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Útdráttur 

Áhugi fyrir áhrifum náttúrunnar á heilsu þegar unnið er með sálfélagslegan vanda hefur 

aukist verulega á síðustu árum. Í kjölfarið hefur viðfangsefnið kveikt áhuga fræðimanna 

sem hafa í rannsóknum sínum veitt áhrifum þess að dvelja úti í náttúrunni á streitu 

sérstaka athygli. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og reynslu 

þátttakenda sem áttu við streitutengdan vanda að etja af fjögurra vikna námskeiði þar 

sem áhersla var á tengingu við náttúruna. Auk þess að skoða hvaða vísbendingar 

niðurstöður veittu um gæði og árangur námskeiðs. Allir þátttakendur áttu það 

sameiginlegt að takast á við streitutengdan vanda og vera vísað á námskeið af Virk 

starfsendurhæfingu. Tilgangurinn var að auka þekkingu af áhrifum náttúrunnar þegar 

unnið er með streitutengdan vanda og hvort sú nálgun gæti þjónað sem meðferð gegn 

streitutengdum vanda. Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri og megindlegri 

nálgun. Tekin voru fjórtán viðtöl við sjö viðmælendur, í upphafi námskeiðs og svo um 

fjórum vikum síðar. Einnig var spurningalisti, sem metur innri líðan og hegðun, lagður fyrir 

þátttakendur og aðstandendur í upphafi og svo um fjórum vikum síðar.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að áhrif þess að dvelja í náttúrunni  hefur 

jákvæð áhrif á streitu. Þátttakendur lýstu áhrifum þess að dvelja í náttúrunni undir 

leiðsögn faglegs leiðbeinanda sem styðjandi við að ná ákveðinni ró og einbeitingu til að 

greiða úr tilfinningalegum vanda sem síðan hafði jákvæð áhrif á streitu einkenni. 

Niðurstöður sýndu einnig fram á jákvæða breytingu í hegðun og líðan og upplifðu 

þátttakendur að það væri auðveldara að takast á við lífið. Einnig kom fram mikilvægi 

leiðbeinendanna og námskeiðsformsins þar sem unnið var út frá kenningum reynslunáms 

og  ígrundun nýtt til lærdóms.  

 Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar auki áhugann á 

frekari rannsóknum á náttúru og líðan ásamt því að vera leiðbeinandi við þróun 

sambærilegra úrræða. 

 

Lykilorð: Náttúra, streita, örmögnun, kulnun, endurheimt, reynslunám, leiðbeinendur, 

námskeið  
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Abstract 

 

Many of today’s research focuses especially on natures effects on stress levels. There is a 

growing interest in using the effects of nature in modern treatment programs. The goal 

of this research was to discover how participants experienced the effects of nature in a 

four weeks course that uses nature as a treatment method. The aim was also to find out 

if the results could indicate about the quality and success of the course. All participants 

where dealing with stress related problems and attained the course through Virk - 

vocational rehabilitation. They were asked how they experienced the effects of nature on 

their stress levels, how they would describe nature and to see if their behaviour and 

feelings changed after being in close relation with nature. The purpose of this research is 

to gather more knowledge on how nature works as a form of treatment and if this kind 

of approach could be beneficial towards stress related problems. Another purpose of this 

research was to find out the quality and results of the program. The research was 

conducted with both qualitative and quantitative methods. Fourteen interviews were 

held with seven individuals, first in the beginning of the course and again four weeks later. 

Also an ASEBA questionnaire was administered, which evaluates inner wellbeing and 

behaviour. It was presented for participants and relatives in the beginning and then again 

about four weeks later for comparison.    

 The results of the research show that the effects of nature did have a positive 

influence on stress levels for the participants. Participants said that dwelling in nature 

under the guidance of a professional mentor as support helped them achieve a certain 

calmness and concentration to solve emotional problems that than had a positive effect 

on stress symptoms. The results also showed positive changes in the behaviour and 

wellbeing and the participants felt it was easier to cope with life. The importance of the 

instructors and course format was also emphasized, as the work was based on the 

theories of experiential learning where reflection was used. 

 The researcher hopes that the results of this study will increase the interest of 

further research on nature and well being, as well to be a guidance for further 

development of similar resources.   
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Formáli  

Rannsóknin er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Verkefnið er 30 ECTS einingar og var unnin á haustmánuðum árið 2020. Markmið 

rannsóknar var að kanna upplifun og reynslu þátttakenda af áhrifum náttúru á streitu af 

námskeiði þar sem áhersla er lögð á náttúru. Einnig að kanna hvaða vísbendingar 

niðurstöður gefa um gæði og árangur námskeiðs. Ég vil byrja á því að þakka 

viðmælendunum sem gáfu mér tíma sinn, upplifun og reynslu. Án þeirra hefði þetta verk 

ekki orðið að veruleika. Ég vil einnig þakka eigendum Saga Story House fyrir auðsýnda 

þolinmæði og óhindraðan aðgang að viðmælendum.  

 Leiðbeinandi minn var Hervör Alma Árnadóttir dósent við félagsráðgjafadeild 

Háskóla Íslands og aðstoðarleiðbeinandi var Halldór Sigurður Guðmundsson dósent við 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ég vil færa þeim mínar bestu þakkir fyrir ánægjulegt 

samstarf og faglega leiðsögn. Án þeirra hefði þetta verkefni aldrei orðið sem það er. 

 Ég vil einnig þakka þeim sem stóðu mér næst á meðan á þessu verkefni stóð. Þá 

sérstaklega eiginmanni mínum Valdimar Þór Svavarssyni og börnum ásamt Önnu Sigríði 

Pálsdóttur. Móður minni Guðný Guðmundsdóttur, föður Magnús Val Albertssyni og systur 

Sigrún Ýr Magnúsdóttur vil ég þakka fyrir auðsýndan hlýhug, óbilandi trú og stuðning á 

meðan á þessu verkefni stóð.    
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1 Inngangur 

Síðustu ár hefur áhugi fólks fyrir áhrifum þess á heilsufar að vera úti í náttúrunni aukist 

(Emami, Amini, Motalebi, 2018; Björn Vilhjálmsson, 2020). Sýnt hefur verið fram á að 

tengjast náttúrunni hafi jákvæð áhrif á líðan og geti stutt einstaklinga sem kljást við 

heilsutengda erfiðleika við að ná bata og tilfinningalegu jafnvægi (Humberstone, 2015; 

Kaplan, 2001; Maller, 2009). Fagmenn hafa einnig veitt því athygli að það að dvelja í 

náttúrulegu umhverfi stuðli að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan (Kabisch, van 

den Bosch og Lafortezza, 2017; Keniger, Gaston, Irvine og Fuller, 2013). Þessi umræða á 

sér djúpar rætur sem má meðal annars rekja til  Rómar til forna en þá voru tengsl við 

náttúruna talin mótvægi við áreiti borgarlífsins sem sagt var að einkenndist af troðningi, 

hávaða og streitu (Glacken, 1967).  Í þessari rannsókn er fjallað um áhrif þess að dvelja úti 

í náttúrunni sem við í daglegu tali tölum um sem villta náttúru en ekki það sem kallast 

græn svæði borga, þó niðurstöður Tyrväinen, Ojala, Korpela, Lanki Tsunetsugu Kagawa 

(2014) bendi til þess að slík svæði geti einnig haft jákvæð áhrif á streitu. Jakob Frímann 

Þorsteinsson (2013)  nefnir í fræðslukveri um útilíf fyrir háskólanema og áhugafólk um 

útinám að náttúran veiti kyrrð og frið sem gefi orku og styrk. Þar er að finna andstæður, 

hvatningu og ögranir sem efli innri tengsl þess sem dvelst í náttúrunni.  

Fyrirtækið Saga - Story House leitaði að samstarfi við áhugasama aðila í 

félagsráðgjafadeild við Háskóla Íslands að gera rannsókn á árangri úrræðis á þeirra vegum. 

Námskeiðið ber heitið Staldra við - Heilandi áhrif náttúru á streitu, hér eftir skammstafað 

SHÁNS. Hugmyndir þeirra voru að kanna náttúruþátt námskeiðsins og áhrifum þess að 

dvelja með náttúrunni á streitu þátttakenda. Höfundur ákvað að taka að sér umrætt 

verkefni annars vegar vegna eigin áhuga á náttúru og áhrifum hennar og hins vegar vegna 

eigin reynslu af streitu.  

Í þessari rannsókn er könnuð reynsla og upplifun þátttakenda af náttúru á 

námskeiðinu SHÁNS á vegum Saga Story House. Ásamt því að kanna hvaða vísbendingar 

niðurstöður gefi um gæði og árangur námskeiðs.  Námskeiðið var fyrst haldið 2. júní, 2019 

og hafa yfir 100 einstaklingar tekið þátt í því. SHÁNS er bæði fjögurra vikna 

grunnnámskeið og átta vikna framhaldsnámskeið. Þessi rannsókn nær til fjögurra vikna 
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grunnnámskeiðs sem haldið var 30. júní – 23. júlí 2020 og 18. ágúst – 10. september 2020. 

Þátttakendur hittust tvisvar sinnum í viku, þrjár klukkustundir í senn í nýju lífsgæðasetri á 

St. Jósepsspítalanum í Hafnarfirði. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að óhófleg streita geti haft skaðleg áhrif á 

heilsufar og leitt til líkamlega, tilfinningalega, hugarfarslega og/eða hegðunarlega 

erfiðleika. Streitutengdir lífsstílssjúkdómar eru taldir vera ein helsta ógn samtímans 

(Brotman, Golden og Wittstein, 2007; Ólafur Þór Ævarsson, 2019, Hawkins og Shohet, 

2012; Anna María Pálsdóttir, Persson, Persson og Grahn, 2014).  

1.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknar er að kanna upplifun og reynslu þátttakenda af námskeiði þar sem 

áhersla var á náttúruupplifun og hvort sú nálgun geti verið beitt sem úrræði fyrir fleiri 

fagaðila. Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun og reynsla þátttakenda af áhrifum 

náttúru á streitu af námskeiði þar sem áhersla er á það að dvelja úti í náttúrunni? 

Undirspurning er: Hvaða vísbendingar gefa niðurstöðurnar um gæði og árangur 

námskeiðsins?   

