana. Þau finna áhrifin af iðkuninni 
og biðja um að fá að stunda meira jóga. 

4.1.4 Samantekt á fyrsta þema 

Jógakennararnir voru allir sammála um mikilvægi þess að nemendur á 
aldrinum 5-16 ára fengju tækifæri til að kynnast jóga innan skólakerfisins. 
Fram komu einkum þrjár ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi að jóga félli vel að 
hlutverki skólans og aðalnámskrá, jógakennararnir sáu jákvæðar breytingar á 
líðan nemenda þegar þeir stunduðu jóga og var reynsla þeirra sú að nemendur 
sem kynnst höfðu jóga biðja mikið um það. 

4.2 Tímarnir eru byggðir upp með hliðsjón af 
fjórum grunnþáttum jóga  

Þegar rannsakandi bað jógakennarana að lýsa uppbyggingu á dæmigerðum 
jógatíma þá kom í ljós að þeir skipulögðu oftast tíma með hliðsjón af fjórum 
grunnþáttum jóga sem eru stöður/æfingar, öndun, hugleiðsla og slökun. 
Dóra sagði:  

Við byrjum alltaf á að heilsast á einhvern hátt, að anda og tengja okkur. Ég 
er alltaf líka með gongskál sem ég slæ í og við lokum augunum, svo syngjum 
við alltaf einhverjar möntrur. Síðan förum við bara í sólarhyllingar, leiki 
eða dans, eitthvað slíkt. Förum inn í einhverjar stöður og út frá því förum 
við svo inn í meiri öndun, förum inn í andrýmisæfingar og síðan bara í 
einhverja slökun. Þetta er svona basicly skipulagið. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna Khalsa og Butzer (2016) sem 

segja að þrátt fyrir að til séu mörg kennsluprógröm sem jógakennarar styðjast 
við þegar þeir kenna jóga innan skólastofnana þá byggi þeir alltaf á fjórum 
grunnþáttum jóga sem eru líkamlegar stöður/æfingar, öndunaræfingar, 
slökunartækni og hugleiðsla/núvitund (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 47). 

Kennararnir töluðu allir um mikilvægi þess að skipuleggja tímana vel. Elín 
sagði:  

Það sem að ég lærði svo vel hjá henni Guru Dass var að skipuleggja tímann 
vel, að gera tímann skilvirkan og fara eftir svona ákveðnum strúktúr. Vera 
alltaf með auka hugmyndir í erminni því að stundum virka hlutirnir ekki og 



 44 

það þarf að grípa til, af því að athyglin er ekki kannski mikil hjá litlum 
börnum.  

Dóra lagði líka áherslu á að hafa uppbyggingu jógatímanna þannig að þeir 
byrjuðu og enduðu á rólegum nótum. Dóra sagði:  

Ég skipulagði hvern tíma eins vel og ég gat. Ég var bara með algjörlega 
punktað niður, beinagrindin var soldið í hausnum á mér og svo reyndi ég 
bara, eftir því hvernig gekk. Ég var ofsalega samviskusöm með það. Þegar 
maður er að skipuleggja venjulega kennslu eins og í íþróttafræðinni þá vildi 
ég hafa soldið svona eins og að byrja rólega, byggja tímann upp, ná 
einhverjum hápunkti og draga síðan aftur niður og enda yfirleitt í 
einhverjum rólegheitum, kannski ekki alltaf slökun. 

Elín lagði einnig áherslu á mikilvægi þess að vera með skýr fyrirmæli. Hún 
sagði: Þetta er alltaf mjög vel strúktúrerað hjá mér og það virðist henta 
krökkunum ofsalega vel, mikið skipulag og skýr fyrirmæli alltaf. Þau vita að 
þetta er upphafið, þetta er miðja og svo lokin. 
Bára sagði: 

Ég bara alveg skrifa þá niður sko hvað ég ætla að gera. Það er upphaf, ég 
jarðtengi þar, öndunin og núvitund, jógastöður, hugleiðsla og slökun. Þetta 
er bara svona, eins og okkur er kennt. Mér finnst það ágætt vegna þess að 
þá hefur maður, þá er maður ekki að fara út um víðan völl og maður veit 
soldið hvað maður er búinn að gera og byggir ofan á því, svona týpísk 
uppbygging á jógatíma.  

Góa, sem hefur kennt stólajóga í grunnskóla, byggir tímana sína einnig upp 
með fjóra grunnþætti jóga í huga. Hún sagði:  

Þegar ég er með stólajógað þá er þetta 10-13 mínútur, eitthvað svoleiðis. 
Það kemur bara mjög vel út. Ég læt þau samt standa aðeins upp en við 
byrjum bara sitjandi eins og þau eru, þau eru meira eða minna með lokuð 
augun allan tímann á meðan þau sitja, byrja bara svona eins og ég byrja 
jógatímana bara aðeins að átta sig á önduninni, finna öndunina. Það hægist 
á henni, geyma allar óþarfa hugsanir þangað til bara á eftir. Svo förum við 
aðeins yfir öndun og svo tökum við axlir, teygjum úr okkur, snúum aðeins 
upp á okkur, vinda upp á okkur á stólnum. Þetta er kannski svona 5, 6 
mínútur, og svo stöndum við upp, og jafnvægi soldið, upp á tær. Förum 
jafnvel í stólinn, sú æfing, já, meiri hlutinn er á stólnum en svo aðeins 
stöndum við upp. Stundum ef ég er með 12, 13 mínútur þá náum við að setjast 
aftur og ég les eina hugleiðslu í lokin. 

Bára og Góa lýstu jógatímum sem báðir voru byggðir upp á dæmigerðan 
hátt en aðstæður voru ólíkar á þann hátt að í öðrum tímanum voru nemendur á 
dýnum og í hinum sátu þeir á stól. 

Greinilegt er að jógakennaranir kenna eftir hugmyndafræði ævafornu 
jógafræðanna. Þegar þeir hafa tækifæri til þess að kenna heilan jógatíma þá er 
hann oftast byggður upp í samræmi við þessa fjóra grunnþætti. Þegar 
jógakennararnir setja jóga inn í skóladag nemenda í venjulegri kennslustund 
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þá er það oft bara smá teygjur og öndun. Að mínu mati er mikilvægt að þeir 
sem kenna jóga þekki grunninn í jógafræðunum og hugsunina á bak við það 
sem gert er. Það eykur gæði kennslunar og minnkar líkurnar á að þessi iðkun 
verði útþynnt og innihaldslítil. 

4.2.1 Jóga er náttúrlega öndun númer 1, 2 og 10 

Jógakennararnir lögðu mikla áherslu á að kenna nemendum öndun og hvernig 
þeir gætu haft áhrif á líðan sína með því að setja fókusinn á öndunina, fylgjast 
með henni og hægja á henni. Elín sagði:  

Mér finnst öndun eiginlega vera númer 1, 2 og 3, að kenna börnunum, innan 
gæsalappa, rétta öndun og það hvernig við getum stjórnað líðan okkar í 
gegnum öndun. Það er bara, ég held að við séum bara ekki alveg búin að 
opna augun fyrir því hversu öflugt tæki þetta er.  

Hún sagði einnig: Kem inn á líkamann og öndun, og öndun finnst mér sko, eitt 
af því mikilvægasta sem við getum kennt börnum og Aníta sagði:  

Jóga er náttúrlega öndun númer 1, 2 og 10, og hún stýrir svo mikið hvernig 
þér líður. Það er bara punktur, það sérðu þegar þú ert að horfa á krakkana 
og kannski bara í eina og hálfa mínútu þá er eins og þau hafi sofið sko, bara 
vá! Það er stórkostlegt, það er alveg upplifun sko. 

Jógakennararnir töldu mikilvægt að fræða nemendur um hvernig þeir gætu nýtt 
öndun til þess að róa sig niður þegar þeir fyndu fyrir streitu eða kvíða.  

Fríða sagði: Margir unglingar eru með kvíða. Ég hef líka verið að kenna 
jákvæða núvitund og öndunaræfingar hafa virkað og Bára sagði: Þau nota 
öndunina heima. Ég tek alltaf einhverja öndun með þeim, það er einn af 
þessum póstum. Það er öndun og að læra sko mismunandi aðferðir. Fríða 
sagði: Þeim þykir þetta þægilegt og þeim líður vel, og bara það að taka 
öndunaræfingu, þau bara finna mjög fljótlega að þau róast. Ég finn það sjálf. 

Fríða talaði um mikilvægi þess að kenna nemendum öndunaræfingar sem 
þeir gætu nýtt í framtíðinni þegar þeir þyrftu að róa hugann. Hún sagði:  

Bara þegar maður er rosalega stressaður, hjartað fer á fullt. Hvað er hægt 
að gera? Anda 3, 4 sinnum, og það er strax betra, og bara taka þessar 
öndunaræfingar, auðveldar öndunaræfingar til að róa taugakerfið. Maður 
þarf ekki að borga neitt fyrir þetta, maður notar þetta svo lítið. Eins og ég 
segi við þau: Ég er að tala um þetta núna, þið kannski nýtið ykkur þetta ekki 
í dag, eftir viku eða mánuð en kannski þegar við eruð orðin 23 þá bara, já, 
þetta var hún að tala um. Já, ég veit þetta. 

Dóra, sem hefur kennt 5 ára börnum jóga innan leikskólakerfisins, notar 
fjölbreyttar aðferðir til þess að gera þau meðvituð um öndun. Hún sagði: 

Þau voru orðin ofsalega klár í þessari blöðruöndun, að nota kviðinn sinn, 
og sjá þessa hækkun og lækkun. Ég reyndi að fikra mig soldið áfram með 
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það, eins og litlir fingur hreyfingarnar. Við notuðum stundum blöðru, létum 
þau blása á kerti og vorum með alls konar svona pælingar, fjaðrir, til þess 
að gera þau svona meðvitaðri um öndun. Það var ofsalega gaman að sjá að 
þau voru alveg til í það, þau eru með svo opinn huga. 

 Jógakennararnir notuðu mjög fjölbreyttar öndunaræfingar. Aníta sagði: 
Öndunaræfingar, og ég geri þær á alls konar vegu, bæði með hávaða og ekki. 

Fríða sagðist stundum nota öndunaræfingar til þess að róa bekkinn niður. 
Hún sagði:  

Þau verða að finna það á eigin skinni hvort þetta virkar eða ekki og þetta 
virkar alltaf en samt nota ég stundum flautu. Ég er búin að átta mig á því að 
bara það að fá krakkana til þess að horfa á mig og anda 3-4 sinnum þá róast 
allt. 

Algengt er að jógakennarar noti ilmolíur til þess að hafa áhrif á öndun, t.d. 
lavender- eða piparmyntuilm. Aníta sagði: Ég nota töfrasprey, eins og þegar 
þau eru að fara í próf, hristing, öndun og svo notum við töfrasprey sem er bara 
svona spreybrúsi með lavender og þau anda þessu djúpt. Dæmi voru um að 
nemendur bæðu kennara um að spreyja lavenderilmi áður en þeir svöruðu 
prófi. Bára sagði:  

Það kom ein til mín um daginn, sem var búin að vera í jóga nidra. Hérna 
sko, getur þú ekki spreyjað svona þegar við erum að fara í próf? Hún kom 
með hugmynd, lavender og eitthvað svona, af því að maður finnur það sjálfur 
að um leið og maður finnur lyktina þá byrjar maður að, það gerist eitthvað 
í líkamanum. Þannig að, getur þú ekki spreyjað svona? 

Í jógatímum eru ilmolíur, ilmvendir og reykelsi oft notuð til þess að skapa 
ákveðna stemningu. Þetta er oftast notað áður en jógatími hefst og þá sem hluti 
af undirbúningi rýmis eða þegar iðkendur eru í slökun. 

4.2.2 Maður þarf ekki að kenna stöðurnar eins og maður kennir 
fullorðnum 

Einn af þeim þáttum sem kennararnir töluðu um er líkamlegi hluti raja-jóga, 
jógastöðurnar og æfingarnar. Jógastöðurnar eru hluti af skipulagi allra 
jógatíma nema í jóga-nidra þar sem áherslan er á öndun, hugleiðslu og slökun.  
Dóra sagðist nota ævintýri til þess að leiða nemendur í gegnum stöðurnar. Hún 
sagði: 

Ég gerði soldið mikið af því að búa til þessar litlu jógasögur, að búa til 
eitthvert ævintýri sem að leiddi þau í gegnum stöðurnar, þannig að við fórum 
í gegnum svona eins og lítið ævintýri í hverjum tíma. Þá blandaði ég 
stöðunum inn í, það náði þeim ótrúlega. 

Bára sagðist vera búin að læra það að börnin gerðu oft æfingarnar öðruvísi 
en fullorðnir og gott væri að hafa æfingarnar frekar einfaldar. Hún talaði einnig 
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um mikilvægi þess að segja þeim að gera bara eins og þau gætu og það væri í 
lagi að gera mistök. Hún sagði:  

Maður kennir stöðurnar, maður þarf ekki að kenna þær eins og maður sé að 
kenna fullorðnu fólki. Maður slakar aðeins á í því og það er kannski það sem 
ég er að læra betur, já, að við gerum þetta bara eins og við getum. Það má 
alveg gera mistök, það má detta og það er ekkert mál. Maður má ekki vera 
of alvarlegu og kannski ætti maður bara að gera meira svona einstaka 
stöður. Þeim finnst gaman alveg að gera stöðurnar, ekkert að vera endilega 
með mikið flæði, ekki of miklar áskoranir. Það er kannski einfaldara og 
kannski bara minna. 

Aníta lagði áherslu á að kalla stöðurnar nöfnum sem nemendur skildu og 
væru barnvænar. Hún sagði: 

Ég læt þau alltaf standa og hrista sig, gera smá jafnvægisæfingar. Enda niðri 
í hundurinn og kisan og allt þetta, og fiðrildið og samlokan og við köllum 
þetta. Ég kalla þetta yfirleitt nöfnum sem þau skilja, svona barnvænt. Mér 
finnst það skipta máli. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna Cook-Cottone o.fl. þar sem 

þau komust að því að áherslur í jógatímum innan grunnskólans þyrftu að vera 
í samræmi við aldur nemenda eins og í annarri kennslu. Jógastöðurnar þurfa 
að heita barnvænum nöfnum sem nemendur geta tengt við og munað auk þess 
sem sjónrænar vísbendingar og sögur henta yngri nemendum vel (Cook-
Cottone o.fl., 2020, bls. 118). 

4.2.3 Finnið fyrir tánum snerta sandinn 

Hugleiðsla er einn af grunnþáttum jógaiðkunar. Hún felur í sér að athyglinni 
er beint inn á við með mismunandi aðferðum (Vohra o.fl., 2016, bls. 7). 
Jógakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni nota mismunandi 
hugleiðsluaðferðir með nemendum sínum. Má þar nefna hugleiðslusögur, 
núvitundaræfingar, möntrusöng og skynjunarhugleiðslu. 

Aníta sagðist leggja áherslu á nokkurs konar skynjunarhugleiðslu í 
jógatímum með nemendum sínum. Hún ræddi oft um svefn eða kvíða við 
nemendur og kenndi þeim leiðir til þess að nota hugleiðslu til þess að bæta 
svefn og minnka kvíða. Hún sagði:  

Bara sjáið ykkur fyrir ykkur á sólarströnd og þið standið í sandinum, þetta 
er svona skynhugleiðsla eiginlega. Finnið fyrir tánum snerta sandinn eða 
farið þið að faðma tré. Ég tengdi þetta oft við svefn og kvíða, ég minnist á 
það nánast alltaf, því það er svo eðlileg tilfinning og það sé hægt að gera 
svona, svona og svona.  

Hún sagði líka:  
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Eins og svona 5, 4, 3, 2, 1 hugleiðsla, 5 hlutir sem þú sérð, 4 sem þú heyrir, 
3 sem þú snertir, 2 sem þú lyktar af og einn sem þú bragðar. Þetta svínvirkar 
á börn, þetta er svona skynfærahugleiðsla. Þú ferð ósjálfrátt í núvitund, það 
þarf ekki einu sinni að tala um það, þannig að ég geri þetta yfirleitt svona. 

Bára talaði um hugleiðslu sem hluta af núvitund og að hún nýtti hugleiðslu 
og núvitundaræfingar til þess að minnka prófkvíða hjá nemendum sínum. Hún 
sagði:  

Ég tek það alveg í hverjum tíma, öndun og hlustun bara sem hluta af 
núvitund. Eitthvað svona áður en þau fara í próf, sem þau geta gert án þess 
að neinn sjái, smá hugleiðslu. Stundum hef ég prófað það fyrir próf að gera 
eitthvað svona en svo gleymir maður því oft, því maður er í einhverju öðru. 

Niðurstöður rannsókna benda í sífellt meiri mæli á árangur þess að bjóða 
upp á hugleiðslu innan skólastofnana. Mest virðast áhrifin vera á vitsmunalega 
frammistöðu sem eykst við að stunda hugleiðslu (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 
47). Komið hefur í ljós að núvitund og hugleiðsla geta breytt starfsemi mynstra 
í heilanum sem tengjast skapi. Hún minnkar kvíða, bætir streitustjórn, dregur 
úr sársauka og styrkir ónæmiskerfið (Edwards o.fl., 2013, bls. 510). 
Rannsóknir á hugleiðsluiðkun meðal barna og ungmenna benda til þess að 
hugleiðsla hafi jákvæð áhrif á geðheilsu þeirra, aðlögun og sjálfsstjórn, einnig 
að hún minnki spennu og neikvæða hegðun í skólanum (Vohra o.fl., 2016, bls. 
7).  

4.2.4 Að gefa eftir í hverjum einasta andardrætti 

Jógakennararnir töluðu allir um að þeir endi oftast jógatímana á slökun. Þá 
leggjast nemendur niður með lokuð augun ef þeir treysta sér til og hendur niður 
með síðum. Staðan er kölluð Savasana eða líkstaðan og er talað um hana sem 
mikilvægustu stöðuna í jóga. Aníta talaði um að nemendur þyrftu að læra að 
slaka á og það snerist allt um þjálfun. Hún sagði : Svo endum við alltaf á því 
að leggjast, ég er ekki alltaf með einhverja hugleiðslu, ég læt þau bara finna 
fyrir líkamanum í dýnunni.  

Bára talaði um að slökunarstöð sem hún var með á þemadögum hefði verið 
það besta sem hún hefði gert í skólanum. Hún sagði:  

Þau vita alveg hvað á að gera sko, sérstaklega eftir annað árið og það eru 
bara mjög skýr skilaboð. Eftir því sem þau liggja kyrr lengur þeim mun fleiri 
stig fá þau, og svo bara koma þau sér fyrir og ég segi þeim einhverja svona 
hugleiðslusögu og hljóðskál og svona og geri eitthvað notalegt, hef tónlist. 
Það er einhver svona söngharpa og hljómskál og svona og það dugar. Þau 
eru alveg frábær í þessu, þetta er það besta sem ég hef gert í skólanum.  
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Bára talaði einnig um að mörgum nemendum hefði fundist slökunarstöðin 
besta stöðin á þemadögunum og að sumir hefðu ekki viljað fara. Hún sagði:  

Það var verið að gera svona kvikmynd um fjölgreindaleikana og sú sem var 
að gera hana hún sagði að ein af spurningunum sem þau voru að spyrja var: 
Hvað fannst þér skemmtilegasta eða besta stöðin? og það voru mjög margir 
sem sögðu slökun, þannig að ég á bara eftir að fá það staðfest í myndinni. 
Það er líka það sem að segir manni, sum vildu bara ekki fara. 

Elín talaði um að það væri fullt af fólki að gera flotta hluti innan 
skólakerfisins til þess að aðstoða nemendur til þess að slaka á. Hún sagði: Ég 
veit alveg að það er fullt af fólki að gera alls konar flotta hluti. Ég veit að 
einhver hefur verið að bjóða upp á flot í einhverjum skólanum. 

Jógakennararnir sögðust oft nota rólega tónlist eða nátttúruhljóð til þess að 
aðstoða nemendur við að slaka á. Dóra sagði: Tónlistin var ofsalega stór hluti 
af því að um leið og þau fundu að það var kominn einhvers konar sjávarniður, 
eða eitthvað rólegt, þá var bara svona, já, nú er kominn einhver punktur hér 
og Elín sagði: Svo finnst þeim líka oft rosalega gott að fá að liggja með hendur 
á maga með kósí tónlist, að vera leidd inn í djúpa slökun, þar sem þau eru bara 
að gefa eftir í hverjum einasta andardrætti. 

Jógakennararnir töluðu um að nemendum fyndist gott að geta farið í slökun 
og að þeir bæðu oft um það þegar þeir hefðu kynnst henni. Aníta sagði:  

Það er til dæmis einn nemandi, sem kemur til mín og getum við ekki farið í 
jóga? Líður rosalega vel, já, vegna þess að það er svo lítið áreiti. Þeir eru í 
keppni, og þeir eru í boltaleik og svo koma þau hingað og það má bara, er 
allt í lagi að gera ekkert, ró og fara í slökun.  

og Bára sagði:  
Maður er eiginlega alltaf að læra, svona grípa það sem þeim finnst gott sko. 
Þess vegna fór ég í jóga nidra og ég hef alveg talað við eina sem fór 
eiginlega bara alveg í jóga nidra af því að krakkarnir kölluðu eftir því. 

Nokkrir kennaranna töluðu um að mikilvægt væri að kenna nemendum 
slökun til að þeir gætu nýtt sér hana sjálfir ef þeir yrðu stressaðir, kvíðnir eða 
ættu erfitt með að sofna. Bára sagði:  

Þeim finnst rosa gott að fá frið, gott að fá slökun og það er alltaf leidd, ég 
leiði alltaf slökunina. Ég held að það sé bara að læra einhverjar aðferðir ef 
maður verður stressaður, ef maður verður kvíðinn, ef manni gengur illa að 
sofna, þá vita þau hvað þau eiga að gera.  

og Aníta sagði: Þessi sem þú þekkir, þau kunna alveg að slaka á. Þetta snýst 
bara um þjálfun og að þau endurtaki þetta, þannig að þau fatti að þetta er gott. 
Þá fara þau að taka við sjálf, þetta snýst allt um þjálfun. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna Stueck og Gloeckner (2005) 

sem rannsökuðu áhrif jógaiðkunar á börn á aldrinum 11-12 ára sem glímdu við 
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kvíða. Börnin tóku þátt í slökunarjóga sem kallast Training of Relaxation with 
Elements og Yoga for Children. Áhersla var á öndunaræfingar, slökun (e. 
imagination journeys) og sérvaldar jógaæfingar fyrir börn með áherslu á leik. 
Niðurstöðurnar sýndu að jógaiðkunin jók tilfinningalegt jafnvægi þátttakenda 
til lengri tíma og tilfinningin um hjálparleysi og árásargirni minnkaði. Að auki 
kom í ljós að þátttakendur notuðu aðferðirnar sem þeir lærðu á námskeiðinu til 
þess að bregðast við aðstæðum utan skólans, til dæmis til þess að slaka á eftir 
skóla, til þess að auka vellíðan sína og til að ná stjórn á neikvæðum 
tilfinningum (Stueck og Gloeckner, 2005, bls. 371-372).  

4.2.5 Samantekt á öðru þema 

Þegar jógakennararnir lýstu uppbyggingu á dæmigerðum jógatíma kom í ljós 
að tímarnir voru oftast byggðir upp með hliðsjón af fjórum grunnþáttum jóga 
sem eru stöður/æfingar, öndun, hugleiðsla og slökun. Undanskildir voru jóga 
nidra tímar en þá er stöðunum/æfingunum sleppt.  

4.3 Jógatímarnir mjög fjölbreytilegir hvað 
varðar tímalengd og fjölda nemenda 

Eftir að hafa tekið viðtöl við þessa sex krakkajógakennara þá vakti athygli hvað 
jógatímarnir sem þær hafa boðið upp á eru fjölbreytilegir, bæði hvað varðar 
tímalengd og fjölda nemenda. Tímalengd var allt frá nokkrum mínútum og upp 
í heila kennslustund sem oftast er 40 mínútur. Fjöldi nemenda var mjög 
mismunandi, allt frá nokkrum einstaklingum upp í 500 nemendur auk kennara 
í heilum grunnskóla.  
      Það er greinilegt að jógakennararnir reyna hvað þeir geta til þess að gefa 
nemendum tækifæri til þess að kynnast jóga og stunda það. Má segja að þetta 
sé hugsjón hjá þeim. Það hvað tímarnir eru fjölbreytilegir sýnir að mínu mati 
að jógakennararnir grípa öll þau tækifæri sem þeir koma auga á til þess að bæta 
jóga inn í skóladag nemenda. 

Niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone o.fl. (2020) benda til þess að 
hentugur tími fyrir yngstu nemendurna sé hálftími í senn og mikil áskorun 
felist í að hafa tímana lengri fyrir þann aldur. Hæfilegur tími fyrir eldri 
nemendur sé síðan 45 mínútur (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 117). 
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Að mati Harvard-prófessorsins Sat Bir Sight Khalza og Betzy Butzter sem 
eru helstu rannsakendur á jóga innan skólakerfisins nú á dögum þá skortir 
rannsóknir þar sem skoðað er hversu lengi jógatímarnir eigi að standa yfir og 
hversu oft þeir skuli vera til þess að hafa sem mest áhrif (Khalza og Butzer, 
2016, bls. 52). Í umfjölluninni hér á eftir er jógatímum skipt niður í þrjá flokka 
eftir tímalengd.  

4.3.1 8-10 mínútna tímar 

Þeir jógakennarar sem höfðu verið með umsjónarbekki höfðu allir bætt 
nokkurra mínútna jógastundum inn í skóladag nemenda, stundum í upphafi 
skóladags eða á miðjum skóladegi til þess að brjóta daginn upp, sumir daglega 
en aðrir einu sinni til tvisvar í viku. Fríða var með 10 mínútna jóga 
samverustund í upphafi skóladags fyrir umsjónarnemendur sína sem voru í 2. 
bekk þegar heimsfaraldurinn COVID-19 skall á og rétt áður en samkomubann 
tók gildi sem olli takmörkunum á öllu skólastarfi. 

Í flestum skólum eru haldnir þemadagar einu sinni til tvisvar á ári. Á sumum 
þemadögum fara nemendur milli stöðva. Algengt er að hver stöð taki 8-10 
mínútur. Aníta, Bára og Góa höfðu verið með jóga eða slökunar/hugleiðslustöð 
á þess konar dögum.  

Bára sagði: Það eru svona Fjölgreindaleikar hjá okkur. Ég hef verið með 
stöð á þeim, þá koma rúmlega 500 nemendur á tveimur dögum í slökun og 
hugleiðslu í 10 mínútur, það er frábært, bara æði og Aníta sagði:  

Á Fjölgreindaleikunum er ég með svona 14-15 nemendur í hóp, þau eru í 1.-
7. bekk. Þarna er ég með nemendur sem ég hitti bara einu sinni á ári, og það 
er alveg magnað hvað þetta virkar. Ég hef ekki einu sinni vísað nemanda út 
í þessar 8 mínútur sem ég er með kennsluna.  

Aníta og Fríða höfðu einnig prófað að vera með stutta tíma fyrir alla 
nemendur og kennara í skólanum í einu. Fríða sagði: Það er morgunsöngur á 
morgnana og ég hef verið fengin nokkrum sinnum til að koma með öndun, 
hugleiðslu og jóga í morgunsöng. Þá eru svona 200 krakkar, og þau eru 
ótrúlega opin fyrir þessu og Aníta sagði: Þegar ég bý til svona jógastúdíó fyrir 
rúmlega 500 nemendur, ég hef alveg nokkrum sinnum tekið alla, og að horfa 
á þau sko, hvað þau slaka á. 