 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Á Íslandi hafa fáar rannsóknir verið gerðar sem snúa að áhrifum þess að dvelja úti í 

náttúrunni og ekki er vitað til þess að áður hafi verið gerð rannsókn hér á landi á áhrifum 

þess að nota náttúrunálgun í hópavinnu með einstaklingum sem þjást af streitu. Nýlega 

hafa birst greinar byggðar á rannsóknum um hvernig dvöl í náttúrunni getur nýst til þess 

að auka persónulegan þroska nemenda í háskólanámi. Niðurstöður þeirra benda til 

jákvæðra áhrifa þess að dvelja í hæglæti úti í náttúrunni undir leiðsögn fagmanna (Hervör 

Alma Árnadóttir, Jakob Frímann Þorsteinsson og Karen Rut Gísladóttir, 2018; Ólafur Páll 

Jónsson, Jakob Frímann Þorsteinsson, Hervör Alma Árnadóttir og Karen Rut Gísladóttir, 

2020). Mikilvægi rannsóknar felst í því að kanna hvort náttúra sporni gegn 

streitueinkennum og geti þannig verið hvatning fyrir fagaðila að innleiða náttúru í 

meðferðarvinnu sína. Það er von mín að niðurstöður rannsóknar auki áhugann á frekari 

rannsóknum á náttúru og líðan ásamt því að vera leiðbeinandi við þróun sambærilegra 

úrræða. 
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla og er uppbyggingin sem hér segir.  

 Í fyrsta kafla er farið yfir markmið og tilgang rannsóknar ásamt mikilvægi hennar. 

Í öðrum kafla er fræðileg undirstaða og áhersla lögð á skilgreiningu einstakra hugtaka og 

svo kenningar. Einnig er fjallað um fyrirtækið Saga-Story House, hugmyndafræði þess og 

námskeiðið sem rannsóknin snertir. Að síðustu er fjallað um Virk starfsendurhæfingu.  

 Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknar. Kaflinn snýr að 

rannsóknaraðferðum ásamt gagnaöflun og greiningu gagna. Í þessum kafla eru 

þátttakendur kynntir, framkvæmd rannsóknar dregin fram og siðferðileg álitamál rædd. 

 Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar þar sem niðurstöður úr upphafs- og 

lokaviðtölum koma fram. Svo er fjallað um tölulegar niðurstöður ASEBA matslista. Að 

lokum eru þemun greind og beinar tilvitnanir þátttakenda notaðar til stuðnings. 

 Í fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru settar í samhengi við 

fræðilega hluta ritgerðar. Í sjötta kafla eru lokaorð. Sá kafli inniheldur einnig vangaveltur 

höfundar um niðurstöður rannsóknar, styrkleika, veikleika og svo hugmyndir að 

áframhaldandi rannsóknum á sviðinu. Að lokum er heimildaskrá og svo viðaukar sem 

innihalda trúnaðaryfirlýsingu, kynningarbréf ásamt fyrri og síðari viðtalsvísi og síðast 

dæmi um framvindumat ASEBA.    
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2 Fræðileg undirstaða 

Í þessum hluta er fjallað um mikilvæg hugtök og kenningarlegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um og skilgreind hugtökin: náttúra (e. nature), 

streita (e.stress), kulnun (e. burnout) og seigla (e. resilience) og þau tengd viðfangsefninu. 

Þá verður kenning Rachels og Stephens Kaplans (1995) kynnt, en hún fjallar um athygli og 

endurheimt. Næst verður fjallað um kenningu Rogers Ulrich (1991) til að gera grein fyrir 

áhrifum umhverfis á streitu og að lokum kenningin um hugmyndafræði reynslunáms til 

að gera grein fyrir mikilvægi náms til þroska og breytinga. Þá er skoðað hvernig dvöl úti í 

náttúrunni getur nýst í meðferðarvinnu með hópum og hvert sé hlutverk leiðbeinanda. 

Síðast verður fjallað um fyrirtækið Saga-Story House og Virk starfsendurhæfingarsjóð. 

2.1 Náttúra  

Í þessum skrifum um áhrif náttúru á skilgreining Páls Skúlasonar (2014) um ómanngerða 

náttúru vel við. Þegar hann talar um náttúru vísar hann til  staða sem mannleg menning 

hefur látið ósnortna. Ólafur Páll Jónsson (2020, bls. 68) segir í skrifum sínum þegar hann 

fjallar um  náttúruna „hún er bara náttúra“ sem við mannfólkið erum hluti af, lútum 

sömu lögmálum og aðrir hlutar hennar. Hann talar um mátt náttúrunnar á líf en til þess 

að taka á móti þeim áhrifum er þörf fyrir athygli og opin skynfæri.  Í þessum skilningi þá 

býður það að vera með eða dvelja í náttúrunni upp á fjölbreytta möguleika til náms og 

þroska og er gagnlegt til þess að skapa ánægjulega upplifun og auka næmni (Beard og 

Wilson, 2006).  

Beard og Wilson (2006) nefna þætti sem náttúran hefur að bjóða og er handan 

þess sem mannleg hönd nær yfir. Það eru 1) árstíðirnar, 2) bleyta, raki eða þurrkur, 3) 

dagsljós og næturmyrkvi, 4) óvissa náttúruaflanna, 5) stórbrotið landslag, 6) náttúruleg 

myndlist, 7) fjarlægð, 8) hiti og kuldi, 9) flóð og fjara, 10) náttúruleg hrynjandi lífsins, 11) 

landslag, sjóndeildarhringur, 12) plöntu- og dýraríkið, 13) andleg meðvitund og 14) 

ótamin villt hljóð.  

 Talið er að þögn veiti enga örvun vegna eðlis hennar. Hins vegar gefur þögnin rými 

til að ígrunda, hugleiða og opna aðgang að hinu innra sjálfi. Fyrir þá sem eru að takast á 

við streitu getur sú nálgun verið kærkomin. Til þess að nám geti átt sér stað þarf að 

meðhöndla slík tilfelli af nærgætni því of mikið áreiti getur hindrað lærdóm og of lítið 

áreiti hindrað örvun til náms. Skynfæri einstaklings eru heyrn, sjón, lykt, snerting og 
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bragð. Náttúran býður upp á næringu allra þessa skynfæra. Meðvituð beiting skynfæra í 

náttúrunni opnar huga, líkama og anda. Að ganga í þögn gefur rými til ígrundunar (Beard 

og Wilson, 2006).   

2.2 Streita 

Streita er hugtak yfir þau áhrif sem álag hefur á líffræðileg viðbrögð og upplifun 

einstaklinga (Ólafur Þór Ævarsson, 2016). Walter Bradford Cannon (1871-1945) 

skilgreindi streitu sem utanaðkomandi áreiti sem hefur truflandi áhrif á lífveru (Persson 

og Zakrisson, 2015). Fyrsta skilgreining streitu kom fram í tímaritinu Nature eftir viðamikla 

rannsókn Hans Hugo Brono Selye (1907-1982), oft nefndur faðir streitunnar. Selye 

skoðaði viðbrögð líkamans við öllu utanaðkomandi áreiti og skilgreindi mynstur því 

samhliða. Selye þróaði uppgötvanir sínar og þegar upp var staðið nefndi hann viðbrögðin 

almennt aðlögunarmynstur (e. biological stress response) (Persson og Zakrisson, 2015; 

Selye, 1976). Mynstrið má greina á þremur stigum þar sem fyrst kemur óttaviðbragð, 

síðan mótstaða og síðast þreytuástand. Hann metur að streita sé óskilgreint viðbragð 

líkamans við hvers konar áreiti og telur því að líf án streitu sé ekki til, að allt áreiti sé 

ákveðið form af streitu og því afleiðing fremur en orsakavaldur. Selye taldi að líðan og 

heilbrigði einstaklinga endurspeglist út frá færni viðkomandi til að takast á við streituna 

(Selye, 1976; Selye, 1978). Gagnrýni hefur komið upp gegn streitulíkani Selye. Fyrst ber 

að nefna einfaldleika þess og telja fagaðilar það of einfalt til að meta svo flókið fyrirbæri 

sem streitan er. Annað er að það taki ekki mið af þeim sálfélagslegu þáttum sem streitan 

snertir (Cooper, Dewe, og O‘ Driscoll, 2001).  

Samkvæmt fyrrgreindum upplýsingum, getum við gengið út frá því að streita verði 

til með eða án samþykki einstaklingsins í formi eftirsóknarverðra  eða óæskilegra atburða 

(Karas, 2015). Fagþekking og rannsóknir hafa styrkt skilning okkar á einkennum streitu og 

má sjá að flókið samspil á sér stað milli heila, hormónakerfis og taugakerfis (Ólafur Þór 

Ævarsson, 2016). Rothschild (2000) greinir á milli hefðbundinnar streitu og áfallastreitu 

(e. traumatic stress) þar sem streitan er öfgafull og gengur eins langt og hugsast getur.  

2.2.1 Áfallastreita 

Streita er tímabundin náttúruleg viðbrögð líkamans við álagi og hættu. Hún verður fyrst 

skaðleg ef hún er viðvarandi (Anna Björg Aradóttir, 2005). Atburðir sem valda áfalli hafa 

veruleg áhrif á líffræðilegan hrynjanda líkamans (Karas, 2015). Þar sem streitan er snögg 
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og djúpstæð er talað um áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) (Hávar 

Sigurjónsson, 2012).  Í gegnum tíðina hefur athyglinni verið beint að neikvæðum áhrifum 

streitu, en mikilvægt er að hafa í huga að streita þjónar sem eðlilegt viðbragð líkamans í 

formi árásar - og flóttaviðbragða (e. fight and flight response) (Dhabhar, 2014). Bradford 

Cannon var fyrstur fagmanna til að greina þessi ósjálfráðu varnarviðbrögð (Cannon, 

1932). Í kjölfarið var hugtakið stirðnun (e.freeze) komið í notkun samhliða flótta eða 

árásar hugtakinu. Viðbragðið að stirðna er upplifun sem á sér stað annaðhvort á undan 

eða eftir að hættan hefur liðið hjá. Þessi viðbrögð kvikna þegar upplifun um enga von er 

til staðar. Áfall (e. trauma) á sér stað þegar flótta, árásar eða stirðnunar varnarviðbrögðin 

vakna í yfirþyrmandi aðstæðum (Levine, 1997).  Taugakerfi líkamans býr sig undir að 

komast af og í kjölfarið getur sú reynsla haft töluverð áhrif á líðan og afkastagetu (Karas, 

2015). Þegar einstaklingi er ógnað hleðst upp verulegt magn af orku í formi fyrrgreindra 

varnarviðbragða. Ef viðkomandi getur fullkomlega klárað varnarháttinn leysist þessi orka 

upp með eðlilegum hætti. Sú upplifun getur verið í formi titrings, hristings eða djúps 

ósjálfráðs andardráttar. Sú upplifun núllstillir taugakerfið og endurheimt. Vandinn er þó 

sá að flestir hleypa sér ekki inn í þessar upplifanir og orkan sem vildi losna, festist í 

líkamanum. Áfallið hefur þá áhrif á líkamlega og sálræna líðan, hegðun og hugarfar 

(Levine, 1997). Einstaklingur sem er að takast á við árásar varnarviðbragðið gæti verið 

pirraður, reiður, ofur árvakur og/eða sýnt árásarhneigð. Hann gæti skynjað 

raunveruleikann sem ógnandi og verið með bráða skapgerð. Viðkomandi gæti einnig 

upplifað öfgar í aðra átt sem  væri þá þunglyndi, sinnuleysi og vonleysi. Þeir sem eru að 

takast á við flótta varnarviðbragðið gætu verið að upplifa kvíða, ofsahræðslu og 

forðunarhegðun. Þessir einstaklingar gætu upplifað stöðuga þörf til að forðast aðstæður 

sem eru kvalafullar, gætu skapað átök eða árekstra. Eins og nefnt er hér að ofan þá er 

viðbragðið að frjósa það sem tekur við ef enga von er að finna, enda talið það viðbragð 

sem hefur hvað mestu áhrif á líðan einstaklings. Viðbragðið er líkt því að sitja í bíl með 

vélina í gangi, bensíngjöfina í botni en bíllinn hreyfist ekki. Hér gæti viðkomandi verið með 

lamandi upplifun (Karas, 2015).  