Fríða hafði haft í undirbúningi að koma inn í tíma hjá umsjónarkennurum 
og kenna þeim að setja jóga inn í tímana hjá sér. Henni fannst kennarar vera 
óöruggir gagnvart þessu, en hugmyndin var að þeir gætu lært af henni og sett 
jógaæfingar inn í tímana þegar þeim fyndist henta eða vera þörf á. Fríða sagði:  
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Þá kem ég inn, kannski í tíu mínútur á dag, í einhvern ákveðinn tíma og 
kennarinn er bara líka. Þá er þetta svona herminám, þannig að kennarinn 
læri af mér. Við vorum komin á fullt með að undirbúa þetta þegar allt þetta, 
COVID skall á, við sjáum bara til, en ef eitthvað er þá þurfa nemendur og 
kennarar þetta núna. 
Þarna vísaði Fríða til þess að heimsfaraldurinn COVID-19 sem skall á 

meðan á þessari rannsókn stóð hefði valdið álagi og kvíða hjá nemendum og 
kennurum. 

4.3.2 11-30 mínútna tímar  

Jógatímar sem eru 20-30 mínútur að lengd eru algengir hjá yngstu 
nemendunum, það er að segja hjá 5 ára nemendum sem eru elstu nemendur í 
leikskólum og nemendum á yngsta stigi grunnskólanna sem eru 6-9 ára. Dóra 
sagði: Þetta voru ekki langir tímar í hvert skipti, ég var svona að miða við 20-
25 mínútur og svona rúmlega í hvert skipti fyrir allra yngstu börnin og Elín 
sagði: Ég hef tímann yfirleitt hálftíma. Mér finnst hálftími vera bara ótrúlega 
góður tími, það mætti vera kannski 40 mínútur með elstu krökkunum en 
hálftími með yngsta og miðstigi er bara fínt. 

Fríða hafði líka boðið nemendum á unglingastigi upp á jóga í frímínútum.  
Hún sagði:  

Svo var ég með, í fyrra, hugleiðslu og slökun í frímínútum fyrir krakka í 
unglingadeild. Þau gátu valið, en eins og ég segi þetta var ekki fast inn á 
töflu eða neitt. Við höfum bara verið að prófa einhver svona verkefni, og 
droppað inn í einhvern ákveðinn tíma. 

Góa sem hafði farið inn í bekki og verið með 20 mínútna stólajóga sagði:  
Svo hef ég verið að koma inn í tíma allan síðasta vetur, þá buðum við öllum 
skólanum. Þá fengu allir bekkir fjóra tíma yfir árið sem að ég kom bara inn 
í kennslu og var með stólajóga eða svoleiðis, þannig að það fengu allir að 
kynnast þessu. 

Bára hefur verið með 20 mínútna langa umsjónartíma einu sinni í viku fyrir 
nemendur í 8.-10. bekk. Bára sagði:  

Síðan hef ég verið með svona nýtt í vetur, í 8. 9. og 10., þá er umsjónartími 
og ég fæ svona 1/3 af umsjóninni af krökkunum sem eru í þeim tímum, fyrir 
hvern hóp, þá hef ég verið með núvitund, jóga og slökun. Svo myndi maður 
vilja gera mikið meira en 20 mínútur líða bara, búh, hver tími líður svo hratt. 

4.3.3 40 mínútna tímar  

Þegar nemendur hafa fengið heila kennslustund í jóga, sem er 40 mínútur, þá 
hefur það annars vegar verið val á unglingastigi og hins vegar þegar 
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jógakennararnir hafa verið með kennslu í íþróttum, sundi eða dansi en notað 
tækifærið og boðið nemendum upp á jógatíma. Þegar nemendur velja jóga er 
það sett inn á stundaskrá þeirra. Bára sagði: Þannig að ég fékk að vera með val 
í unglingadeild í jóga. Það komu alveg margir, þá var ég bæði með núvitund 
og svo stöðurnar og slökun. Það var bara rosalega gaman, það var bara 
einhvern veginn þannig hópur. Fríða sagði: Núna hef ég verið með val í 10. 
bekk, íþróttir, það hefur verið kraftjóga og jóga nidra er vinsælt núna hjá 
krökkum. Bára sagði einnig:  

Ég hef verið með smiðju í 8. bekk, þau geta valið um sex smiðjur. Þau velja 
4 af 6 smiðjum, það hefur alveg verið fullt í þá smiðju. Það voru margir sem 
völdu jóga nidra, það var bara æðislegt sko. Þau koma hérna og liggja bara, 
þetta eru alveg dásemdar tímar. 

Góa og Fríða hafa sett jóga inn í íþrótta-, sund- og danstíma. Góa sagði: Ég 
hef leyst af danskennara og íþróttakennara, þá hef ég náð að koma jóga alveg 
inn og hún sagði einnig: Þegar ég leysti af danskennarann í sex vikur þá var 
ég alveg bara með jóga í staðinn, þannig að þau sem áttu að vera í dansi voru 
bara í jóga í staðinn. Þetta var 1.-4. bekkur. 

Fríða hefur prófað að vera með nokkurs konar jóga í vatni. Hún sagði: 
Þannig að ég hef tekið þetta inn í íþróttir, inn í sund. Þá er kannski bara öndun 
eða slökun í sundi. Ég hef reynt að gera það sem ég get fyrir þann hóp sem ég 
er með, en þetta er ekki fast. 

Niðurstöður rannsóknar Butzer o.fl. (2015), þar sem rannsakendur skoðuðu 
meðal annars tímalengd jógatíma innan skólakerfisins, sýndu að hægt var að 
flokka jógatímana í tvo flokka. Annars vegar voru stutt jógahlé sem kennarar 
komu að inni í bóklegu tímunum hjá sér inni í skólastofu bekkjanna, þar má 
nefna stólajóga eða jóga við borð, og hins vegar heilir jógatímar sem fóru fram 
í opnum rýmum eða í íþróttasal. Kennsluáætlanir í jóga sem hannaðar eru til 
þess að nota í almennum kennslustofum fela í sér stutt jógahlé í gegnum 
skóladaginn þar sem framkvæmdar eru nokkrar einfaldar jógaæfingar í stað 
þess að vera með dæmigerðan heilan jógatíma í 30-45 mínútur. Heill jógatími 
byggist hins vegar meira á þáttum sem tengjast hreyfingu og íþróttum og eru 
oft hluti af íþróttakennslu bekkjarins eða valkvæðir tímar. Þetta form af jóga 
krefst vanalega sérstaks útbúnaðar eins og til dæmis dýna, kubba, teppa eða 
banda auk rýmis sem er ekki venjuleg kennslustofa (Butzer o.fl., 2015, bls. 5). 
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4.3.4 Samantekt á þriðja þema 

Jógatímar viðmælenda voru mjög fjölbreytilegir hvað varðar tímalengd og 
fjölda nemenda. Þetta voru allt frá 8 mínútum upp í heila kennslustund sem er 
40 mínútur. Fjöldi nemenda var allt frá nokkrum nemendum sem völdu að 
stunda jóga í frímínútum upp í 500 nemendur og að auki kennarar í heilum 
grunnskóla.  
 

4.4 Mismunandi áherslur eftir aldri nemenda 

Jógakennararnir voru almennt með mjög mismunandi áherslur eftir því á hvaða 
aldri nemendur voru. Undantekningin eru þemadagar en þá eru nemendur oft 
settir í hópa þvert á aldur. Aníta sagði: Það skiptir engu máli aldur hjá, það 
eru nánast allir nemendur saman í hóp.  

Aníta og Góa komu inn á muninn á að kenna börnum og fullorðnum. Aníta 
talaði um að börn væru mun móttækilegri og fljótari að tileinka sér jóga. Hún 
sagði:  

Málið er að þegar þú ert búinn að vera mikið í jóga með fullorðnum, það er 
sko tvennt ólíkt að vera í jóga með börnum Þau eru svo miklu fljótari, svo 
miklu nær upprunanum, eða hvernig maður á að orða það, þau sem eru 
móttækileg. 

Góa talaði um að krökkunum fyndist skemmtilegt að hafa jógatímana 
myndræna, að þau fengju að sjá myndir af þeim stöðum sem þau væru að fara 
að gera. Hún sagði:  

Það er kannski helst það sem að mér finnst ég hafa náð að bæta við mig 
þarna í krakkajóganámskeiðinu, það er svona leikurinn og spjöldin sem ég 
nota, svona myndrænt. Spjöld sem að ég er að nota, þannig að þau sjá 
stöðurnar sem við erum að fara að gera, ég er með það myndrænt. Það finnst 
þeim mjög skemmtilegt sko. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone, Estey og 

Guyker (2020) sem komust að því að áherslur í jógatímum þyrftu að vera í 
samræmi við aldur nemenda og að sjónrænar vísbendingar hentuðu yngri 
börnum vel (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 118). 

Að mínu mati þá sýna þessar ólíku áherslur í jóga eftir aldri nemenda að 
jógakennararnir þekkja nemendur sína, þeirra þarfir og hlusta á það sem þeir 
biðja um. Elín talaði um að á miðstigi þá leggur hún áherslu á að kynna 
ýmislegt fyrir nemendum og að hún leyfir þeim síðan að hafa áhrif á það sem 
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gert er í tímanum. Bára talaði um það að hún leggur áherslu á jóga nidra og 
slökun með unglingunum vegna þess að þeir kalla eftir því. 

4.4.1 Á yngsta stigi er mikil áhersla á fjör og leik 

Þeir jógakennarar sem höfðu kennt yngstu nemendum jóga töluðu allir um að 
á yngsta stigi legðu þeir mikla áherslu á leikinn og fjörið. Kennararnir 
blönduðu einnig athöfnum sem ekki falla undir jóga, eins og til dæmis leikjum, 
dansi og söng, inn í tímana hjá sér. Leikur og leikgleði gegna lykilhlutverki í 
þroska barna (Pinchover og Shulman, 2019, bls. 2252).  

Fríða talaði um að auðvitað væru áherslurnar í jóga mismunandi eftir aldri 
barna, rétt eins og væri í kennslu annarra námsgreina. Hún sagði:  

Auðvitað nálgast ég kennsluna öðruvísi með unglingum heldur en með 
börnunum. Þetta er svona meiri leikur og meiri gleði soldið, tengjum þetta 
dýrum og svoleiðis með krökkunum og ég nota svona hugleiðslusögur. 
Alladín og töfrateppið, já þannig að þetta er svona, það er bara öðruvísi 
nálgun bara eins og í kennslu. 

Dóra, sem hefur kennt 5 ára börnum í leikskóla jóga, sagðist leggja mikla 
áherslu á að það væri gaman og að fjör væri ríkjandi í tímum. Hún legði einnig 
áherslu á að börnin fengju ákveðna útrás í jógatímunum. Dóra sagði:  

Ég greip líka alveg í dansinn, greip í fjörið, greip í hreyfinguna og 
íþróttirnar. Stundum fórum við alveg á flug, stundum setti ég stuðtónlist og 
við bara dönsuðum og fórum í stoppdans skilurðu. Þannig að 
hugmyndafræðin mín var bara soldið að leyfa krökkunum að fá smá útrás 
líka og bara finna frelsi hjá sér að þó að eitthvað sem við værum að gera. 
Þótt það kallaðist jóga þá væri það kannski ekki ofsalega skrýtið eða þetta 
væri bara frelsi til þess að vera eins og þau væru, og reyna að flétta inn í. 
Auðvitað eru þessar hreyfingar ótrúlega skemmtilegar og mikið stuð fyrir 
þau.  

Hlutverk leiksins getur verið mjög fjölbreytilegt. Hann getur gefið börnum 
tækifæri til þess að losna við umframorku. Leikurinn gefur þeim tækifæri til 
að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar. Þau geta tjáð tilfinningar eins og til 
dæmis ótta, reiði og árásarhneigð í gegnum leik. Þannig geta börn fengið útrás 
á öruggan hátt fyrir spennu eða kvíða. Leikurinn getur ýtt undir jákvæð 
félagsleg samskipti, styrkt sjálfsmynd og sjálfstraust barna (Wood, 2014, bls. 
22). 

Elín og Góa, sem hafa kennt yngstu nemendum innan grunnskólans, lögðu 
líka mikla áherslu á leikinn, fjörið og gleðina. Góa sagði:  

Með yngri börnunum þá er þetta meira svona leikur, dans, söngur, stuð, 
stuð, stuð og inn á milli er maður að koma að svona alls konar dýpri hlutum, 
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af hverju viljum við sitja bein í baki og af hverju við viljum anda ofan í 
magann. Með minnstu krökkunum er þetta allt gert í gegnum stuð og leik.  

Dóra hefur líka lagt mikla áherslu á tónlist og dans í sinni jógakennslu með 
yngstu nemendunum. Hún sagði: 

Mér finnst alltaf gott að vinna með tónlistina með öllu og dansinn, bara jóga 
með börnunum, þá getur tónlistin verið svo sterkt verkfæri og dansinn, 
möntrusöngur og svo hreyfifærni. Klappa taktinn, annan fótinn í einu, að 
geta blandað því soldið saman við jógatenginguna.  
Þetta er í samræmi við niðurstöður megindlegrar rannsóknar Butzer o.fl. 

(2015) sem komust að því að í mörgum jógaprógrömmum sem notuð eru innan 
skólakerfisins er kennurum leyft að blanda inn þáttum sem ekki falla undir jóga 
eins og leikjum, söng, listum og hópefli (Butzer o.fl., 2015, bls. 6).  
Góa talaði um að yngri nemendur væru forvitnari og með opnari huga en þeir 
eldri og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt. Hún sagði:  

Ég geri meira leik með fyrsta til fjórða bekk, börnin eru miklu meira, þau 
eru svona opnari, til í að prófa meira og spyrja og forvitin og þú veist svona. 
Þetta eru soldið öðruvísi tímar, bara hvernig ég byggi þetta upp sko. Þannig 
að ég myndi segja að þeir væru svona opnari yngri krakkarnir. Þeir eru 
svona tilbúnari til þess að prófa og gera alls konar svona alveg strax. 