Fleiri einkenni geta komið fram eins og óöryggi, vöntun á tengslum við sig sjálfan 

og aðra, einangrun, vöntun á tilgangi, martraðir, svefnvandi, skömm, stoðkerfisvandi, 

traustvandi, vímuefnavandi og fleira (Van Der Kolk, 2014).  Ef viðkomandi á flókna 
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áfallasögu hafa rannsóknir sýnt að viðkomandi tengir síður við sitt innra sjálf og á í vanda 

með sjálfsstjórn (Cook, Spinazzola, Ford, Lanktree, Blaustein og Cloitre, 2017).     

2.2.2 Kulnun og sjúkleg streita 

Árið 2012 tóku Hawkins og Shohet saman lista yfir helstu einkenni mikillar streitu fagaðila 

í heilbrigðisstéttinni. Þeir greindu einkennin niður í líkamleg, tilfinningaleg, hugræn og svo 

hegðunarleg mynstur (Hawkins og Shohet, 2012). Anderson og Kingston (2016) varpa 

streitueinkennunum svo upp í einfaldan streitustiga í bók sinni Stop Stress – håndbog for 

ledere til að auka skilning á einkennum streitunnar fyrir einstaklinga og stjórnendur bæði 

sem forvörn og/eða sem viðmið ef grípa þarf til viðeigandi ráðstafana. Streitustiginn 

auðveldar samskipti og skilning á alvarleika stöðunnar hverju sinni. Þær gefa hverju stigi 

fyrir sig einföld heiti sem auðvelt er að innleiða og beita. Þau koma í þessari röð (1) svalur, 

þá er jafnvægi, virkni, vinnugleði og mikil orka ríkjandi (2) volgur, hér er aukið álag, 

minnkuð gæði, núningur og streitueinkenni gera vart við sig, svo sem breyttar 

matarvenjur, pirringur og/eða meiri hraði (3) logandi, á þessu stigi er stöðugt álag, 

sjálfsálit minnkar, mistök og slök forgangsröðun, svefnörðugleikar, höfuðþyngsli, 

magaverkir, minnkuð orka og óróleiki (4) bráðnaður, hér er langvarandi álag, vanhæfni, 

depurð, vanlíðan, fjarvera vegna veikinda, andlegt og líkamlegt niðurbrot (5) brunninn, er 

lokastigið þar sem harðvítugt og langvarandi álag hefur verið til staðar, flatneskja 

vitsmunalega og tilfinningalega, sjúkleg streita, heilmikil vanhæfni í starfi og langtíma 

fjarvera (Anderson og Kingston, 2016).  

Síðustu misseri hefur athyglinni verið beint að fyrirbærinu eða heilkenninu kulnun 

(e. burnout) þar sem áherslan hefur verið á vinnuumhverfi og hæfni viðkomandi til að 

takast á við streitu því tengdu.  Ein helsta ástæða fjarveru frá vinnu í Svíþjóð síðan 1990 

(Adevi og Mårtensson, 2013) má rekja til streitutengdrar geðröskunar (e. stress-related 

mental disorder). Hér er átt við sálfélagslegt álag eins og ofþreytu, kulnun, örmögnun, 

þunglyndi, kvíða eða aðlögunarröskun. Vegna fjölgunar tilfella lagði Landlæknisembætti 

Svíþjóðar (e. National Board of Health and Welfare in Sweden) til að nefna fyrirbærið 

sjúklega streitu (e. exhaustion disorder). Þetta var gert til að auðvelda greiningu í klínísku 

umhverfi. Forsenda greiningar er að viðkomandi hafi verið undir ýktu álagi síðustu 6 

mánuði og einkenni viðvarandi í tvær vikur. Greiningin byggir á flokkun Evrópska 

sjúkdómsflokkunarkerfisins, ICD (e. International Classification of Disease and Related 
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Conditions) sem Alþjóðaheilbrigðisstofnun WHO (e. World Health Organization) gefur út. 

Í sumum nákvæmari undirflokkum ICD er sjúkleg streita látin fylgja sjúkdómum sem 

þróast í kjölfar áfalla.  Birtingarmyndir sjúklegrar streitu og kulnunar eru keimlíkar og ekki 

virðist vera skýr greining þar á milli. Rannsóknir hafa staðfest að þeir sem eru að takast á 

við sjúklega streitu geta einnig verið skilgreindir með kulnun. Kjarnaeinkenni sjúklegrar 

streitu eru veruleg þreyta og örmögnun, skert frumkvæði og líkamlegt úthald. Önnur 

einkenni eru minnisleysi, einbeitingarskortur, svimatilfinning, meltingartruflanir, 

svefntruflanir, stoðkerfisverkir, hjartsláttartruflanir, öfgakenndar tilfinningasveiflur og 

sérstök viðkvæmni fyrir hávaða og áreiti (Berglind Stefánsdóttir, 2020; Ólafur Þór 

Ævarsson, 2016; Anna María Pálsdóttir, Persson, Persson og Grahn, 2014). 

Landlæknisembætti Íslands ákveður hvaða flokkunarkerfi skulu notuð hér á landi og er 

það ICD-10 sem hefur verið í gildi frá 1. janúar 2014. WHO hefur gefið út ICD-11 með 

nokkrum breytingum frá fyrra flokkunarkerfi þar sem meiri áhersla er lögð á 

vinnuumhverfi eða atvinnuleysi, sem þrengir og einfaldar meðhöndlun. Í ICD-10 er nefnt 

að kulnun sé lífsþreytuástand,  tengist einstaklingnum sjálfum og því talið að vandinn sé 

einkamál hans, sem er þá fremur opin skilgreining. Kulnun er ekki skilgreind sem 

sjúkdómur eða röskun, fremur nefnt að það sé fyrirbæri eða heilkenni (Berglind 

Stefánsdóttir, 2020; Embætti landlæknis, e.d.).  

Rannsóknir sýna að þeir sem hafa jákvæða sjálfsmynd og trú á eigin hæfni takist 

betur á við daglega streitu (Schönfeld, Brailovskaia, Bieda, Chi Zhang og Margraf, 2016).   

2.2.3 Seigla 

Seigla (e. resilience) er hæfni einstaklings til að lifa innihaldsríku lífi í núinu þrátt fyrir 

streitu og álag daglegs lífs. Seigla er einnig styrkur einstaklings ásamt samfélagsins til að 

bera kennsl á jákvæða eiginleika og veita stuðning til að takast á við raunveruleikann 

(Karas, 2015). Í fyrstu var nefnt að seigla væri persónueinkenni notað til að takast á við 

streitu og áföll og viðkomandi annaðhvort fæddist með seiglu eða ekki (Asendorpf og van 

Aken, 1999; Hart, Hofmann, Edelstein og Keller, 1997). Í dag hefur verið sýnt fram á að 

seiglu er hægt að styrkja og móta með tímanum þar sem samfélagslegt og félagslegt 

umhverfi ásamt jákvæðni gagnvart einstaklingnum er styðjandi (Lee. o.fl., 2013). APA 

(American Physcological Association) skilgreinir seiglu sem hæfni til að takast á við 

mótlæti, áföll og ógæfu. Einnig kemur fram hæfnin til að takast á við streituvaldandi þætti 



20 

eins og samskiptavanda innan fjölskyldunnar, alvarleg veikindi, dauðsföll, fjárhagsvanda 

eða álagsþætti tengda atvinnu, hvort sem viðkomandi er án atvinnu eða ekki. Seigla 

inniheldur samþykki raunveruleikans og upplifun af einhverju sem gerist atburðinum sem 

hefur raunverulegan persónulegan vöxt í för með sér. Styrking seiglu snýr að upplifun 

sársaukans í meðvitund með heilbrigði að leiðarljósi sem valdeflir viðkomandi til að takast 

á við aðra krefjandi reynslu. Seigla er hæfni sem allir geta öðlast. Leiðir til að styrkja seiglu 

er að 1) auka heilbrigð félagsleg tengsl, 2) tengjast jákvæðu hópastarfi, 3) hlúa að 

líkamlegri og andlegri vellíðan, 4) sporna gegn áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu, 5) finna 

tilgang með því að hjálpa öðrum, 6) setja sér markmið, 7) stuðla að jákvæðu hugarfari 

með samþykki, von og lærdómi reynslunnar og 8) leita sér aðstoðar (American 

Psychological association, e.d.).  

 Sýnt hefur verið fram á að seigla styrkist þegar einstaklingar eru í tengslum við  

náttúruna og innleiða hana í sína daglegu rútínu (Hartig, Mang og Evans, 1991).      

 

2.3 Kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem tengjast áhrifum þess að dvelja úti í 

náttúrunni á endurheimt eftir örmögnun. 

2.3.1 Kenningin um athygli og endurheimt  

Rachel og Stephen Kaplan settu fram kenningu um athygli og endurheimt (e. attention 

restoration theory) árið 1989. Með kenningunni er sjónum beint að því hvað dregur úr 

örmögnun og stuðlar að endurheimt. Þegar talað er um endurheimt er átt við bata frá 

örmögnun. Einn þeirra þátta sem nefndir eru að stuðli að endurheimt er að vera úti í  

náttúrunni og það staðhæft að athygli  eða einbeiting einstaklings aukistí kjölfarið. Með 

kenningunni er gerð tilraun til að útskýra hvaða áhrif náttúran hefur á einstaklinga sem 

þjást vegna örmögnunar. Því er haldið fram að náttúran í sjálfri sér búi yfir einfaldleika, 

mýkt og heillandi upplifunum án þess að hafa sérstaklega fyrir því(Kaplan, 1995).  

Í kenningunni eru nefndir fjórir grundvallarþættir sem eru til þess fallnir að stuðla 

að endurheimt. Fyrst er það að fara úr aðstæðum (e. being away), svo upplifun víðáttu (e. 

extent), næst að umhverfið sé hrífandi (e. fascination) og síðast að umhverfið sé í 

samræmi (e. compatibility) við þarfir og langanir (Kaplan, 1995). Áður en fjallað verður 
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um þessa fjóra grunnþætti endurheimtar er mikilvægt að kynna hugtökin bein og óbein 

athygli og hugtakiðhrifningu og tengja þau við bata.  

Bein og óbein athygli 

Bein og óbein athygli eru háðar hvor annarri og einstaklingurinn er ávallt að takast á við 

beina athygli með óbeinni athygli. Bein athygli (e. directed attention) getur haft jákvæðar 

og neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinga. Að ná beinni athygli getur hjálpað 

einstaklingum að ná árangri en ef hún stendur of lengi yfir á einstaklingur í hættu á að 

örmagnast. Örmögnun í kjölfar langvarandi beinnar athygli virðist eiga við í samtímanum 

þar sem einstaklingar lifa eftir fyrirframgefinni dagskrá og þvinga sig til ákveðinna verka 

sem er andstæða þess að lifa í flæði (e. flow). Annað hugtak sem nefnt er í þessu samhengi 

er árvekni (e. vigilance) sem er merki þess að vera til staðar, að vera vakandi fyrir umhverfi 

sínu og hafa svigrúm til að takast á við það sem að höndum ber. Ef horft er til forfeðra 

okkar þá var sá eiginleiki til staðar vegna eðli þess umhverfis sem þeir voru í. Þar mátti 

finna dýr, hættu, hella, blóð o.s.frv. sem er heillandi í sjálfu sér og krefst ekki beinnar 

athygli. Kaplan nefnir að nútímamaðurinn þurfi ítrekað að beita sig aga við að gera það 

sem talið er mikilvægt og þá á sama tíma bæla niður áreiti frá því athyglisverða (Kaplan, 

1995).      

Óbein (e.involuntary) athygli er hægt að túlka sem andstæðu beinnar athygli, hún 

krefst ekki álags og gefur rými til hvíldar frá beinni athygli. Kaplan talar um þessa 

tilfinningu sem hrifningu (e. fascination) og sem einskonar miðpunkt endurheimtar. 

Kaplan nefnir tvær myndir hrifningar og talar annars vegar um harða hrifningu (e. hard 

fascination) og svo mjúka hrifningu (e. soft fascination). Hörð hrifning hertekur hugann 

og getur í mörgum tilfellum verið aðlaðandi stundar hrifning en hún gefur oft lítið rými til 

íhugunar. Dæmi um harða hrifningu er sjónvarpsáhorf, samfélagsmiðlar, íþróttaviðburðir, 

lesa áreynslulausa bók og fleiri vinsælar leiðir samtímans til að slaka á og flýja. Náttúran 

er aftur á móti talin til mjúkrar hrifningar því hún gefur nægilegt rými til íhugunar og 

styrkir hæfnina til að takast á við óleystar hugsanir (Basu, Duvall, Kaplan, 2019; Kaplan, 

1995).  

Að fara úr aðstæðum (e. being away) eða fjarvera, beinist að því að þá fari 

einstaklingurinn í allt annað umhverfi líkamlega og/eða andlega sem frelsar viðkomandi 

frá því sem krefst beinnar athygli. Ólíklegt er að viðkomandi upplifi endurheimt ef sömu 
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hugsanirnar eru til staðar á nýja staðnum. Því er talið að stýring hugarfarslegrar athygli 

þurfi að eiga sér stað með því að vera undir leiðsögn t.d fagaðila. Einstaklingar þurfa að 

upplifa víðáttu, rýmið er þá það stórt að það gefur upplifun umfangs og tengsla. 

Umhverfið birtist sem allt annar veruleiki og býður upp á nægilega mikið til að sjá, upplifa 

og hugleiða. Víðáttan tekur viðunandi pláss af því lausa rými sem er í huga viðkomandi.  

Varðandi mikilvægi umhverfis hefur einnig verið bent á að það sé í samræmi við þarfir og 

langanir notandans. Kaplan telur að allir þessir þættir þurfi að vera til staðar svo 

endurheimt eigi sér stað (Kaplan, 1992; Kaplan, 1995; Kaplan, 2001).    

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að óbein athygli í náttúrunni stuðli að 

endurheimt og streitulosun (Han, 2010; Staats, Jahncke, Herzog og Hartig, 2016; Kaplan, 

1995). Ulrich o.fl (1991) gagnrýna kenningu Kaplan og nefna að örmögnun í kjölfar 

beinnar athygli megi skilgreina sem streitu. Því er gagnlegt að fjalla næst um kenningu 

Ulrich um streitulosun.  

2.3.2 Kenningin um streitulosun 

Í umhverfinu eru þættir sem hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á líðan, hvort sem um 

manngert umhverfi eða náttúru er að ræða. Rogers Ulrich og hans teymi þróuðu kenningu 

um streitulosun (e. stress recovery theory) (Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, Miles og 

Zelson, 1991). Rauði þráður kenningarinnar er streita (e. stress) og endurheimt. Streita er 

ferli sem birtist bæði sálrænt og líkamlega. Sálrænar birtingarmyndir eru upplifun 

tilfinninga eins og sorg, ótti, reiði og/eða ströggl við að komast af. Líkamleg áhrif streitu 

geta komið fram í sjúkdómum í hjarta- og æðakerfi, vöðva- og stoðkerfi og síðast en ekki 

síst taugakerfinu. Ef slíkt ástand er viðvarandi getur það leitt til örmögnunar. Þol við áreiti 

og hugræn hæfni getur einnig minnkað í kjölfar mikillar streitu ásamt afkastagetu (Cohen, 

ofl. 1986; Ulrich, ofl., 1991).  

Endurheimt er annað mikilvægt hugtak kenningarinnar líkt og á við um 

kenninguna um athygli og endurheimt. Þá er átt við jákvæðar breytingar sálrænar eða 

líkamlegar eða bata frá streitueinkennum. Endurheimt felur þá í sér jákvæðara viðhorf, 

minni ótta eða reiði, eða  jákvæðar breytingar í hegðun, hugarfarslegri virkni eða 

afkastagetu (Zuckerman, 1977; Ulrich, 1979).   

Ulrich og félagar (1991) rannsökuðu endurheimt í náttúrunni sem var þá 

andstæða þess að dvelja í þéttbýli og leiddu niðurstöður í ljós að endurheimt væri hraðari 
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og endanlegri úti í náttúrunni en í þéttbýli. Niðurstöður sýndu að dvöl í náttúrunni hafði 

áberandi áhrif á heila- og spjaldtaugahluta sjálfvirka taugakerfisins (e. parasympathetic 

nervous system) á meðan að dvelja inn í þéttbýli hafði engin áhrif. Það voru bein jákvæð 

tengsl milli viðbragðs hjartavöðvans (e. cardiac) og náttúru til móts við þéttbýli. 

Niðurstöður leiddu því í ljós að eiginleikar þess að dvelja í náttúrunni á líðan og 

endurheimt væru jákvæð. Líffræðileg (e. physiological) virkni jókst sem voru þá bein 

tengsl við eftirtekt og jákvæða upplifun. Þeir sýndu fram á að blóðþrýstingur lækkaði og 

vellíðan jókst þegar viðkomandi tengdist náttúrunni. Ulrich og félagar (1991) töldu að 

streitulosun í náttúrunni væri meðfædd, mætti rekja til ættfeðra okkar og tengsla við 

náttúruna. Þeir nefna að þröng húsasund, hávaði, umferð og háar byggingar hafi neikvæð 

áhrif á líðan okkar þegar aftur á móti trjágróður, vatn og plöntur hafi jákvæð áhrif.  

Mikilvægt er að nefna í þessu samhengi sálþróunarkenningu Rogers Ulrich síðan 

1983. Sálþróunarkenningin fjallar um meðfædda þörf einstaklingsins til að nálgast 

náttúruna og talið að hún sé nauðsynleg til að stuðla að líkamlegu og andlegu heilbrigði. 

Með kenningunni er gengið út frá því að tilfinningaleg upplifun og reynsla skipti máli til 

að viðhalda lærdómnum. Skjót tilfinningaviðbrögð (e. affective response) eigi sér stað 

þegar náttúran snerti vit einstaklingsins og skynfærin vakna. Talið er að umfang 

náttúrunnar séu það mikið að ekki sé rými fyrir aðrar hugsanir en þær sem snúa að henni. 

Tilfinningaviðbrögðin geta verið hrifning, ótti eða athygli. Taugakerfi líkamans örvast sem 

metur nýjar aðstæður með upplifun fyrri reynslu af svipuðum atburðum. Forðunarhegðun 

(avoidance behaviour) eða nándarhegðun (e. approach behaviour) getur átt sér stað 

þegar einstaklingur tengist náttúrunni. Hið fyrra snýr að því að forðast tilteknar aðstæður 

og hið síðara að því að einstaklingur vill nálgast og njóta þeirra aðstæðna sem fyrir eru 

(Ulrich, 1983).  

Í kjölfar þessarar umræðu er fjallað umkenningu reynslunáms sem bindur 

kenningarlega nálgun rannsakanda saman.   