Dóra talaði um mikilvægi þess að nota jógatímana til þess að þjálfa þessi 
yngstu í athygli. Athygli er einn af þáttunum í hugmyndafræði Little flower 
yoga og tengist Pratyahara sem er einn af átta limum í Ashtanga-jóga. Dóra 
sagði:  

Þannig að það var kannski hugmyndafræðin að leyfa þeim að fá ákveðna 
útrás en samt að draga þau alltaf til baka í þessa athygli. Ef einhver bankaði 
á hurðina þá fóru ekki allir í þú veist, hver er að koma, eins og bara þegar 
ég var með alls konar eins og þessa glimmerflösku. Ég var með svona stjörnu 
sem að opnaðist inn og út, svona litlir fingur öndunaræfingar og allt þetta, 
bara svona til þess að kenna þeim þetta að, ég þarf ekki alltaf að bregðast 
við öllu í kringum mig, það var bara soldið pælingin. 

Dóra talaði um að henni fyndist munur á að kenna strákum og stelpum. Hún 
sagði: Það þurfti meiri svona aksjón með strákunum, já hreyfiþátturinn var 
stærri hjá strákunum en með stelpunum, mér fannst ég alltaf geta tekið meiri 
svona söng, þú veist bara svona pínu breytileiki þar á milli.  

Dóra var sú eina sem kom inn á mun á milli stúlkna og drengja í jógaiðkun. 

4.4.2 Á miðstigi er jógað orðið fullorðinslegra og þau elska 
möntrusöng 

Þeir kennarar sem kennt hafa á miðstigi töluðu um að þegar nemendur væru 
komnir á miðstig væri jógað orðið aðeins fullorðinslegra og að þá þyrftu þeir 
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aðra nálgun en yngstu nemendurnir. Fríða sagði: Það er þvílíkur áherslumunur 
eftir aldri, þegar þau eru orðin svona 8-9 ára þá ertu farin að kenna soldið 
svona fullorðinslegt. Þá þarftu svona að taka aðeins meira spjall og öðruvísi 
nálgun. Elín talaði um að á miðstigi fengju nemendur að koma með hugmyndir 
um hvað gert yrði í jógatímunum. Hún sagði: Þegar þau eru orðin svona 11, 
12 og 13 þá er þetta svona, þau fá því líka að, ekki stjórna, en þau fá að koma 
með hugmyndir, bara hvað finnst ykkur skemmtilegt. Maður sýnir þeim bara 
alls konar. Elín talaði um að nemendur á miðstigi, bæði strákar og stelpur, 
hefðu gaman af að syngja möntrur. Hún sagði:  

Ég hef mikla reynslu af því að þessir krakkar þeir elska til dæmis 
möntrusöng, setjast niður og syngja og hreyfa hendurnar og eitthvað með, 
þau bara elska þetta og þeim finnst þetta svo mikil tjallens, skemmtileg 
tjallens, að syngja og gera einhverjar svona skrýtnar, flóknar hreyfingar, 
bæði strákar og stelpur. 

Möntrusöngur er tegund af hugleiðslu sem töluvert er notuð í jógaiðkun. 
Jógaiðkendur hittast þá jafnvel á möntrukvöldum og syngja möntrur 
saman. Oft fylgja ákveðnum möntrum ákveðnar hreyfingar t.d. 
handahreyfingar sem eru gerðar í takt við möntrusönginn. Í möntrum sem 
sungnar eru oftast á sanskrít eru ákveðnar staðhæfingar eða óskir 
endurteknar margsinnis. Möntrusöngur kyrrar hugann og kemur 
iðkendum í ákveðið hugarástand þar sem öldur hugans hafa verið 
kyrraðar. 

4.4.3 Nemendur á unglingastigi biðja um slökun og jóga nidra 

Það kom mjög sterkt fram hjá þeim jógakennurum sem kennt hafa á 
unglingastigi að þeir upplifðu að unglingarnir væru undir miklu álagi, að þeir 
nemendur sem hefðu kynnst jóga bæðu mikið um slökun og að jóga nidra 
hentaði nemendum á þeim aldri mjög vel. Elín sagði:  

Þessi elstu þurfa miklu meiri slökun heldur en þessi yngri, ég fann það bara 
með eldri krakkana að þau, fyrir þau að koma í jóga var soldið svona 
getaway fyrir heilann, hausinn, þau þráðu það mikið að bara að liggja og 
hlusta. 

 Hún sagði einnig:  
Mér finnst algjörlega frábært að hafa val, sérstaklega í eldri deildum, en það 
hefur til dæmis bara sýnt sig að þegar það er val, að þegar að svona fer að 
líða á veturinn þá er valið orðið fullt og það komast færri að en vilja.  

Bára sagði: Þau voru einhvern veginn dáldið mikið að kalla eftir slökuninni 
alltaf, það er rúsínan í pylsuendanum. 
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Geldard o.fl. (2016) segja að unglingsárin séu krefjandi tími þar sem 
unglingar þurfi að takast á við nýjar áskoranir. Þessar aðstæður geta valdið 
kvíða og stressi. Þetta geta verið þættir sem snúa að umhverfi fjölskyldunnar, 
skólans eða vinnunnar. Einnig getur þetta snúið að breytingum á samböndum, 
kynlífi, félagslegum eða fjárhagslegum þrýstingi (Geldard o.fl., 2016, bls. 30).  
Góa sagði:  

Ef ég kem inn í tímana hjá elstu krökkunum, þá er þetta voða mikið bara, ég 
læt þau teygja úr sér, bara svona axlir og öndun, bara aðeins að, þau eru 
meira eða minna með lokuð augun, gleyma öllu í kringum sig. 

Elín talaði um að hún notaði einnig slökun til þess að kenna nemendum 
hluti sem hún teldi mikilvæga og þau gætu tekið með sér út í lífið. Hún sagði:  

Bara eitthvað svona ferðalag um líkamann, tala um öndun, fara með þau í 
slökun en tala samt um þá hluti sem eru mikilvægir og þau geta tekið með 
sér út í lífið, án þess að fara að tala um einhverjar dúfur eða einhverjar 
stjörnur, mér finnst það oft bara ekki kveikja í þeim sko, og kannski minna í 
strákum heldur en í stelpum. 

Bára lagði áherslu á að taka eftir stemningunni í hópnum og mæta 
nemendum með því að bregðast við henni. Hún sagði:  

Maður finnur oft stemninguna í hópnum, ég er núna með hóp í 10. bekk sem 
ég er bara með jóga nidra, ég ætla ekki að gera neitt annað. Þar eru 
nemendur sem hafa komið til mín áður í jóga nidra, þeir kunna það og það 
er bara best að halda því þannig, það hentar þeim rosalega vel, og mér finnst 
eiginlega bara ótrúlegt að sjá hópinn, að þau fáist til þess að loka augunum 
með augnpúða og vilji lavenderolíu. Það var alveg tjallens fyrst en þeir, 
þetta eru þeir sem að maður hefur soldið fyrir en geta slakað á og mér finnst 
það dásamlegt. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Dol (2019) þar sem metin 

voru áhrif jóga nidra á streitu og sjálfstraust. Þær bentu til þess að jóga nidra 
iðkun gæti minnkað streitu og aukið sjálfstraust hjá háskólanemum (Dol, 2019, 
bls. 232). 

Fríða talaði um að hún tengdi jógað við nám og áhugamál nemenda og að 
hún kenndi þeim hvernig þeir gætu nýtt sér aðferðir sem þeir lærðu í jóga í 
íþrótta- og tónlistariðkun. Hún sagði:  

Ég hef náttúrlega verið að kenna ungmennum sem hafa verið að velja þetta, 
það eru allir mjög opnir fyrir þessu, unglingarnir eru svona nær því að 
tengja þetta við fullorðið fólk en svo náttúrlega þegar ég er að reyna að selja 
þeim þetta þá tengi ég þetta við námið og áhugamálin, hvernig þau geta nýtt 
sér þetta í tónlistariðkun, íþróttaiðkun og öllu því. 
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4.4.4 Samantekt á fjórða þema 

Jógakennararnir eru almennt með mjög ólíkar áherslur eftir aldri nemenda, eins 
og ætla má að eigi við í öðrum námsgreinum innan grunnskólans. Leikgleði og 
fjör er aðaláherslan í jógakennslu innan leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla. 
Á miðstigi eru tímarnir orðnir fullorðinslegri og bæði strákar og stelpur á þeim 
aldri virðast hafa gaman af möntrusöng. Á unglingastigi biðja nemendur mikið 
um slökun og jóga nidra. Undantekningar á þessum ólíku áherslum eftir aldri 
nemenda sjást á þemadögum þar sem þá eru nemendur settir í hópa þvert á 
aldur. 
 

4.5 Mismunandi áherslur eða þemu 
krakkajógakennara 

 
Fimm af krakkajógakennurunum voru með ákveðin áhersluatriði í tímum eða 
nokkurs konar þemu sem þeir töluðu um við nemendur og lögðu svo áherslu á 
í kennslunni. Segja má að þeir hafi verið með ákveðin þemu í gangi í hverjum 
tíma eða yfir ákveðið lengra eða styttra tímabil. Bára sagði: Ég er að taka 
ákveðið fyrir í hverjum tíma, kannski vellíðan, vináttu, umburðarlyndi og 
eitthvað svona, einhver þemu, reyna svo að byggja bæði hugleiðslu og slökun 
út frá því, og líka stöður. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður Khalza og Butzer (2016) sem komust að 

því að í þeim kennsluáætlunum sem hannaðar eru til þess að kenna jóga innan 
skólastofnana eru oft settir þættir inn sem hafa þann tilgang að ýta undir 
tilfinningalegan eða félagslegan þroska eða með áherslu á siðferðilegan 
boðskap eða fræðslu (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 47). 

Hérna koma fram þau þemu sem jógakennararnir taka fyrir í sinni kennslu 
og er tengsla leitað við jógasiðfræðina. Athyglisvert er að sjá hvernig hin 
ævafornu jógafræði tengjast áherslum í siðfræði og nútíma sálfræði og hvernig 
þau geta birst inni í skólastofunni í dag. 
Þemun tengdust annaðhvort einstaklingnum sjálfum og lögð var áhersla á 

til dæmis sjálfsvinsemd, sjálfsþekkingu og sjálfsstjórn eða tengdust 
umhverfinu og samskiptum við aðrar manneskjur. Þessi þemu tengjast 
jógasiðfræðinni og einkum grunnreglu Yama sem er Ahisma – að skaða hvorki 
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sjálfan sig né aðra, hvorki með hugsunum, orðum né gjörðum. Þetta á ekki 
aðeins við um manneskjur heldur einnig dýr og náttúruna.  

Bára sagði:  
Þessi þemu eru eiginlega siðfræði, og í sjálfu sér er jóga soldið bara 
lífsspeki, sem er náttúrlega siðfræði, hvernig við viljum vera, og hvernig við 
ætlum að stuðla að því að við getum bara öll verið hérna, í sátt og samlyndi, 
og maður er að reyna líka að sá því, það er mikilvægt, og bara í allri þessari 
umræðu núna um, þú veist, allt lífið og allar lífverurnar, hvernig við getum 
búið saman í sátt og samlyndi og hvernig við ætlum að lifa á þessari plánetu. 

Tvær af þeim létu nemendur einnig gera jógaæfingar og jógastöður sem 
tengdust þeim þemum sem þær lögðu áherslu í hvert sinn og skipulögðu 
jógatímann þannig heildrænt. Bára sagði:  

Hugsanir, tilfinningar, þá hef ég reynt að tengja þetta við mjaðmaopnun, 
tilfinningar, hjartaopnun og svona líka þannig að stöðurnar eru líka soldið 
í tengslum við þemun, ég er að reyna að hugsa það soldið heildrænt, og 
jafnvægi og jarðtenging, vinátta og samkennd, og svo hef ég alltaf verið með 
eina möntru til að kynna þeim og fá þau til að mantra. 

Dóra sagði:  
Okkar vikur eru svona lotutengdar, þannig að það er kannski áhersla eina 
vikuna á vináttu, kærleika og samskipti, þannig að ég var soldið að reyna að 
miða við í hverri lotu að, get ég eitthvað tekið sem að þau eru kannski að 
vinna með í sínum hópum, þannig að ég reyndi alltaf að tengja soldið við 
loturnar bara eins og ég gat. Ef það var til dæmis nánd eða snerting þá 
fórum við í nuddleiki, já ég reyndi eins og ég gat að samþætta þetta. Stundum 
var þetta pínu trikkí en það er svona næst því að koma svona siðferðilega að 
þessu með þessi fimm ára. 

Dóra, sem hefur lært kennslufræði Littler flower yoga, talaði um að hún 
legði áherslu á að skapa tengsl við sjálfan sig og umhverfið, enda væri það einn 
af grunnþáttum þeirrar hugmyndafræði. Dóra sagði: 

Ég fór á krakkajóganámskeið og lærði Little flower yoga hugmyndafræðina, 
ég byggi mína tíma upp eftir henni, kenni krökkunum í gegnum leikinn. Það 
eru þessir fimm þættir, að skapa tengsl við sjálfan sig, umhverfið og 
samfélagið, annar þátturinn er öndunin, að læra að vera meðvitaður um 
eigin öndun og geta nýtt hana til þess að róa taugakerfið og að tengjast 
tilfinningum sínum. Síðan er það hreyfingin sem skapar traust og heilbrigði 
í líkamanum, og svo skapar hreyfingin svo mikla gleði. Fjórði þátturinn er 
einbeiting, ég kenni þeim að þjálfa hugann og hæfileikann til þess að 
einbeita sér að einhverju í einhvern tíma og svo er síðasti þátturinn 
náttúrlega slökun. 

Bára talaði um að Hugarfrelsisbækurnar féllu vel að Little flower 
hugmyndafræðinni eða LFY og að hún sæi þetta allt tvinnast saman. Hún 
sagði:  

Af því að LFY er með ákveðna uppbyggingu í tímunum og ég hef soldið reynt 
að fylgja því, vera með svona fókus, í núvitund í rauninni, vera með stöður, 
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vera með slökun, svona þessa þætti hjá þeim í LFY. Svo hef ég notað þetta 
soldið til þess að ræða, hugarfrelsis-hugmyndafræðina, og líka bara, 
spjöldin þeirra, þá hef ég sett upp á vegg, eftir því hvað ég er að fjalla um, 
þessi þemu sko. Svo geta þau tekið þessi spjöld þegar þau fara úr tímum til 
þess að safna í skápinn sinn, til að minna sig á bara, þannig að mér finnst 
gott að nota það saman. 