2.3.3 Kenningin um reynslunám 

Þróun heimspekilegrar hugsunar um reynslu og upplifun er hægt að rekja aftur til tíma 

Grikkja (Beard og Wilson, 2006). Grunnforsenda er að hún eigi sér stað í innra og ytra 

umhverfi nemans, er alltumlykjandi, bæði líkamlega, tilfinningalega og hugarfarslega 

(Björn Vilhjálmsson, 2020). Nokkrir fræðimenn hafa mótað kenningar og líkön um 
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reynslunám (e. experiential learning). Kenninguna má rekja til hugmynda John Dewey á 

fyrri hluta 20. aldar. Dewey nefnir að menntun og þroski einstaklings þroskist í samfelldu 

ferli. Hann notar hugtakið reynsla (e. experience) sem fangar fræði og upplifun í 

samverkandi ferli. Þá lærir einstaklingur af þeirri reynslu sem hann upplifir (Beard og 

Wilson, 2006; Björn Vilhjálmsson, 2020; Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Dewey nefnir ákveðið 

ferli reynslunáms í eftirfarandi röð: 1) Viðkomandi tekst á við verkefni eða atvik, 2) 

ígrundar reynslu sína með gagnrýni að leiðarljósi með þeim afleiðingum að 3) ný reynsla 

og skynjun á sér stað sem 4) leiðir til breyttrar hegðunar eða nýr skilningur verður til. Þessi 

nýju viðbrögð hafa svo  áhrif á aðra reynslu og ferlið endurtekur sig (Dewey, 1938; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2002).  

 Í samtímanum er reynslunámshringur Kolb frá 1984 mikið notaður þegar nám og 

reynsla er annars vegar. Kolb mótar kenningu sína út frá forverum sínum, Lewin, Dewey 

og Piaget og setti fram líkan sem tekur á því hvernig reynsla verður að hagnýtu námi.  

Líkanið byggir á fimm þáttum, fyrst er það 1)  upplifunin sjálf eða reynslan  

(experiencing/noticing)  sem hefur upphaf og endi, háð ákveðnum staðháttum, varir í 

ákveðinn tíma í tilteknu rými. Svo er það 2) ígrundun (e. interpreting/reflecting), sem 

verður til með upprifjun, endurspeglun atburða og athygli að birtingarmyndum 

reynslunnar. Næst er 3) alhæfing (e. generalization/judging), þá er spurt hvaða lærdómur 

hafi orðið til af tilsettri reynslu og ígrundun. Síðan er 4) nýting námsins (e. 

applying/testing), þar sem mikilvægt er að nemandinn fái færi til nýta alhæfinguna sem 

hefur fengist með reynslunni svo flutningur yfir á önnur svið lífsins eigi sér stað. Svo að 

endingu er 5) flutningur námsins. Þá er átt við að reynslan nýtist í nýjum aðstæðum (Beard 

og Wilson, 2006; Björn Vilhjálmsson, 2020).  

Ígrundun 

Þegar Dewey (1944) fjallar um reynslunám segir hann ígrundun vera óaðskilinn þátt 

námsins. Þegar horft sé til  baka og ígrundun eigi sér stað uppskeri viðkomandi innsæi eða 

visku (e. discernment) sem styrki hæfni hans til að meta afleiðingar framkvæmda. Hann 

telur ígrundun kjarna reynslunáms. Að læra af reynslunni er því upplifun sem á sér stað 

þegar einstaklingur tengir framkvæmd og afleiðingu við framtíð og fortíð. Hann taldi 

lífsreynslu viðkomandi vera undirstöðu alls náms og að námið leysi þá reynslu úr hlekkjum 
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með ígrundun, gefi reynslunni nýtt rými og geti leitt til breytinga (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010).   

 Korthagen, Kim og Greene (2013) nefna að ein leið til ígrundunar sé að hugsa, svo  

í kjölfarið að finna, sem leiðir af sér löngun. Þau lýsa ígrundunarferlinu sem lyftu sem fer 

frá huga, sem felst í hugsuninni, niður í hjarta, sem felst í tilfinningunni, og svo niður í 

maga, sem snertir þá löngunina. Með þessu móti verður til samverkandi ferli náms sem 

kallast flæði (e. flow). Flæði er þegar einstaklingur upplifir uppljómun að innan sem flæðir 

frá einstaklingnum innan frá og út. Ígrundunin vekur upp innsæið sem er þá hin faldi 

demantur innra með einstaklingnum (Korthagen, Kim og Green, 2013). Lauklíkanið (e. 

onion model) mótað af Bateson lýsir ígrundunarferlinu. Þetta ferli hefur verið yfirfært á 

mismunandi námsumhverfi en kjarnahugmyndin er ávallt sú sama (Korthagen og Vasalos, 

2005; Nur og Tevfik, 2017). Þá er litið á kjarnann í lauknum sem innstu kjarnaeiginleika 

einstaklings sem hefur úrslitaáhrif á það hvernig viðkomandi bregst við sínu ytra 

umhverfi. Ferlinu lýsa þeir að 1) það sem hrífur einstaklinginn að innan hefur samverkandi 

áhrif á 2) hvernig viðkomandi telur sig vera, sjálfsmynd viðkomandi, sem hefur áhrif á 3) 

hverju viðkomandi trúir, sem hefur áhrif á 4) hvað viðkomandi gerir, sem hefur áhrif á 5) 

hvað viðkomandi er að takast á við hverju sinni. Eitt getur ekki án annars verið og er því 

ofið saman í eina heild. Upplifunin getur verkað utan frá og inn og svo öfugt (Korthagen 

o.fl. (2013).     

Reynsluna má öðlast í beinni snertingu við náttúruna sem er talin veigamikil 

nálgun náms og mótunar (Beard og Wilson, 2006). Luckner og Nadler (1997) nefna að 

reynslunám sé valdeflandi að því leyti að nemandinn eða þátttakandinn á persónulega 

upplifun sína sem styrkir þátttöku og áhuga hans á ferlinu og að flutningur náms sé 

mikilvægur þáttur þess ferlis. 

 

2.4 Meðferð úti í náttúrunni 

Mismunandi meðferðarform hafa sprottið fram síðustu misseri þar sem áhersla er á það 

að dvelja úti í náttúrunni. Í þessum hluta verður fjallað um náttúrumeðferð sem, eins og 

nafnið gefur til kynna, fer fram í náttúrunni. Áhersla er lögð á hæglæti og þögn ásamt 

hnitmiðuðum æfingum sem auka tengsl og samtal einstaklings við náttúruna. Síðan 

verður fjallað um umhverfissálfræði sem er meðal annars hugmyndafræði námskeiðsins 
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sem rannsóknin snertir. Þá verður talað um hlutverk leiðbeinenda, núvitund og að síðustu 

verður fjallað um niðurstöður nýlegra rannsókna sem fjalla um náttúrumeðferð.  

Náttúrumeðferð 

Miles og Priest (1999) nefna að nám sé reynsla sem hrindi af stað breytingaferli sem snerti 

skynjun, hugsanir og hegðun einstaklings. Nám með ásetningi sem er viðhaldið yfir lengri 

tíma er líklegra til að stuðla að varanlegum breytingum. Nám hefur þær afleiðingar að 

einstaklingurinn er ekki samur á eftir. Náttúrumeðferð (e. nature therapy) er skapandi 

meðferðarnálgun í náttúrunni þar sem náttúran þjónar sem meðferðaraðili í sjálfu sér 

(Berger, 2009; Berger og Lahad, 2013). Nálgunin er ofin saman úr nokkrum 

meðferðarformum. Fyrst er það skapandi póstmódernískar nálganir eins og leikmeðferð 

(e. play therapy), drama meðferð (e. drama therapy), frásagnarnálgun (e. narrative) og 

gestalt meðferð. Svo eru það náttúrumiðaðar nálganir svo sem umhverfissálfræði (e. 

ecopsychology) sem er grunnur meðferðarinnar og djúp náttúrusálfræði (e. deep ecology) 

ásamt ævintýra og öræfameðferð (e. adventure and wilderness therapy) og síðast ber að 

nefna fornar hefðir (Berger, 2009). Meginforsenda er að beina sjónum að því hvernig líðan 

einstaklings er í tengslum við náttúruna. Hún á sér stað í náttúrunni þar sem áhersla er 

lögð á náttúrugöngu í hægð og þögn ásamt hnitmiðuðum æfingum sem  auka tengsl og 

samtal einstaklings við náttúruna (Berger og McLeod, 2006; Berger, 2020). Meðferðin 

gengur út frá því að samtíminn sé sveltur tengslum við náttúruna og birtingarmyndir þess 

séu af sálfélagslegum toga. Birtingarmyndirnar eru  skortur á sjálfsvirðingu og tilgangi, 

þunglyndi, kvíði, einmanaleiki og firring. Náttúrumeðferð gengur út frá því að með því að 

tengjast náttúrunni tengist fólk styrkleikum sínum, virki heilandi kraft hið innra og dýpki 

skynjun á sínu náttúrulega eðli. Náttúrumeðferð gengur einnig út frá því að náttúran geti 

þroskað vitneskju um það sem er stærra en það sjálft, hið ómannlega sem veitir fólki 

vellíðan (Berger, 2009; Jordan og Hinds, 2016; McGeeney, 2016; Roszak, 2001; Totton, 

2003).   

Umhverfissálfræði 

Með umhverfissálfræði (e. ecopsychology) er lögð áhersla á hið ósýnilega samband milli 

náttúrunnar og einstaklinga, og þess að heilsa fólks sé í beinum tengslum við náttúruna. 

Umhverfissálfræðingar telja að tengsl við náttúruna hafi heilandi áhrif á líðan einstaklings 

og í kjölfarið munu heilbrigðir einstaklingar endurheimta náttúruna (Brown, 1995; Rader, 
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2009; Roszak, 1992). Femínískt sjónarhorn (e. ecofeminism) er kjarninn í 

umhverfissálfræði. Hugtakið var fyrst notað 1974 af franska femínistanum Francoise 

D‘Eaubonne. Áherslan er á umhverfishyggju, femínisma, andlega upplifun, dýravernd og 

aðra þætti sem stuðla að hvers kyns jafnrétti (McGuire og McGuire, 2004). Halloway 

(1991) nefnir nokkur sjónarmið í samskiptum nálgunarinnar, 1) jafnvægi og jafnrétti þar 

sem flatt valdaskipulag er ríkjandi, 2) tengsl í stað aðgreiningar, 3) fjölbreytileiki 

samþykktur með jafnrétti að leiðarljósi, 4) í samskiptum er áhersla lögð á kærleika, 

samkennd, samvinnu og flæði í stað samkeppni eða samanburðar veraldlegra hluta og 

síðast, 5) er litið á yfirráð eða drottnun sem menningarlega arfleifð. Björn Vilhjálmsson 

(2020) nefnir svo í bók sinni Hálendishópurinn 1989-2000 sjö viðfangsefni femíníska 

sjónarhornsins sem leitt getur til aukins þroska sem er fyrrgreindri upptalningu til 

stuðnings. Nálgunin fjallar um fámennan námshóp í náttúrunni. Fyrst er fúsleikinn til að 

vinna í og með náttúrunni, næst er að samþykkja og njóta náttúrunnar eins og hún er, svo 

er áhersla lögð á sveigjanlega stjórnun þar sem forsendur skapast til uppbyggingar og 

öryggis, síðan er sjónum beint að samstarfi og samvinnu, þá styrkleikum í stað veikleika 

og virðingar þar sem samþykki fyrir fjölbreytileika og ólíkum raunveruleika kristallast. 

Síðast er ræktun persónulegra markmiða og árangurs. 

Núvitund 

Núvitund (e. mindfulness)  er oft tengd náttúru nálgun, þeirri hugmynd að dvelja með 

náttúrunni sem Kaplan (1995) fjallaði um sem árvekni. Núvitund hefur jákvæð áhrif á 

fjölbreytta sálræna líðan, geðvefrænan (e. psychosomatic) og streitutengdan vanda þar á 

meðal þunglyndi og langvinn veikindi. Rannsóknir leiða einnig í ljós að nálgunin hefur 

víðtæk jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði eins og lækkun á blóðþrýstingi og 

streituhormóninu kortisól ásamt endurheimt ónæmissvörunar (e. immune response). 

Nálgunin hefur einnig áhrif á þau svæði heilans sem hafa með tilfinningaúrvinnslu að gera 

sem í kjölfarið breytir þeim svæðum heilans er kemur að  tengslum við líkamlega líðan og 

úrvinnslu ótta (Williams og Penman, 2011/2018; Van der Kolk, 2014). Núvitund tengir 

einstaklinginn við síbreytilegt landslag innri veruleikaskynjunar. Einstaklingur sem veitir 

líkamlegri svörun athygli nær að skilgreina flóð og fjöru tilfinninganna og nær þá betri 

stjórn á þeim (Van der Kolk, 2014). Ein leið til að útskýra umbreytandi áhrif núvitundar er 
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að ímynda sér linsu sem veitir tættri, stjórnlausri og viðbragðsnæmri orku hugans athygli 

með samþykki sem samverkar leysandi, heilandi og lífsgefandi (Van der Kolk, 2014).  

Kirk Brown og Richard Ryan (2003) sýna fram á í rannsókn sinni að þeir sem stunda 

núvitund standa fremur með sjálfum sér og öðlast meiri sjálfsvitund. Einnig tekur fólk 

síður þátt í athöfnum til að hylla aðra eða til að vera stoltari af sjálfu sér. Þeir sem stunda 

núvitund sækjast fremur eftir því sem nærir, kætir og veitir lífsfyllingu fyrir sig sjálfa. Sýnt 

hefur verið fram á gagnsemi núvitundarhugleiðslu þar sem áhersla var lögð á mildi og 

gæsku í eigin garð og annarra. Eftir níu vikna þjálfun kom í ljós að jákvæðar tilfinningar og 

lífsánægja jókst, tilgangur með lífinu kviknaði, einangrun minnkaði og tengsl jukust. Einnig 

dró úr líkamlegum einkennum eins og  höfuðverk, stíflum, slappleika og brjóstverk 

(Fredrickson, Cohn, Coffrey, Pek og Finkel, 2008). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á 

styrkingu seiglu. Þátttakendur voru lífsglaðari, upplifðu minni streitu, meiri orku og 

tilgang. Þeir virtust líta á lífið sem tækifæri til að takast á við áskoranir fremur en sem ógn 

(Dobkin, 2008; Weissbecker, o.fl., 2002).    

 

2.5 Leiðbeinendur í hópavinnu 

Leiðbeinendur í hópavinnu þurfa að búa yfir viðeigandi menntun og reynslu til þess að 

vera hæfir til þess að leiða ráðgjafa- og stuðningshópa (e. counseling groups). Í þess háttar 

hópum er markmiðið að styðja þátttakendur til breytinga í lífi sínu, einstaklinga sem stríða 

við erfiðan lífsvanda (Gladding, 2016; Lindsay og Orton, 2011). Samkæmt Samtökum 

sérfræðinga í hópavinnu (e. Association for Specialists in Group Work)  eiga leiðbeinendur  

ráðgjafa og stuðningshópa auk grunnnáms í hópavinnu að hafa 45-60 stunda þjálfun frá 

sérfræðingi áður en þeir fara að starfa sjálfstætt með hópa. Niðurstöður rannsókna hafa 

bent á að til þess að vera árangursríkur leiðbeinandi er mikilvægt að hafa lagt stund á 

sjálfsvinnu, ígrundað persónuleg og fagleg mörk, hafa unnið að því að styrkja innsæi sitt 

og ræktað hæfni til að sýna auðmýkt. Leiðbeinandi þarf að velja viðeigandi umhverfi eða 

rými til að geta stutt við heilbrigð samskipti þátttakenda, breytingaferli og virkni. Hann 

þarf að skapa öryggi og umhyggju til þess að þátttakendur geti tjáð tilfinningar sínar, vera 

lausnarmiðaður og valdeflandi. Fjallað hefur verið um að leiðbeinandi í hópavinnu þurfi 

að búa yfir sömu hæfni og sá sem stundar einstaklingsmeðferð þ.e. að hlusta, umorða, 

útskýra, draga saman, spyrja spurninga, styðja og ögra ásamt því að veita svörun við þeim 
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tilfinningum sem upp koma hverju sinni (Björn Vilhjálmsson, 2020; Forsyth, 2013; 

Gladding, 2016). Í sama streng er tekið í skrifum Hervarar Ölmu Árnadóttur og Sóleyjar 

Daggar Hafbergsdóttur (2015) um reynslu leiðbeinenda sem höfðu leitt hópavinnu með 

ungmennum úti í náttúrunni en í niðurstöðum kemur fram að auk fyrrnefndra atriða hafi 

persónulegir eiginleikar, áhugi og styrkur leiðbeinenda áhrif á árangur starfsins. 

 Hópdýnamík (e. group dynamic) er eitt lykilhugtaka í hópavinnu og hefur verið 

skilgreint á þann hátt að hópurinn saman stendur af innihaldi hópsins (e. group content)  

og ferli hópsins (e. group process). Innihald hóps eru yrt skilaboð, hugmyndirnar, markmið 

hópsins og þær upplýsingar sem hafa komið fram. Þegar nægt traust hefur náðst innan 

hópsins verður til ferill hóps sem eru samskiptin, orkan, andinn og flæðið innan hópsins 

og eykst áherslan á það síðarnefnda eftir því sem tímanum líður. Hvort getur þó ekki án 

hins verið og það er leiðbeinandans að reyna að sjá til þess að jafnvægi sé á milli þessara 

þátta (Lewin, 1945; Gladding, 2016).   

  

2.6 Rannsóknir um áhrif náttúrunnar í hópavinnu 

Rannsóknir sýna að tengsl við náttúru hafa jákvæð áhrif á líðan og heilsufar (Mitchell og 

Popham, 2008). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á  betri endurheimt huglægrar virkni 

og ríkara viðnám gegn streitutengdum vanda (Ottoson og Grahn, 2006; Tyrväinen, Ojala, 

Korpela, Lanki,Tsunetsugu og Kagawa, 2014). Adevi og Mårtensson (2013) sýndu fram á 

heilandi áhrif náttúru í rannsókn sinni og aukinnar hæfni einstaklingsins til að ná jafnvægi 

sjálfsins (e. self regulation). Talið er að fjölbreytileiki náttúrunnar gefi okkur djúpa 

upplifun öryggis með þeim afleiðingum að við slökum á (Appleton, 1996; Coss og Moore, 

1990; Ulrich, 1999). Reynsluathuganir (e. empirical) hafa sýnt fram á gagnsemi þess að 

vera í náttúrulegu umhverfi til móts við steinsteypu og þess að græn náttúra ýti undir 

betri líðan og heilsu (Korpela og Hartig, 1996; Purcell, Peron og Berto, 2001). Tengsl eru 

milli þess að búa í snertingu við náttúru og þá upplifa betri heilsu, með öðrum orðum, því 

grænna umhverfi því betri heilsa (Maas, Verheij, Groenewegen, deVries og 

Spreeuenberg, 2006). 

  Árið 2014 rannsökuðu Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk og Grahn námskeið sem bauð 

upp á náttúrumeðferð og hvort sú meðferð hefði jákvæð áhrif á þá sem væru komnir með 
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heilsutengdan vanda í kjölfar aukinnar streitu. Einnig var markmið að kanna hvernig 

þátttakendur upplifðu náttúru og garðyrkju þátt námskeiðs.  

Þátttakendur voru 33 konur og notast var við blandaða aðferð. 

Rannsóknarspurningarnar voru 1) spornar þátttaka í NBSC (e. nature-based stress 

management course) við kulnun, streitutengdum einkennum og veikindaleyfum? Eykur 

þátttaka sjálfsþekkingu á vinnumarkaði (e. self-rated work ability)? 2) Öðlast 

þátttakendur verkfæri til að takast á við streituna og nýta þátttakendur þessi verkfæri 

eftir námskeiðið? 3) Hvernig upplifðu þátttakendur náttúru og garðvinnu hluta 

námskeiðsins?  

Niðurstöður leiddu í ljós að einkenni kulnunar höfðu minnkað hratt, starfshæfni 

hafði aukist 6 - 12 mánuðum síðar og langtíma veikindaleyfum hafði fækkað 6 – 12 

mánuðum síðar. Jákvæð þróun var á heilsutengdum vanda og mátti sjá verulega breytingu 

í sumum tilfellum. Þátttakendur virtust nýta þekkingu sem var fengin á námskeiðinu eftir 

að því  lauk. Niðurstöður sýndu að náttúra og garðyrkja sporna gegn streitu og þjóna sem 

streitulosun. Einnig sóttu margir þátttakendur í garðyrkju heima fyrir að námskeiði loknu 

(Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk og Grahn, 2014).  

Sama ár birtu Anna María Pálsdóttir, Persson, Persson, og Grahn niðurstöður 

langtímarannsóknar um áhrif náttúru gegn streitutengdum vanda þátttakenda 

meðferðarinnar Alnrap Rehabilitation Garden í Svíþjóð. Meðferðin spannaði 12 vikna 

tímabil. Þátttakendur voru 43 og náði rannsóknin yfir fjögur ár. Beitt var eigindlegri 

rannsóknaraðferð ásamt fyrirbærafræðilegri nálgun. Rannsakendur greindu þriggja stiga 

ferli á þessum 12 vikum sem virtist einkenna þá sem fóru í gegnum meðferðina. Fyrst var 

það aðdragandinn (e. prelude) sem innihélt sameiningu (e. alliance) og undanlátssemi (e. 

permissiveness). Á þessu stigi upplifðu þátttakendur vanvirkni sína og voru fremur 

uppteknir af innri líðan og reynslu. Næst var það endurheimt (e. recuperating) þar sem 

þátttakendur lýstu því að þeir væru að vakna (e. awakening) og meðtaka (e. processing). 