Góa er eini jógakennarinn sem talað var við sem sagðist ekki leggja 
meðvitaða áherslu á siðfræði. 

4.5.1 Vellíðan - sjálfsmildi 

Jógakennararnir hafa lagt áherslu á að nemendum líði vel í jógatímunum og í 
tímum læri nemendur aðferðir sem þeir geti sjálfir notað til þess að auka 
vellíðan sína. Fríða sagði:  

Þetta er svona vellíðunartími, ég reyni að vera ekki kennari heldur bara 
svona ljúf og góð, mig langar að vera vellíðunarkennari, með reykelsi í 
rassinum þú veist, en það er ekki til ennþá, það er svona draumurinn að eins 
og hún þarna í Borgarnesi. 

 og Aníta sagði: Bara finna einhverja aðferð til þess að láta sér líða vel. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna á jóga sem benda til þess að 

jógaástundun minnki streitu, bæti skap og ýti undir vellíðanartillfinningu 
(Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46). 

Fríða, sem er með diplómu í jákvæðri sálfræði, sagðist nýta sér þær aðferðir 
í jógakennslunni sinni. Hún sagði:  

Líka það að taka inn jákvæða sálfræði í þetta með alls konar verkefnum, 
jákvæðum inngripum sem auka vellíðan, það er til dæmis þakklætisdagbók 
eða að skrifa þakklætisbréf, skrifa hjá þér þrjá góða hluti á dag í viku. Ekkert 
sem þú átt að gera en við gerum, til dæmis eins og að elda mat, eða hélt hurð 
fyrir einhvern eða tók eitthvað upp eða hleypti einhverjum fram fyrir okkur 
í röð. Eitthvað svona lítið sem að maður tekur ekki eftir en þegar maður fer 
að hugsa um það, þá veitir það manni, ég er ekkert svo alslæm, maður tekur 
eftir því þá eykur það vellíðan hjá manni sjálfum. 

Flestir jógakennararnir töluðu um að þeir legðu áherslu á að kenna 
nemendum sjálfsvinsemd. Sjálfsvinsemd er hluti af Yamas sem felur í sér að 
hugsa ekki eða tala á skaðandi hátt til sín. Sjálfsvinsemd er einnig mikilvægur 
þáttur í jákvæðu sálfræðinni. Elín sagði: Svo kem ég inn á hugann og hugrækt, 
ég kem inn á svona þessa sjálfsvinsemd og Fríða sagði:  

Ég er með hitt og þetta, en ég sko, ég er ekki að vinna eftir einhverjum 
ákveðnum fræðum en það sem ég legg áherslu á, það er þessi sjálfsvinsemd, 
bara að sýna sjálfum sér virðingu og vera góð við okkur sjálf. Þetta er til 
dæmis úr núvitund, það er þessi sjálfsvinsemd, hugurinn fer á flakk og þá 
þarf maður alltaf að kalla hann til baka og gera það bara með ást og 
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umhyggju, ekki bölva sjálfum sér fyrir að hugurinn sé kominn eitthvert, 
þegar maður á að vera að beina athyglinni að andardrættinum eða einhverju 
ákveðnu, þannig að draga hann til baka, bara með jákvæðni. 

Niðurstöður rannsókna benda í æ meira mæli til þess að sjálfssamhygð hafi 
góð áhrif á líðan fólks og að hún dragi úr streitu, kvíða og þunglyndi (López 
o.fl., 2015, bls. 1).  

Fríða sagðist leggja áherslu á að kenna nemendum þakklæti og að fá þá til 
að hugsa um það sem þeir gætu verið þakklátir fyrir. Hún sagði: Svo hef ég 
verið með þakklæti, soldið að vinna með þakklæti, bara að vera þakklát fyrir 
það sem við höfum og það sem við erum. 

Elín talaði um að kenna nemendum samhengi á milli þess hvernig maður 
kæmi fram við sjálfan sig í hugsunum og gjörðum og hvernig það síðan hefði 
oft bein áhrif á hvernig maður kæmi fram við aðrar manneskjur. Hún sagði:  

Maður kemur bara soldið inn á siðfræði þegar maður fer að tala um 
tilfinningar og svoleiðis, og líka bara hvernig maður kemur fram við sjálfan 
sig, af því að það náttúrlega smitar svo út í það hvernig þú kemur fram við 
aðra. 

4.5.2 Sjálfsþekking - sjálfsstjórn  

Fjórir af jógakennurunum lögðu áherslu á sjálfsþekkingu og að hún væri leið 
til þess að ná betri sjálfsstjórn. Yama jógasiðfræðinnar byggist á sjálfsstjórn. 
Sjálfsskoðun og agi eru tveir af þáttunum í Niyama. Yama og Niyama byggjast 
á siðfræði og aga. Þeir hafa það hlutverk að móta innra líf iðkandans svo hann 
geti lifað í sátt við sjálfan sig og umhverfi sitt (Guðjón Bergmann, 2007, bls. 
49). Fríða sagði: Ég held að þetta hjálpi þeim soldið að stjórna sér betur og að 
þekkja sjálfan sig betur og Aníta sagði:  

Aðalhugmyndafræðin er að vinna með sjálfan þig og að taka ábyrgð, ég er 
rosalega lífsleikniþenkjandi, ef þú ert nemandi hjá mér þá vil ég að þú þekkir 
þig best. Lærir þú meira í gegnum augun, þurfum við að spjalla um þetta, 
hvernig lærir þú best, þarftu að glósa, svo að hugmyndafræðin er soldið 
þessi sjálfsþekking, og því fylgir þá þessi sjálfsagi, og svona að þú vitir hver 
lífsgildi þín eru.  

Bára sagði:  
Ég held að þau öðlist bara svona góða meðvitund um það hver þau vilja 
vera, bara svona þessi, já svona hvaða lífssýn maður hefur og ég hef bara 
mikla trú á því að jóga geti bara hjálpað til við að við verðum betri, þú veist, 
manneskjur og betri saman í heiminum og að bera virðingu fyrir sjálfum sér 
og að bera virðingu fyrir öðrum, og hvernig maður ætlar að gera það. 

Niðurstöður rannsókna á áhrifum jógaiðkunar sýna að hún hefur reynst vel 
til þess að bæta andlega og líkamlega heilsu bæði hjá börnum og fullorðnum. 
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Þrír meginþættirnir sem jóga hefur áhrif á eru aukin meðvitund um huga og 
líkama, sjálfsstjórn og bætt líkamlegt form (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 46).  

Aníta lagði mikla áherslu á sjálfsábyrgð í tengslum við sjálfsþekkingu. Hún 
sagði:  

Ég held að þetta sé ekki ákveðin hugmyndafræði nema þetta – taktu soldið 
ábyrgð á þér, og þú velur, ég segi það alltaf, þú velur að vera, hvorum megin 
vilt þú vera, ert þú þessi sem er alltaf að stríða og láta öðrum líða illa til 
þess að sýnast fyrir öðrum? 

Hún sagði einnig: Þetta snýst um að bera ábyrgð, að þú sjáir þig, þau sjá 
sig ekki sko, það er allt í lagi þegar þau eru 10 ára en við viljum ekki hafa það 
þegar þau eru orðin eldri. 

Bára sem hefur nýtt sér hugmyndafræði hugrænnar atferlisfræði sagði:  
Ég fer soldið í að ræða hegðun, soldið eftir Hugarfrelsisbókunum og blanda 
mínu inn í, þannig að ég hef verið, þetta er allt í þróun, ég hef verið að bæta 
inn svona með HAM-pælingar, hugsun, líðan, hegðun úr 
Hugarfrelsisbókunum, tek það soldið þaðan, þetta um það hvernig við getum 
valið hugsanir sem við leggjum áherslu á og bara svona vellíðan og hvernig 
manneskjur við viljum vera og hvað við viljum gefa. 

Aníta sagði:  
Það er miklu betra að þú verðir félagslega fær og að þú verðir fær í að tjá 
þig, bæði tilfinningar og vitir hvað þú vilt og getir sagt það, frekar en að þú 
kunnir að setja upp á strik, hvað er það sem skiptir máli, það þarf miklu 
meira vægi í þennan þátt og ég held að þetta sé stærsti vandinn í dag.  
Þessi orð Anítu er í samræmi við skoðun Khalsa og Butzer (2016) sem segja 

að mikil þörf sé á að börn og ungmenni öðlist félagslega færni sem hefur áhrif 
á félags- og tilfinningaþroska eins og til dæmis að ná stjórn á streitu og að 
öðlast tilfinningalega sjálfsstjórn (Khalsa og Butzer, 2016, bls. 45).  

4.5.3 Samskipti  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að kenna nemendum góð 
samskipti. Þar kemur fram að menntagildi samfélagsgreina felist í að þroska 
hæfni nemenda til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra og að 
grundvöllurinn fyrir innihaldsrík samskipti við aðra séu bæði tengsl við sjálfan 
sig og aðra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 194-195). Bára 
sagði: Það er svo dýrmætt að bjóða upp á þetta í skólanum, þau læra að bera 
virðingu fyrir öðrum, þau læra að setja sig í spor annarra, þau einhvern veginn 
verða svona umburðarlyndari. Jógakennararnir flétta oft fræðslu um góð 
samskipti inn í jógatímana sína. Þeir leggja gjarnan áherslu á ákveðin 
siðferðileg gildi eins og til dæmis kurteisi, hjálpsemi, kærleik, virðingu og 
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umburðarlyndi. Fríða sagði: Svo hef ég verið að leggja áherslu á kurteisi, 
fallega nærveru, góða nærveru og hjálpsemi. Aníta sagði: Líka bara eins og 
að koma vel fram við hvert annað, að vera svona hluti af samfélagi, ekki þessi 
einstaklingshyggja, ég má bara gera hvað sem er, þurfa að fá allt fyrst. 

4.5.4 Samantekt á fimmta þema 

Krakkajógakennararnir sex voru með mismunandi áherslur í kennslunni hjá 
sér, nokkurs konar þemu sem þeir lögðu áherslu á í lengri eða stytti tíma. 
Þemun tengdust annaðhvort einstaklingnum sjálfum og lögð var áhersla á til 
dæmis sjálfsvinsemd, sjálfsþekkingu og sjálfsstjórn eða þemun tengdust 
umhverfinu og samskiptum við aðrar manneskjur. Þessi þemu tengjast 
jógasiðfræðinni og einkum grunnreglu Yama sem er Ahisma – að skaða hvorki 
sjálfan sig né aðra, hvorki með hugsunum, orðum né gjörðum. 

4.6 Jógakennararnir mæta margvíslegum 
áskorunum  

Jógakennararnir voru sammála um að augu fólks væru að opnast fyrir 
jákvæðum áhrifum jóga á nemendur og þeir höfðu flestir orð á því að þeir 
fengju að kenna jóga vegna þess að skólastjórnendur hefðu trú á að það hefði 
jákvæð áhrif á nemendur og hefðu jafnvel einhverja reynslu af því sjálfir. Fríða 
sagði:  

Svo er þetta mjög mikið undir skólastjóranum komið, mínir yfirmenn eru 
ótrúlega opnir fyrir öllu svona af því að þeir, þeir vita hvernig þetta virkar 
á þá sjálfa og börnin þeirra, þannig að það er mjög jákvætt og ég hef alveg 
meðbyr.  

Bára sagði:  
Maður þarf alveg að hafa fyrir því að tala um það því það vita ekki allir 
alveg hvað þetta er. Ég á eftir að bjóða skólastjóranum, ég ætla að gera það 
sko, það er alveg þannig, þetta verður eitthvað meira í framtíðinni held ég, 
af því að það eru að opnast augun fyrir þessu.  

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Dariots o.fl. (2017) þar sem skoðaðar 
voru framkvæmdir á skólamiðuðum (e. school-based) núvitundar- og 
jógaprógrömmum benda til þess að það að fá innleiðingaraðilana (e. 
implementers) til þess að trúa á prógrammið og samskipti á milli kennara og 
innleiðingaraðila séu lykiláskoranir (Dariots o.fl., 2017, bls. 53). 



 65 

Fríða talaði um að sveitarfélagið sem hún kennir í væri duglegt að veita 
þróunarstyrki til þess að innleiða nýjungar í skólastarfið. Hún sagði: Ég er búin 
að senda inn alls konar styrkbeiðnir um að leiða inn núvitund í skólastarfið og 
jóga, og alls konar svoleiðis búin að fá, og búin að prófa ýmislegt. Þannig geta 
þeir sem taka ákvarðanir og hafa völdin, t.d. fræðslusvið sveitarfélaga og 
skólastjórnendur, haft mikil áhrif á hvort jóga sé innleitt í skólana.  
Það að koma auga á og greina þær áskoranir sem upp koma við innleiðingu 

á jóga inn í skólana er grundvallaratriði til þess að innleiðingin gangi eftir og 
árangur náist (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 113).  

Ég tel niðurstöður þessarar rannsóknar sýna greinilega að jógakennararnir 
hafa ákveðna hugsjón að leiðarljósi þegar þeir leggja á sig auka álag til þess að 
gefa nemendum tækifæri til þess að kynnast jóga og áhrifum jógaiðkunar í 
skólanum. Jógakennararnir mæta ákveðnum áskorunum við að bjóða 
nemendum upp á jóga. Margar af þessum áskorunum geta verið mjög krefjandi 
og reynt mikið á þá. Þrátt fyrir þessar áskoranir halda þeir áfram með 
hugsjónina að leiðarljósi og eru sannfærðir um það að ef öll börn fá tækifæri 
til þess að kynnast jóga þá hafi það áhrif á allt samfélagið og breyti því til hins 
betra. Þessari skoðun deili ég með þeim og er hún í raun aðal ástæðan fyrir því 
að ég ákvað að vinna þetta verkefni. Jóga er heildrænt kerfi og eru skrif þessar 
ritgerðar því hluti af minni heildrænu jógaiðkun. 

4.6.1 Tímaskortur  

Aníta, Elín og Fríða töluðu um að tímaskortur væri ein stærsta áskorunin við 
að koma jóga inn í skólastarfið.  