Á því stigi mátti sjá tilfinningalega þátttöku og viðbrögð. Þriðja og síðasta stig 

námskeiðsins var valdeflingin (e. empowerment) og augnablikið sem þátttakendur halda 

áfram. Á því stigi mátti sjá þátttakendur í meiri tengslum og vingjarnlegri.  

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur tengdu við jákvæð áhrif náttúrunnar á 

öllum stigum meðferðarinnar og að náttúran veitti þeim stuðning í gegnum reynslu sína. 
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Það sem vakti athygli rannsakenda var djúp reynsla þátttakenda á samskiptum þeirra við 

náttúruna í gegnum þögn (e social quietness). Sú reynsla hafði ekki einungis endurheimt 

í för með sér heldur virtist hún einnig leysa flókna andlega upplifun þeirra. Það sem 

þátttakendur nefndu sem stuðning frá umhverfinu var að vera í burtu, upplifa einingu, ró 

og afdrep eða skjól (Anna María Pálsdóttir, Persson, Persson, & Grahn, 2014). 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl við náttúru minnka streituviðbrögð og 

örmögnun (e. directed attention fatique) (Kaplan, 2001). Einnig hefur verið sýnt fram á 

að tengsl við náttúruna geta haft jákvæð áhrif á upplifun og líðan (Mitchell og Popham 

(2008). Niðurstöður rannsókna hafa einnig bent til þess að náttúran getur bætt líðan 

kvenna í formi sjálfsnægju, bættrar athygli, betri tengslum við aðra og andlegum skýrleika 

(Pohl, Borrie og Patterson, 2000).   
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2.7 Saga - Story House 

Hugmyndafræði Saga Story House 

Saga – Story House ehf. var stofnað 2. janúar 2019 og megináhersla hefur frá upphafi 

verið á fræðslu og námskeiðshald sem stofnendur og eigendur hafa hingað til séð sjálfir 

um að þróa, kenna og fylgja eftir. Leiðarljós Sögu – Story House ehf er að efla tengsl 

einstaklinga við sjálfa sig, samferðafólkið og náttúruna. Hvatinn að stofnun Sögu – Story 

House ehf var ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að breyta St. Jósefsspítala í Hafnarfirði í 

Lífsgæðasetur, klasasamfélag fyrir fyrirtæki, einstaklinga og félagasamtök, sem væru að 

vinna að lífsgæðum fólks á einn eða annan hátt, frá vöggu til grafar (Guðbjörg 

Björnsdóttir, munnleg heimild, 10. desember 2020). Stofnendur Sögu – Story House ehf 

eru Guðbjörg Björnsdóttir iðjuþjálfi og Yoga Nidra kennari og  Ingibjörg Valgeirsdóttir 

MBA (Master of Business Administration) og BA í uppeldis- og menntunarfræðum. 

Ingibjörg er með bæði Yoga- og Yoga Nidra kennararéttindi (Saga-Story House, e.d-a).  

Námskeiðið Staldraðu við – heilandi áhrif náttúru á streitu 

Námskeiðið Staldraðu við – heilandi áhrif náttúru á streitu (SHÁNS), var fyrsta námskeiðið 

sem eigendur Sögu – Story House settu á laggirnar og var upphaflega hannað sem 

sumarnámskeið (Saga-Story House, e.d-b). Aðdragandi námskeiðsins á rætur að rekja til 

reynslu eigendanna af streitu í bæði lífi og starfi (Ingibjörg Valgeirsdóttir, munnleg 

heimild, 10. desember 2020). Leiðarljós námskeiðsins er hlýja, hægð og núvitund þar sem 

markmið er að auka lífsgæði og jákvæðari líðan þátttakenda. Lögð er áhersla á að tengjast 

íslenskri náttúru í kyrrðargöngu með ólíkum þemum hverju sinni. Horft er til heilandi 

áhrifa mismunandi birtingarmynda náttúrunnar á líðan og upplifun. Lagt er til að hvíla 

með náttúrunni í þögn og tengjast eigin innsæi gegnum skynjun. Á námskeiðinu er einnig 

lögð rík áhersla á að auka þekkingu með ígrundun, fræðslu og gagnlegum verkfærum til 

að takast á við streitu, þreytu og hraða í lífi og starfi. Djúpslökun er einnig mikilvægur 

þáttur námskeiðs og er boðið upp á slíka í hverjum tíma með aðferðum yoga nidra og 

núvitundar. Mýkt, mildi, öndun, kyrrð, hvíld og hlýja er markviss leiðsögn í gegnum 

námskeiðið sem skapar mjúka og alltumlykjandi stemningu.  

Námskeiðið stendur yfir í fjórar vikur og er mæting þátttakenda tvisvar sinnum í 

viku, þrjár klukkustundir í senn. Eina forsenda þess að taka þátt er að viðkomandi upplifi 
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streitu í lífi sínu og hafi vilja og löngun til að innleiða hægð, núvitund og mildi í daglegt líf 

til að sporna við streitu (Saga-Story House, e.d-b).  

Í september 2019 höfðu Ingibjörg og Guðbjörg þróað og sett á markað 

framhaldsnámskeið til að mæta þörfum þátttakenda fyrir eftirfylgd eftir grunnnámskeiðið 

(Guðbjörg Björnsdóttir, munnleg heimild, 10. desember 2020). Stuðst er við 

hugmyndafræði iðjuþjálfunar, umhverfissálfræði, kenningar um heilandi áhrif náttúru, 

hæglætishugmyndafræði (e. slow living), hugmyndafræði reynslunáms (e. experiental 

learning), þá með mildri nálgun, yoga nidra og núvitundarþjálfun (e. mindfulness) (Saga-

Story house, e.d-b).  

Einnig leggur Saga – Story House ríka áherslu á að horfa til 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) og framsetningu Landlæknisembættis Íslands á 

heimsmarkmiðum Sameinuðu  þjóðanna um sjálfbæra þróun. Þriðja markmið 

samtakanna er í brennidepli fyrirtækisins sem er heilsa og vellíðan. Markmiðin eru sautján 

talsins og hnýtir þriðja markmið samtakanna þau sautján vandlega saman (Félag 

Sameinuðu þjóðanna, e.d; Saga-Story House, e.d-b).   

Grunnnámskeiðið er í boði allan ársins hring og hefst nýtt námskeið strax að loknu 

öðru, eða á 4 vikna fresti. Framhaldsnámskeiðin eru í boði nokkrum sinnum yfir árið og 

vegna aukinnar eftirspurnar haustið 2020 eru þau nú í boði á 4 vikna fresti eins og 

grunnnámskeiðin. Um áramótin 2020-2021 hafa 25 hópar lokið námskeiðum, Staldra við 

– heilandi áhrif náttúru á streitu, 19 grunnnámskeið og 6 framhaldsnámskeið (Guðbjörg 

Björnsdóttir, munnleg heimild, 10. desember 2020).  

Hvatinn að baki námskeiðinu liggur í stjórnunarreynslu eigenda Sögu – Story House, 

áhuga þeirra á heilandi áhrifum náttúrunnar og fjölgun einstaklinga í íslensku samfélagi  

sem eru að upplifa að streita og örmögnun hamli starfsgetu og lífsgæðum í daglegu lífi. Í 

sjórnendastöðum sínum fundu þær fyrir þörf á úrræðum sem starfsfólk jafnt sem 

aðstandendur gætu leitað í sem forvörn til að fyrirbyggja áframhaldandi þróun á álagi,  

streitu og kulnun í lífi og starfi. Ingibjörg og Guðbjörg hafa báðar mikla reynslu af að nýta 

náttúruna í heilandi tilgangi og sem vettvang fyrir starf með fólki. Ingibjörg starfaði um 

árabil sem hópstjóri Hálendishópsins, öræfameðferð fyrir ungt fólk sem var að takast á 

við krefjandi verkefni í lífinu. Úrræðið var samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, 

Félagsþjónustu og Barnaverndar Reykjavíkur. Guðbjörg hefur einnig áralanga reynslu af 
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ævintýrameðferðum í náttúrunni fyrir ungmenni á Barna- og unglingageðdeild. 

Námskeiðið er hluti af starfendurhæfinga úrræðum  Virk, þar sem markmiðið er að efla 

hæfni, bæta líðan og auka jafnvægi einstaklinga í líf og starfi þar sem stefnt er á aukna 

þátttöku á vinnumarkaði. Eigendur Sögu fylgja þátttakendum eftir með því að senda 

umsagnir til Virk ráðgjafa viðkomandi einstaklings varðandi mætingu og þátttöku á 

námskeiði. Þá er Saga Story House einnig í samstarfi við Vinnumálastofnun og býður upp 

á námskeið fyrir atvinnuleitendur (Guðbjörg Björnsdóttir, munnleg heimild, 10. desember 

2020).   

2.8 VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður 

Saga Virk 

Árið 2008 sömdu Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins um endurbætur á 

starfsendurhæfingu á Íslandi. Í kjölfarið árið 2009 voru stofnaðilar Virk – 

Starfsendurhæfing opinberir atvinnurekendur og stéttarfélög opinberra starfsmanna. Sú 

aðgerð sameinaði í fyrsta sinn helstu aðila atvinnumarkaðarins á Íslandi. Við lok 

september árið 2009 hóf fyrsti þjónustuhafinn endurhæfingu á vegum Virk, við lok þess 

árs voru þeir orðnir 363 og Virk ráðgjafar orðnir 14. Í dag, árið 2020 eru ráðgjafarnir orðnir 

59 talsins og staðsettir um allt land. Árið 2015 náðist samkomulag um aðkomu 

ríkisvaldsins að Virk sem tryggði öllum með takmarkaða starfsgetu atvinnutengda 

starfsendurhæfingu (Virk starfsendurhæfingarsjóður. e.d-a).    