Aníta sagði: Ég myndi vilja hafa meiri tíma fyrir þetta, ég held að tíminn sé 
fyrsti faktor, ég held í rauninni að það sé málið og Elín sagði: Sko, eina 
áskorunin er tími, að kennarar geti fundið tíma fyrir krakkana.  
Fríða talaði um aukið álag við að bæta jóga inn í kennslu. Hún sagði: 

Þetta bætist bara ofan á kennsluna, í staðinn fyrir að minnka þá 
kennslumagnið og þá að maður sé ekki verktaki að fá einhverja aura fyrir 
þetta heldur að maður geti minnkað kennslu inni á töflu og sinnt þessu 
þannig, komið þá bara inn í tíma og eitthvað, af því að maður hefur bara 
nóg með sína kennslu og undirbúning og allt sem að því fylgir, einhvern 
veginn.  

Hún talaði einnig um að hún myndi vilja vera bara í jógakennslu. Hún sagði: 
Ég væri alveg til í að vera bara í þessu. Þarna vísa þær til álags sem fylgir 
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kennarastarfinu og að kennarar hafi ekki tíma til þess að sinna öllu því sem 
starfinu fylgir. Bára sagði:  

Sko, nú er ég búin að kenna jóga í tvö ár, fyrst var maður alveg fullur af, ég 
vildi bara koma þessu yfir allt strax og skildi ekkert af hverju ég fékk ekki 
strax aðstöðu til þess. Maður er svo sjálflægur einhvern veginn, það var 
ekkert, maður þarf náttúrlega að skipuleggja það með fyrirvara og svona 
þannig að ég reyndi bara að koma þessu inn í tímana sem ég var með. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone o.fl. (2020) 

sem komust að því að skipulag á stundaskrá nemenda gæti verið áskorun 
(Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 117).  

4.6.2 Vantar betri aðstöðu í flesta skóla  

Dóra og Elín voru ráðnar inn í skóla til þess að kenna jóga. Tímarnir sem þær 
kenndu voru inni á stundaskrá nemenda og voru þær með íþróttasal til afnota 
fyrir jógakennsluna. Í þessum sölum var það sem þurfti til jógaiðkunar; dýnur, 
púðar og teppi. Dóra sagði: Auðvitað er það tvennt ólíkt að vera með 
utanaðkomandi þættina fullkomna, salur og dýnur og allt svoleiðis. Fríða og 
Góa hafa verið að kenna íþróttir, sund og dans og hafa því haft íþróttasal eða 
sundlaug til afnota. Aníta og Bára eru umsjónarkennarar og hafa þær því ekki 
haft aðgang að íþróttasal og hafa þurft að koma jógaiðkuninni að mestu leyti 
fyrir inni í stofu umsjónarbekkjarins. Það getur verið mikil áskorun. Bára 
sagði:  

Sko, það er náttúrlega aðstaðan, ég fann að fyrst var ég alveg rosalega til í 
að vera alltaf að ráða borðum og jafnvel í lok hvers tíma til að þau geti lagst 
á gólfið og áður en við fengum dýnur þá lögðust þau bara hérna á úlpurnar 
sínar, voru alveg til í það. Þannig að maður verður soldið þreyttur á þessu, 
að fá ekki hádegismat og þú veist, vera alltaf að græja eitthvað og svona. 

Þær hafa ekki alltaf haft aðgang að nægilega mörgum dýnum og því sem að 
þarf að hafa við iðkun. Þó að umsjónarkennarar hafi nægilega margar dýnur þá 
getur verið erfitt að koma 20-27 dýnum fyrir inni í stofunni. Bára sagði: Það 
komast svona mesta lagi 14 hingað inn, ég er með dýnur og ég er með púða og 
teppi fyrir alla. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone, 
Estey og Guyker (2020) sem komust að því að plássleysi gæti verið mikil 
áskorun þegar kennari ætlaði sér að gera jógaæfingar með nemendum. 
Jógakennarar í þeirra rannsókn töluðu um að það vantaði sérstaka stofu sem 
ætluð væri til jógaiðkunar, þeir þyrftu að deila stofum eða fara á milli stofa. 
Lítið pláss fyrir dýnurnar yki líkurnar á meiðslum og gæfi ekki nemendum 
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tækifæri til þess að fá nægt persónulegt rými (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 
123). 

Bára talaði um að það þyrfti að vera sér skólastofa fyrir jógaiðkun eins og 
fyrir margar aðrar námsgreinar. Hún sagði: Mér finnst það, alveg eins og það 
er stofa fyrir fög í öðrum smiðjum þá á bara að vera vellíðunarherbergi, af því 
að það er alls staðar verið að tala um þetta, en þú veist, það hlýtur bara að 
koma.  

Góa talaði um herbergi sem nemendur gætu farið inn í og t.d. stundað 
hugleiðslu ef þeim liði illa. Hún talaði einnig um að svona aðstaða gæti einnig 
nýst kennurum. Góa sagði:  

Á Englandi er þetta líka á einhverjum stöðum komið svona herbergi sem þau 
geta bara farið til hliðar, ef þau hafa lent í einhverju veseni, líður illa, og 
þarna get ég farið og þá er annaðhvort lesið, farið í hugleiðslu, bara svona 
kósí stemning. Þá hef ég val til þess að kúpla mig út og þessum börnum bara 
líður miklu betur þegar þau fara aftur inn í kennslustund, bara aðeins að fá 
að pústa. Mér finnst þetta vanta hérna, bæði bara fyrir krakkana sjálfa og 
kennarana. Þetta er svona, þetta gæti verið hjálp fyrir þá líka sko. 

Þetta finnst mér athyglisvert og sem kennari í grunnskóla á 
höfuðborgarsvæðinu hef ég oft séð kennara hafa þörf fyrir nokkurs konar 
vellíðunarherbergi. Herbergi sem þeir hafa til þess að kyrra hugann þegar 
upp hafa komið aðstæður eða atvik sem hafa reynt á þá.  

4.6.3 Getur verið áskorun að fá þau til þess að prófa 

Nokkrir af jógakennurunum höfðu orð á að það gæti verið áskorun að fá 
nemendur til þess að prófa að taka þátt í jóga. Góa sagði:  

Ég myndi segja, að fá bara hópinn með sér, það vill oft verða svona fyrst að 
þegar maður er að byrja, þá er alltaf einhver svona einn eða tveir í hópnum 
sem að, þetta er eitthvað asnalegt, eða einhver svona kjánaskapur og eru að 
fylgjast með hvernig hinir eru að gera, er þetta nógu kúl? Það er svona helst 
en hérna, en það þarf oft ekki nema einn tíma og þá er þetta komið, það er 
bara þetta skrefið að prófa og þetta er allt í lagi. 

 Elín sagði:  
Ég hef enga aðra reynslu en þeim finnist þetta skemmtilegt, með eldri 
krakkana, það tekur þau aðeins lengri tíma að setjast í þetta, því að stundum 
kemur svona smá kjánafílingur í þau, en yfirleitt bara mjög fljótlega, þá 
surrenda þau inn í þetta og þau, þeim finnst þetta æðislegt. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone, Estey og 

Guyker (2020) sem komust að því að það gæti verið áskorun fyrir kennara að 
fá nemendur til þess að taka þátt (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 118). 
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Elín nefndi dæmi um 9 ára nemanda sem hefði þurft góða aðlögun áður en 
hann tók þátt í jógatímum en hefði síðan notið þess að stunda jóga. Hún sagði:  

Ég hef þannig séð dæmi um, einn drengur einu sinni sem átti mjög erfitt, 
bara í lífinu, hann var svona 9 ára að koma í sinn fyrsta jógatíma í nýjum 
skóla, og hann kemur bara svona inn í anddyrið, og hann er með húfuna 
soldið svona fyrir andlitinu og vildi ekki koma inn, og það var ekkert mál 
með drenginn, þannig hann fékk bara að standa og horfa, og í næsta tíma 
þá kom hann en hann faldi sig á bak við dýnur, og bara var þar og var að 
fylgjast með. Hann var ekkert að trufla þannig að hann fékk bara algjört 
frelsi til þess að vera án þess að taka þátt og svo í þriðja tímanum kom hann 
inn í hringinn, þannig að hann var með inni í hringnum en hann var ekkert 
með, að gera neitt, og hann sat svona í hringnum og var bara að fylgjast 
með, það var soldið svona þungt yfir honum, svo í fjórða tímanum og þá kom 
hann, og hann tók þátt allan tímann, og hérna, sem sagt, forráðamaðurinn 
hans hafði orð á því eftir á að það varð svona sérstök tenging, þarna fann 
þessi strákur eitthvað gott sem að hafði bara svona soldið djúp áhrif á hann. 

Margir nemendur fyllast óöryggi þegar þeir eiga að prófa eitthvað nýtt. 
Óöryggið getur birst á margan hátt t.d. sem feimni eða reiði. Það hef ég 
oft upplifað sem kennari. Þess vegna er mikilvægt að gefa nemendum sem 
það þurfa góða aðlögun. Hér að ofan er gott dæmi um  nemanda sem er 
gefinn sá tími sem hann þarf. 

4.6.4 Mikilvægt að vera sveigjanlegur 

Jógakennararnir lögðu áherslu á að lesa nemendahópinn og vinna út frá því. 
Bára sagði: Svo finnur maður oft stemninguna í hópnum og þá bara gerir 
maður kannski eitthvað annað og Dóra sagði: Það sem að ég fann út soldið var 
að maður þurfti að vera ofsalega tilbúinn til þess bara að svissa, bara að gera 
eitthvað annað, bara að hafa eins mörg verkfæri í þessari blessuðu kistu og 
maður mögulega gat og Elín sagði: Vera alltaf með auka hugmyndir í erminni 
því að stundum virka hlutirnir ekki og það þarf að grípa til, af því að athyglin 
er kannski ekki mikil hjá yngstu börnunum. 
Þær töluðu um mikilvægi þess að vera úrræðagóður þannig að sem flestir 

gætu tekið þátt og að finna leiðir sem henta ólíkum nemendum og nemendum 
á mismunandi aldri. Bára sagði:  

Þannig að maður fer alls konar leiðir í þessu og maður finnur alveg leiðir, 
þetta er kannski allt öðruvísi fyrir mig en fyrir þig. Það eru kannski bara tvö 
ár á milli og það er allt öðruvísi, mikill þroskamunur, kannski í 10. bekk eru 
þau farin að gera þetta af mikilli alvöru sko, þau eru alveg móttækileg, sem 
eru á annað borð móttækileg, það er ótrúlega gaman. 

Dóra sagði:  
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Það var kannski bara, þú veist, var ég að gera of létt, var ég að gera of erfitt, 
það var helsta áskorunin með þessi 5 ára að bara, hvað getum við gert svo 
þetta virki, það var ótrúlega skemmtilegt verkefni að komast að því hvað 
virkaði og hvað virkaði ekki, eins og ég segi ef þetta var ekki að virka þá var 
verkfærið í töskunni. 

Bára sagði: 
Þetta hefur verið meira eða minna val hjá mér, og núna er þetta fyrst að 
byrja með öllum, en það er aðallega ef að menn eru andsnúnir og vilja ekki 
taka þátt, verður maður samt að vera inni, þá er kannski hægt að sitja við 
borð eða bara sitja.  

Góa og Bára komu inn á þær áskoranir sem geta tengst nemendum með 
ADHD eða hegðunarerfiðleika og mikilvægi þess að sýna sveigjanleika og átta 
sig á að þó einhver taki ekki mikinn þátt þá sé viðkomandi hugsanlega að 
tileinka sér það sem sagt er og gert. Góa sagði:  

Svo krakkarnir með ADHD og hegðunarerfiðleika, það bara gengur alveg, 
það gerir það alveg, maður svona tekur það til greina, ég hef verið með tvo 
í fyrsta og öðrum bekk sem að, þá bara er allt í lagi, og þau eru alveg að 
sýna heima hjá sér hvað þau eru að gera og þó svo að manni finnist ekki 
endilega að fara mikið inn í tímunum hjá mér, þá heyri ég að þau eru 
greinilega alveg að meðtaka þetta allt og eru bara áhugasöm og þetta er 
alveg að virka. 

Bára sagði:  
Einhverjir vildu vera hérna og fara í slökun fram á borðið og þá fengu þeir 
bara að gera það, en það er svona aðallega áskorun ef þeir, bara vilja ekki 
vera með, þá er maður samt, gæti þetta hentað þér?, viltu prófa þetta?, 
stundum hentar slökunin en ekki stöðurnar. 

 Góa, sem hefur kennt nemendum með einhverfu jóga, lagði áherslu á að 
gefa þeim tíma til þess að átta sig. Eitt af einkennum einhverfu er óöryggi 
gagnvart því sem er nýtt, t.d. nýjum aðstæðum. Góa sagði:  

Einhverfu krakkarnir geta verið svona soldið, þeim finnst þetta pínu, þau 
vita ekki alveg hvað þau eru að fara út í með mér, þau þurfa alveg einn, tvo 
tíma bara aðeins til að átta sig en þetta er allt í lagi þegar ég kem inn í stofu 
og geri þá eru þau alveg, það er allt í lagi. Þá hafa þau, þá vita þau að þau 
geta bara setið og ekkert endilega gert, það er allt í góðu. 

Grundvallarreglan hjá jógakennurunum var sú að nemendur trufluðu ekki 
aðra nemendur. Aníta sagði:  

Það sem skiptir mestu máli er að ef þau eru þannig að þau trufla mikið, þá 
þarf að hugsa um það að taka þetta miklu meira einstaklingsmiðaðra heldur, 
af því að það er rosalega mikilvægt, það er regla númer eitt að það er allt í 
lagi þó þér finnist þetta erfitt, eins og til dæmis að leggjast á dýnu, þau þurfa 
ekki öll, þau geta talið línurnar í loftinu, að þau séu ekki að, þú lendir alveg 
í því að þau fara í flisskast og svona, þetta getur verið fyndið og svona, og 
eitthvað svona kemur upp, það eru vinir sem að liggja hlið við hlið og þau 
eru alltaf spennt á þessum þemadögum og ekkert að því. 
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 Bára talaði um að sumir nemendur sem ekki hefðu áhuga á jóga gætu haft 
áhrif á aðra nemendur á neikvæðan hátt. Hún sagði: Svo er þetta náttúrlega 
líka, svo geta sumir litað, ef þeir hafa ekki áhuga. 
Þær töluðu flestar um að mikil áskorun gæti falist í að taka á móti 

nemendum með hegðunarerfiðleika í jógatíma og Fríða sagði: 
Það eru óþekktarangar sem eru þarna líka, en ég reyni að halda bara ró, 
öskra bara þegar krakkarnir eru farnir, þetta er ljúfur tími, það er enginn 
skammaður, þau fá bara að vera eins og þau eru, ef að einhver kemst ekki í 
einhverja stöðu eða getur ekki gert eitthvað þá er það bara allt í lagi, þetta 
er svona vellíðunartími.  

Góa, sem hefur kennt jóga í íþrótta- og danstímum, sagðist bjóða 
nemendum að fara út úr tíma ef þeir væru ekki tilbúnir til þess að taka þátt eða 
liði illa. Hún sagði:  

Ég yfirleitt segi þeim að, bara fer yfir reglurnar, við erum bara með hendur 
og fætur hjá okkur, og ef við erum á dýnu þá erum við bara, þá er það bara 
svæðið sem að við erum á. Ef einhverjum líður illa og vill ekki vera með þá 
bara lætur hann mig vita, þá bara fer viðkomandi fram og það er líka bara 
allt í lagi, en það gerist bara eiginlega ekki. 

Góa sagði einnig:  
Það eru svona einstaka sinnum sko, þá er ég með stuðningsfulltrúa með ef 
það eru börn sem eru tæp, með einhverja greiningu, en þá hafa þau bara 
komið með í næsta tíma, þá er það kannski bara óöryggi eða þau vita ekki 
hvað þau eru að fara út í. 

 Fríða talaði um að ef nemendur sem ættu erfitt með að taka þátt í tímum 
hefðu stuðningsfulltrúa þá leyfði hún þeim að velja hvort þau tækju þátt eða 
færu. Fríða sagði:  

Núna í 2. bekk eru nokkur stykki af nemendum með andlega erfiðleika, og þá 
eru náttúrlega stuðningsfulltrúar, eins og með fatlaða nemandann, þau eru 
náttúrlega misjöfn. Stundum er þetta ekkert mál, stundum er þetta örlítið 
erfiðara, og þá gef ég þeim val um að vera eða að fara og lesa í bók, þá tekur 
einhver við nemandanum. Stundum velja þau að fara og stundum ekki. 
Þær lögðu áherslu á nauðsyn þess að vera meðvitaðar um fjölbreytileika 

nemendahópsins og almennt tækju nemendur og kennarar honum sem 
sjálfsögðum. Aníta sagði:  

Það er líka svo mikið umburðarlyndi gagnvart því sem krakkarnir læra, þú 
veist eins og hér, við erum með svona dreng, hann bara leggst á sína dýnu 
og þetta er allt í lagi. Svo erum við með nemendur sem eru með mikið 
tourette og það heyrast svona alls konar hljóð og truflanir. 

Hún sagði einnig:  
Ég er náttúrlega með mjög einhverfan dreng, hann náttúrlega þekkir mig svo 
vel, en ég meina að hann er þannig að, ég set honum ekki neinar skorður 
þar, nema hann veit alveg að hann má ekki trufla, þú veist, hann þarf bara 
mildari nálgun, þú ert ekkert bara, hey, leggstu, einhvern veginn þannig. Þú 
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þarft bara að vera svona, það er mikilvægt að þú sért ekki að steypa þau öll 
í sama mótið, þú horfir á fjölbreytileikann, það er ekkert mál að hafa 
fjölbreytileikann, það er bara minnsta mál. 

Dóra sagði:  
Auðvitað voru alls konar áskoranir með mismunandi börn með mismunandi, 
skilurðu, aðstæður. Það sem var alltaf rosalega gott líka var að kennararnir 
fylgdu alltaf með, þeir tóku þátt og ég reyndi að hafa það sem áhersluþátt.  

Í heilbrigðis- og velferðarþættinum innan Aðalnámskrár grunnskóla kemur 
fram mikilvægi þess að skólinn taki mið af þörfum allra barna á 
einstaklingsmiðaðan hátt og að allir þurfi að fá tækifæri til þess að njóta 
styrkleika sinna. Að fá tækifæri til þess að njóta styrkleika sinna er lykilþáttur 
í því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013, bls. 23). 

4.6.5 Jóga hentar ekki öllum 

Jógakennararnir töluðu um að jóga hentaði ekki öllum nemendum þrátt fyrir 
að langflestir þeirra nytu þess að stunda jóga. Þetta er í samræmi við skoðanir 
rannsakenda á jóga innan skólakerfisins sem telja að jógaástundun innan 
skólans eigi að vera val nemenda eða að nemendur geti valið á milli íþrótta og 
jógaiðkunar (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 122). Bára sagði: Kannski líka 
þegar það koma allir eins og er núna í þessum umsjónarskiptitímum, þá þarf 
maður náttúrlega líka að höfða til þeirra sem hafa bara engan áhuga og það 
er náttúrlega fólk sem að á erfitt með þetta. 
   Aníta sagði: 80-90% af þeim eru móttækileg, sem þú nærð alveg til. Fríða 
talaði um að ekki væri hægt að neyða einhvern til þess að taka þátt í jóga. Hún 
sagði: Maður getur ekki pínt krakka í þetta og hvað geri ég við þá sem að vilja 
ekki taka þátt, þannig að ég sjálf hef ekki verið með á þemadögum. Þetta er í 
samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýnt hafa að það getur verið áskorun 
fyrir jógakennara að fá nemendur til þess að taka þátt í jógatímum (Cook-
Cottone o.fl., 2020, bls. 123). 

Bára og Fríða, sem hafa kennt jóga í vali á unglingastigi, höfðu báðar 
upplifað að nemendur höfðu valið jóga en svo kom í ljós að það hentaði þeim 
ekki. Bára sagði:  

Ég hafði einn sem að valdi jóga en komst svo að því að hann gat ekki, átti 
mjög erfitt með þetta, þá var hann samt inni allan tímann, og hann fékk 
reyndar ef það var löng slökun að fara fram og lesa í bók, því hann gat bara 
ekki slökun, þetta er ekki fyrir alla. Þá reyndum við að finna leið fyrir það, 
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en hann þurfti alltaf að mæta, koma og gera það sem hann gat, og svo fékk 
hann að lesa frammi. 

Fríða sagði:  
Ég hef náttúrlega verið með unglinga líka sem hafa valið þetta og svo bara 
eftir fyrsta tímann, ég treysti mér ekki, þá bara velur þú eitthvað annað, ég 
píni ekki börnin í þetta af því að ég vil að þau finni sjálf hversu gott þetta er, 
stundum tekst það, stundum ekki, eins og bara með fullorðið fólk. Þú pínir 
engan í að hugleiða, og sama á við um börn, ef það er eitt barn af einhverjum 
ákveðnum fjölda þá bara kemur það seinna. 

 Niðurstöður rannsóknar Cook-Cottone, Estey og Guyker (2020) benda til 
þess að það fylgi því ákveðnar áskoranir þegar nemendur vilji hætta í jóga. Það 
geta verið þættir eins og til dæmis að finna eitthvað annað viðfangsefni fyrir 
nemendur, stundaskrá nemenda, ábyrgðarhlutverk og að setja inn íþróttir í 
staðinn fyrir jóga hjá nemendum (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 122). 

4.6.6 Sumir foreldrar á móti því að þeirra barn stundi jóga 

Fjórir af þeim sex jógakennurum sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu 
upplifað að foreldrar væru á móti því að þeirra barn stundaði jóga í skólanum 
af einhverjum ástæðum. Ástæðurnar voru ekki alltaf trúarlegs eðlis, ef þær 
voru það töldu kennararnir mikilvægt að virða þær. Ef ástæðurnar voru annars 
eðlis reyndu þeir að fræða foreldra um hvað jóga væri.  

Dóra sagði:  
Það var eitt tilfelli á þessum tveimur árum sem ég fékk vitneskju um að það 
var ein lítil sem mátti ekki taka þátt, ég veit ekki alveg hvort það var af 
trúarlegum ástæðum. Þetta var ekki bara tengt jóganu, það voru fleiri þættir 
á leikskólanum sem að þessi tiltekna mamma vildi ekki að dóttir sín tæki þátt 
í. Þannig að stelpan var sem sagt tekin út þegar það var jóga, það var þannig 
bara, maður verður soldið að vera með opinn huga, við buðum henni meira 
að segja samtal og ég bauð henni að koma og spjalla við mig og allt svoleiðis 
en hún var bara búin að ákveða hvernig hlutirnir væru og þá bara virðir 
maður það. 

Góa sagði:  
Ég hef tvisvar lent í því að foreldrar hafi verið á móti því að barnið þeirra 
fari í jóga í skólanum og ég vissi af því áður, maður verður náttúrlega bara 
að virða það, en ég alla vega náði í fyrra tilfellinu að bara, þú veist útskýra 
hvað við værum að gera, og það foreldri vildi frekar að barnið tæki þátt 
heldur en að skera sig úr, þannig að það blessaðist á endanum. Þetta var 
ekki Vottar Jehóva, þau taka alls ekki þátt sko, það bara, þetta má ekki, 
þessir krakkar eru bara vön því með alls konar svona. 

 Í rannsókn Cook-Cottone o.fl.  (2020) kom fram að ef foreldrar væru á móti 
því að þeirra barn stundaði jóga í skólanum án þess að um trúarlegar ástæður 
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væri að ræða væri mikilvægt að hafa námskrá í jóga, fræða foreldra um jóga 
og áhrif þess, hvað væri gert í jógatímum og jafnvel að bjóða foreldrum að 
fylgjast með jógatíma hjá sínu barni (Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 120-121). 

Í niðurstöðum rannsóknar Cook-Cotton o.fl. (2020) kom fram að sumir 
foreldrar væru mótfallnir því að þeirra börn stunduðu jóga í skólanum vegna 
ástæðna eins og til dæmis að jóga tæki tíma frá bóklegu námi, þeir hefðu 
áhyggjur af hvort dýnurnar væru nægilega hreinar, hættu á meiðslum, 
orðaforða í jóga og viðkvæmni eða ofnæmi fyrir lykt (Cook-Cottone o.fl., 
2020, bls. 124).  
Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Dariots 

o.fl. (2017) sem komust að þeirri niðurstöðu að helsta áskorunin við að innleiða 
jógakennslu og núvitundarþjálfun í skólana væri að fá foreldra til þess að trúa 
á þessa kennslu og að samskipti á milli kennara og annarra hagsmunaaðila 
væru lykiláskoranirnar (Dariots o.fl., 2017, bls. 53).  

Elín og Aníta höfðu lent í að foreldrar vildu ekki leyfa börnum sínum að 
taka þátt í jógatímum vegna þess að jóga á grunn sinn í hindúatrú og það félli 
ekki að trú viðkomandi. Elín lagði líka áherslu á mikilvægi þess að gera sér 
grein fyrir því hvers vegna væri gott að börn lærðu að stunda jóga og að skólinn 
myndaði sér stefnu í þessum málum. Þær töluðu báðar um mikilvægi þess að 
ekki væri farið að breyta skipulagi skóladagsins fyrir hópinn þó að einhverjir 
foreldrar vildu ekki að þeirra barn tæki þátt. Elín sagði:  

99,999% eru til í það, maður þarf alltaf að vera viðbúinn því að það sé, þú 
veist, foreldri fíli ekki, og þá eru það yfirleitt foreldrar sem eru í einhverjum 
sértrúarsöfnuði. Ef það gerist, sem er mjög, það er alveg undantekning, það 
hefur bara einu sinni gerst á mínum ferli, þá hefur það verið foreldri í 
sértrúarsöfnuði, þá er bara rosalega hollt fyrir mann að skoða af hverju 
maður er að þessu, hvað vil ég fá út úr þessu og hvað vil ég að aðrir fái út 
úr þessu, og líka skoða bara þegar skólar taka svona upp að þeir séu líka 
bara með skýra sýn, og af hverju erum við að þessu, og hvernig ætlum við 
að bregðast við ef að það er eitthvað foreldri sem er á móti þessu. Ég 
náttúrlega bjó svo vel að skólinn sem ég var í var búinn að byggja sér stefnu 
í þessum málum og stóð algjörlega með mér, þannig að það var ekki gefinn 
neinn afsláttur, það var ekki farið að breyta neinu eða aðlaga neitt að þessu 
eina foreldri. 

Aníta lagði áherslu á að sýna skilning ef jóga samræmdist ekki trú 
fjölskyldunnar. Hún sagði:  

Ég hef aldrei lent í veseni, ég hef lent í því af trúarlegum ástæðum, ég er með 
svoleiðis nemanda í bekknum og það er minnsta mál, það er fullur skilningur 
af minni hendi, en viðkomandi foreldri veit það að ég geri þetta samt, en 
þeirra barn tekur ekki þátt, það má hlusta, það má velja hvort það sé inni 
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eða ekki, það er ekkert mál, en það breytir ekki því sem ég er að gera, nema 
það að kröfurnar eru aðrar á viðkomandi. Þetta eru Vottar Jehóva. 

Dóra talaði um að á Little flower yoga námskeiðinu sem hún tók þátt í hefði 
ekki átt að nota sanskrít-orðin því foreldrar tengdu þau við hindúatrú. Dóra 
sagði:  

Á Little flower jóganámskeiðinu var talað um viðhorf foreldra, í 
Bandaríkjunum er þetta öðruvísi en hér, þær notuðu aldrei namaste eða 
einhvers konar sanskrít-orð, það var bara blátt bann við öllu svoleiðis á 
námskeiðinu af því að þar er þetta bara svoleiðis að jóga væri bara 
trúarbrögð og það væri bara heilaþvottur.  

Niðurstöður rannsókna sýna að sumir foreldrar eru á móti því að þeirra barn 
stundi jóga í skólanum vegna þess að þeir tengja jógaiðkun við trúariðkun 
(Cook-Cottone o.fl. , 2017, bls. 24; Cook-Cottone o.fl., 2020, bls. 120-121).  

4.6.7 Samantekt á sjötta þema 

Jógakennararnir hafa þurft að takast á ýmsar áskoranir í kennslunni. Þær helstu 
eru tímaskortur, plássleysi, að fá nemendur til þess að prófa jóga, mikilvægi 
þess að vera sveigjanlegur, að jóga hentar ekki öllum nemendum og að sumir 
foreldrar eru á móti því að þeirra barn stundi jóga. 

4.7 Samantekt: Heildarniðurstöður 
rannsóknarinnar 

Jógakennararnir voru allir sammála um mikilvægi þess að nemendur á 
aldrinum 5-16 ára fengju tækifæri til þess að kynnast jóga innan skólakerfisins. 
Fram komu einkum þrjár ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi að jóga félli vel að 
hlutverki skólans og aðalnámskrám, jógakennararnir sáu jákvæðar breytingar 
á líðan nemenda þegar þeir stunduðu jóga og var reynsla þeirra sú að nemendur 
sem kynnst höfðu jóga bæðu mikið um það. 
Þegar jógakennararnir lýstu uppbyggingu á dæmigerðum jógatíma kom í 

ljós að tímarnir voru oftast byggðir upp með hliðsjón af fjórum grunnþáttum 
jóga sem eru stöður/æfingar, öndun, hugleiðsla og slökun. Undantekningin á 
þessu eru jóga nidra tímar, en þá er stöðunum/æfingunum sleppt.  

Jógatímar viðmælenda voru mjög fjölbreytilegir hvað varðar tímalengd og 
fjölda nemenda. Þeir voru allt frá 8 mínútum upp í heila kennslustund sem er 
40 mínútur. Fjöldi nemenda var allt frá nokkrum nemendum sem völdu að 
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stunda jóga í frímínútum upp í 500 nemendur og að auki kennarar í heilum 
grunnskóla.  

Jógakennararnir voru almennt með mjög ólíkar áherslur eftir aldri nemenda, 
eins og ætla mátti að ætti við í öðrum námsgreinum innan grunnskólans. 
Aðaláhersla er á leikgleði og fjör í jógakennslu innan leikskólans og á yngsta 
stigi grunnskólans. Á miðstigi eru tímarnir orðnir fullorðinslegri og bæði 
strákar og stelpur á þeim aldri virðast hafa gaman af möntrusöng. Á 
unglingastigi biðja nemendur mikið um slökun og jóga nidra. Undantekningin 
varðandi þessar ólíku áherslur eftir aldri nemenda er á þemadögum en þá eru 
nemendur settir í hópa þvert á aldur. 

Krakkajógakennararnir sex voru með mismunandi áherslur í kennslunni hjá 
sér, nokkurs konar þemu sem að þeir lögðu áherslu á í lengri eða styttri tíma. 
Þemun tengdust bæði einstaklingnum sjálfum; þar var lögð áhersla á til dæmis 
sjálfsvinsemd, sjálfsþekkingu og sjálfsstjórn, og einnig umhverfinu og 
samskiptum við aðrar manneskjur. Þessi þemu tengjast jógasiðfræðinni og 
einkum grunnreglu Yama sem er Ahisma – að skaða hvorki sjálfan sig né aðra, 
hvorki með hugsunum, orðum né gjörðum. 
     Jógakennararnir hafa þurft að takast á ýmsar áskoranir í kennslunni. Þær 
helstu eru tímaskortur, plássleysi, að fá nemendur til þess að prófa jóga, 
mikilvægi þess að vera sveigjanlegur, að jóga hentar ekki öllum nemendum og 
að sumir foreldrar eru á móti því að þeirra barn stundi jóga. 

4.7.1 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar  

Ekki er langt síðan byrjað var að rannsaka jógaiðkun innan skólakerfisins 
erlendis og hefur rannsakandi ekki vitneskju um neina nýlega íslenska 
rannsókn á jóga innan íslenska skólakerfisins. Því er mikil þörf á rannsóknum 
á þessu sviði.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að gefa vísbendingar um reynslu 
krakkajógakennara enda var rannsóknarspurningin frekar opin og mikið 
svigrúm hjá þátttakendum að fara yfir vítt svið. Þetta gerði rannsakandi 
vísvitandi í því skyni að fá fram sem fjölbreyttastar upplýsingar vegna skorts 
á rannsóknum á þessu sviði.  

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast aðallega í hve fáir þátttakendur 
voru og því ætti ekki að alhæfa út frá þessum niðurstöðum heldur líta á þær 
sem framlag til að auka þekkingu og dýpka skilning á þessu sviði. Úrtakið var 
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sem fyrr segir lítið þar sem aðeins voru tekin viðtöl við sex krakkajógakennara. 
Jógakennararnir eru einsleitir að því leyti að þeir eru allir íslenskir, konur á 
aldrinum 36-55 ára, með kennaramenntun, störfuðu allar innan skólakerfisins 
og með brennandi áhuga á jóga. 
Þar sem tiltölulega nýlega var farið að rannsaka jóga innan skólakerfisins 

og lítið vitað hvernig staðan er hérlendis hefur rannsakandi ekki alltaf getað 
fundið aðrar rannsóknir sem geta stutt eða eru í ósamræmi við niðurstöður 
þessarar rannsóknar. Þess vegna eru niðurstöður sums staðar tengdar við skrif 
fræðimanna eða aðalnámskrár leik- og grunnskóla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta nýst til þess að rökstyðja hvers 
vegna jóga ætti að vera hluti af aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Niðurstöður 
gefa hugmyndir um hvernig hægt sé að fella jógaiðkun að skólastarfi, hvaða 
áherslur henta hverju aldursstigi fyrir sig og geta þannig nýst til þess að þróa 
skólamiðaða námskrá í jóga. Einnig getur verið hagnýtt að vita hvaða 
áskorunum jógakennarar geta mætt við að kenna jóga innan skólakerfisins. Sú 
vitneskja er til þess fallin að auðvelda innleiðingarferli jógakennslu í 
skólakerfið.  
Þar sem rannsóknarspurningin var frekar opin urðu niðurstöðurnar frekar 

yfirgripsmiklar því krakkajógakennararnir höfðu tækifæri til að fara yfir frekar 
breitt svið varðandi sína reynslu. Fróðlegt væri að skoða niðurstöður 
rannsóknarinnar enn frekar í framtíðinni. Skoða mætti betur hvert meginþema 
fyrir sig eða jafnvel hvert undirþema. Auk þess væri áhugavert að vita hve 
útbreidd jógaiðkun er innan íslenska skólakerfisins. Einnig væri athyglisvert 
að tala við börn og ungmenni sem hafa fengið jógakennslu innan eða utan 
skólakerfisins og heyra þeirra sjónarhorn. Hvað þeim finnst um jóga, hvaða 
líkamlega eða andlega ávinning þau upplifa, hvaða lang- og skammtímaáhrif 
þau hafa af jóga og hvaða áskorunum þau mæta við að stunda jóga. Það væri 
líka spennandi rannsóknarefni að skoða betur hvernig hægt væri að fella jóga 
að skólastarfi hér á landi sem og hvaða þættir ættu að vera í námskrá í jóga sem 
væri sniðin að íslensku skólaumhverfi.  
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5. Lokaorð 
Þessari rannsókn er ætlað að gefa hugmynd um hvernig jógaiðkun 5-16 ára 
nemenda innan skólakerfisins er háttað frá sjónarhorni krakkajógakennara. Eitt 
af hlutverkum íslenska skólakerfisins er að vera tæki til jöfnunar, að gefa öllum 
börnum og ungmennum tækifæri til þess að lifa farsælu lífi. Sífellt fleiri 
rannsóknir birtast um jákvæð áhrif jóga á andlega og líkamlega heilsu fólks. 
Börn og ungmenni eru undir miklu álagi vegna mikils hraða í samfélaginu. 
Telja má mikilvægt að jóga verði innleitt í skólakerfið og að öll börn fái að 
kynnast áhrifum þess. Taka má undir skoðanir Khalza og Butzer um að 
skólakerfið sé hentugur staður til þess að kenna börnum og ungmennum jóga 
en forsendan fyrir því að hægt verði að innleiða jóga í alla leik-, grunn- og 
framhaldsskóla hérlendis eru vandaðar rannsóknir.  

Á heimasíðu Embættis landlæknis kemur fram að dagleg hreyfing sé 
nauðsynleg fyrir börn og ungmenni. Hún sé lífsnauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, 
þroska og andlega líðan (Embætti landlæknis, 2019). Rannsakandi hefur 
starfað innan grunnskóla síðastliðin 15 ár. Í viðmiðunarstundaskrá er aðeins 
gert ráð fyrir skipulagðri hreyfingu þrisvar í viku. Reynsla rannsakanda er sú 
að nemendur á yngsta stigi hreyfi sig flestir við leik í frímínútum. Eftir því sem 
að þeir eldast minnkar hreyfingin í skólanum og á unglingastigi eru nemendur 
nær hættir að hreyfa sig í frímínútum. Jóga getur verið leið til þess að auka 
hreyfingu nemenda yfir skóladaginn og bæta þannig bæði andlega og 
líkamlega heilsu þeirra. Farsæld nemenda á að vera meginmarkmið menntunar. 
Þar sem unglingsárin eru mjög krefjandi tími í lífi flestra með nýjum 

áskorunum og tækifærum eru ungmenni oft undir mjög miklu álagi. Eins og 
kemur fram í þessari rannsókn þá biðja elstu nemendur grunnskólans oft um 
slökun og jóga nidra. Jógaiðkun getur því sameinað þörf ungmenna til þess að 
hreyfa sig og hvíla.  

Mikilvægt er að skoða hvernig best er að kynna jóga fyrir börnum og 
ungmennum. Jógað þarf að vera í samræmi við þroska þeirra og félagslegt 
umhverfi. Það þarf að uppfylla þarfir barnanna, passa vel inn í skólaumhverfið 
og byggja á jógafræðunum. Samt sem áður er mikilvægt að áhersla sé á leik og 
skemmtun, sérstaklega hjá yngri börnunum. 
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Fylgiskjal 1 – Viðtalsrammi 

 
Rannsóknarspurning: Hver er reynsla jógakennara af því að kenna 

nemendum á aldrinum 5-16 ára jóga innan skólakerfisins?  
 
Upphafsspurning: 
Mig langar að biðja þig um að segja mér frá þinni reynslu af því að kenna 
börnum og/eða unglingum jóga. 
 
Upphafsspurningu er síðan fylgt eftir með nokkrum efnislegum 
meginspurningum (viðtalsáætlun): 
 
Áhrif jógaiðkunar á börn/ungmenni 
Hvern telur þú ávinninginn af því að kenna börnum/ungmennum jóga? Hver 
telur þú vera áhrifin á börnin að stunda jóga? Tenging við aðalnámskrá? 
Hvað segja börnin við þig um sína iðkun/áhrif/skemmta þau sér? 
Hverjar eru helstu áskoranirnar við að kenna börnum og ungmennum jóga 
innan skólakerfisins? (sýna börnin áhuga á jóga? hafa þau val?) 
Hver er munurinn á því að kenna börnum eða ungmennum? 
Hver er reynsla þín af því að kenna börnum með andlega erfiðleika eða 
fatlanir jóga? 
 
Hugmyndafræði og áherslur jógakennara 
Hvaða kennslufræði eða hugmyndafræði styðstu við í kennslunni?  
Leggur þú áherslu á siðfræði? 
Hvernig er skipulag jógatímanna/jóganámskeiðs? 
 
Viðhorf foreldra 
Hvernig eru viðhorf foreldra gagnvart því að barn þeirra stundi jóga í 
skólanum? Hafa foreldrar verið á móti því að barn þeirra stundi jóga? Hafa 
trúarlegar skoðanir spilað inn í? 
Hvernig hefur þú brugðist við því? 
 
Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 
 
Spurningar sem hentugt gæti verið að nota: Getur þú útskýrt þetta betur? 
Getur þú sagt mér nánar frá þessu? (minnkar líkurnar á misskilningi á milli 
rannsakanda og viðmælanda). 
 
Hver er þinn bakgrunnur? 
Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur. Aldur, kyn, menntun, reynsla? 
Reynsla af jógakennslu, reynsla af krakkajógakennslu?  
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Fylgiskjal 2 – Kynningarbréf til þátttakenda 

 
Kynningarbréf til þátttakenda 

 
Ágæti viðtakandi 
 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísindum við Háskólann á 
Akureyri og er um þessar mundir að vinna lokaverkefnið mitt. 
Leiðbeinandi verkefnisins er Kristín Elva Viðarsdóttir, kristinev@unak.is 
og ráðgjafi er Jórunn Elídóttir, je@unak.is. Ég er að gera 
viðtalsrannsókn og mun taka viðtöl við 7-9 einstaklinga. Með þessu bréfi 
óska ég eftir þátttöku þinni í þessu verkefni. 

Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu 
krakkajógakennara af því að kenna nemendum á aldrinum 5-16 ára 
jóga innan skólakerfisins. Hver sé ávinningurinn og hverjar séu helstu 
áskoranirnar við að kenna börnum og ungmennum jóga. Það væri 
heiður að fá að spjalla við þig um þína reynslu af því að kenna börnum 
og/eða ungmennum jóga.  

Viðtölin fara fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar 
sé algjört næði. Viðtalið verður hljóðritað og mun taka um 40-60 
mínútur. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í afrituninni þannig að 
ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þín eða þeirra 
sem þú fjallar um. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og 
þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég mun ein hafa aðgang að 
gögnunum. Hljóðupptökum verður eytt að lokinni rannsókninni. Ég legg 
áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari rannsókn 
og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án 
þess að gefa upp ástæðu. Einnig er þér heimilt að neita að svara 
einstökum spurningum í rannsókninni.  

Með undirskrift þinni samþykkir þú þátttöku þína í rannsókninni og 
að viðtalið verði tekið upp. 

 
____________________________ 
Staður og dagsetning 

 ______________________________________ 
Undirskrift þátttakanda 

 
  ______________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
 

Ef þú hefur spurningar eða vilt hætta þátttöku þá getur þú haft samband við 
mig í síma 695-5334 eða með tövupósti á berglind@laekjarskoli.is 