 

Stefna og gildi Virk 

Virk leggur sérstaka áherslu á að koma í veg fyrir að einstaklingur fari á varanlega örorku 

og hverfi af vinnumarkaði. Virk hefur það að markmiði að valdefla einstakling í kjölfar 

veikinda eða slysa og efla atvinnuþátttöku. Skilyrði fyrir þjónustu hjá Virk er 1) að 

einstaklingur takist á við heilsufarsvanda sem hindri þátttöku hans á atvinnumarkaði, 2) 

viðkomandi stefni út á vinnumarkað svo fljótt sem auðið er, 3) hafi þörf á þjónustunni og 

hún muni auðvelda ferlið aftur út á vinnumarkað á þeim tíma sem veittur er af Virk, 4) og 

hafi getu og fullan áhuga fyrir því að taka þátt í þeirri áætlun sem lögð er fram og taka 

markvissan þátt í atvinnutengdri starfsendurhæfingu (Virk-starfsendurhæfingarsjóður, 

e.d-b). 
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknar var að kanna upplifun og reynslu þátttakenda af áhrifum náttúru á 

streitu af námskeiði sem er hluti af starfsendurhæfingu einstaklinga. Megináhersla liggur 

í að vinna með náttúruna sem streitulosandi þátt með því að beina athygli og upplifun 

þátttakenda að henni. Undirmarkmið er að kanna hvaða vísbendingar niðurstöðurnar gefi 

um gæði og árangur námskeiðsins. Með hliðsjón að þessum markmiðum eru 

rannsóknarspurningarnar: Hver er upplifun og reynsla þátttakenda af áhrifum náttúru á 

streitu af námskeiði þar sem áhersla er á það að dvelja úti í náttúrunni? Undirspurningin 

er: Hvaða vísbendingar gefa niðurstöðurnar um gæði og árangur námskeiðsins?   

Í þessum kafla mun höfundur fjalla um þær rannsóknaraðferðir sem notast var við 

í vinnslu rannsóknar. Næst er fjallað um mælitæki megindlega hluta rannsóknarinnar og í 

kjölfarið um gagnaöflun og greiningu. Svo eru þátttakendur kynntir og framkvæmd 

rannsóknar lýst. Síðast er fjallað um siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 

 Í grunninn eru tvær megin rannsóknaraðferðir innan félagsvísinda, megindleg og 

eigindleg (Padgett 2008). Í þessari rannsókn er samþætting (e. triangulation) beggja 

aðferða notuð við öflun gagna og leitast við að blanda saman niðurstöðukaflanum. 

Samþætting býr til samlegðaráhrif og eykur réttmæti rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  Það kallast blönduð aðferð þar sem notast 

er við bæði megindlega og eigindlega nálgun. Gagnanna er aflað samhliða hvor annarri 

og nefnist tengt snið (e. embedded design). Í tengdu sniði er önnur rannsóknin 

mikilvægari og hin notuð til stuðnings niðurstaðna (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn er eigindlega aðferðin mikilvægari. 

Megindleg aðferð byggir á því að rannsóknargögnum er safnað á kerfisbundinn 

hátt, gögnin eru tölusett og með því er hægt er að mæla þau. Rannsóknarsnið í 

megindlegum rannsóknaraðferðum eru til dæmis greining fyrirliggjandi gagna, 

spurningalistar, tilraunir og megindleg innihaldsgreining (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Einn helsti kostur megindlegrar aðferðar er að almennt er auðvelt að endurtaka hana og 

ef úrtakið sem verið er að rannsaka er nógu stórt er hægt að færa niðurstöður af úrtakinu 

yfir á þýði (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  Megindlegi hluti þessara rannsóknar er svokölluð 

lýsandi rannsókn þar sem notast er við einliðasnið (e. single-subject design). Með lýsandi 
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rannsókn (e. descriptive research) er markmiðið að kanna stöðu mála á þeim tíma sem 

verið er að framkvæma rannsóknina og lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum án 

þess að hafa áhrif á það sem verið er að mæla (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Einliðasnið er öflug leið til samhæfingar rannsókna þar sem hegðun einstaklings er skoðuð 

með endurteknum mælingum mismunandi tímaskeiða. Eitt tímaskeiðið er grunnskeið og 

kallað tímabil viðmiðsskráninga (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Megindlegi hluti þessarar rannsóknar byggir á notkun alþjóðlegs og viðurkennds 

matstækis sem metur breytingar á milli mælinga með stöðluðum hætti. Lagðir voru fyrir 

matslistar og niðurstöður þeirra notaðar til að varpa ljósi á stöðu þátttakenda.  

Eigindlegri rannsóknaraðferð er ætlað að fanga reynslu og upplifun fólks í lífinu. Sú 

aðferð snýr að því að skilja eitthvað fyrirbæri án þessu að spá fyrir um eitthvað. 

Niðurstöður þeirra er ekki tölulegur samanburður heldur leitast við að skilja reynslu ólíkra 

einstaklinga og hópa. Eigindlegi rannsakandinn getur einnig brugðist við hrynjanda í 

frásögn og lífsreynslu þátttakanda (Drake, o.fl., 1993; Jón Gunnar Bernburg, 2005; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Megindlegar rannsóknir eru góðar í að meta hvað virkar á 

meðan eigindlegar aðferðir eru til þess fallnar að meta hvernig fyrirbærið virkar (Drake, 

o.fl., 1993; Reichardt og Rallis, 1994; Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

  Í þessari rannsókn eru eigindlegi og megindlegi hlutinn metnir í sitthvoru lagi en 

styðja hvorn annan. Megindlegi hlutinn metur breytingar á líðan og hegðun þátttakenda 

fyrir og eftir námskeið ásamt því að meta upplifun þátttakenda af streitu. Eigindlegi 

hlutinn metur upplifun og reynslu þátttakenda af áhrifum náttúru á streitu. Fyrir 

megindlega hlutann var annars vegar notast við sjálfsmatslista sem mæla breytingar á 

líðan og hegðun þátttakenda og hins vegar skalaspurningar til þess að mæla upplifun 

þeirra af streitu. Með þessu móti er hægt að samþætta gagnaöflunina til að fá ítarlegri 

mynd af rannsóknarefninu og stöðu þátttakenda.  

3.2 Matslistar ASEBA 

ASEBA er skammstöfun fyrir Achenbach System of Empirically Based Assessment. ASEBA 

er staðlað mælitæki sem notað er til að meta fólk á aldrinum 1,5 árs til 90+ ára og er notað 

við fjölbreyttar aðstæður innan velferðarþjónustunnar. Staðlað matstæki merkir að það 

er sambærilegt milli landa, niðurstöður samanburðarhæfar milli einstaklinga og gefin eru 

út fyrirmæli um fyrirlögn og úrvinnsla gagna. ASEBA matslistarnir eru ætlaðir til 
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gagnaöflunar við mat á stöðu, líðan og hegðun einstaklinga. Hægt er að nýta matslistana 

til að afla gagna frá einstaklingnum sjálfum, maka eða öðrum sem þekkja til viðkomandi. 

ASEBA matslistarnir eru notaðir í skólum, heilbrigðisþjónustu, geðheilbrigðissviði, 

félagsþjónustu, meðferðarvinnu, þjálfun ýmiss konar, lýðheilsukönnunum og í 

rannsóknarskyni líkt og hér er gert (Aseba á Íslandi, e.d.; Halldór Sigurður Guðmundsson, 

2006).  

Matslistarnir sem notast var við í þessari rannsókn samanstanda af fjórum 

blaðsíðum þar sem á fyrstu tveimur síðum er spurt út í félagslega þætti í lífi og starfi og 

aðlögunarhæfni einstaklinga. Til þess að skoða það nánar er spurt út í þætti eins og 

hjúskaparstöðu, samskipti við maka, menntun, vini og vinatengsl, atvinnuhagi og 

samskipti á vinnustað, fjölskyldu og samskipti innan hennar. Þessir þættir mynda saman 

þátt sem hægt væri að kalla aðlögun og færni einstaklingsins. Á blaðsíðu tvö eru líka opnar 

spurningar sem kanna styrkleika og áhyggjur og síðan eru 126 fullyrðingar þar sem 

þátttakandi þarf að svara eða meta hverja fullyrðingu með því að merkja við  0, 1 eða 2. 

Gildin standa fyrir 0 = ekki rétt, 1 = að einhverju leyti eða stundum rétt, og 2 = á mjög vel 

við eða er oft rétt.  

Við úrvinnslu listanna er notast við sérstakan vefhugbúnað (aseba-web) fyrir 

ASEBA matslistanna sem býður upp á að setja fram niðurstöður á myndrænan og 

tölulegan máta. Við úrvinnsluna raðast fullyrðingarnar í átta flokka sem kallast 

einkennaþættir ASEBA. Niðurstöður úr matslistunum eru styrkleikar (e. personal 

strengths), innri líðan (e. internalizing problems), hegðunarerfiðleikar (e. externalizing 

problems) og heildarerfiðleikar (e. total problems). Svokallaðir undirþættir koma undir 

hvern þessarra safnflokka. Undir styrkleika eru sjálfsmynd og hugmyndir um eigin getu. 

Undir innri vanlíðan eru kvíði/þunglyndi, hlédrægni/óframfærni og líkamleg vanlíðan. 

Undirþættir hegðunarerfiðleika eru reiði/árásarhegðun, óhlýðni/ andfélagsleg hegðun og 

uppáþrengjandi hegðun (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). 

 Áreiðanleiki (e. reliability), réttmæti (e. validity) og þáttabygging (e. factor 

structure)  ASEBA matslista er staðfestur með ítarlegum rannsóknum (Achenbach og 

Rescorla, 2015; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). Þegar talað er um áreiðanleika er 

átt við að samræmi er á milli endurtekinna mælinga. Réttmæti fjallar um hvort það sem 

raunverulega er verið að mæla sé rétt metið af matstækinu. Innra réttmæti snýr að 

matstækinu sjálfu og hve vel það fellur að því sem verið er að mæla og ytra réttmæti 

http://www.aseba.web/
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fjallar um alhæfingagildi niðurstaðna yfir á þýði (David og Sutton, 2011; Guðrún 

Pálmadóttir, 2013). 

 Í þessari rannsókn var notaður ASR sjálfsmatslisti fullorðinna á aldrinum 18-59 ára 

(e. adult self report) sem var lagður fyrir þátttakendur og ABCL matslisti fyrir maka og 

aðra (e. adult behavior checklist) sem var lagður fyrir aðstandendur. Listarnir eru 

samhljóða. ABCL metur félagsfærni (e. adaptive functioning scale) og skoðar því samskipti 

við vini, maka, fjölskyldu, vinnu, menntun og styrkleika viðkomandi. Í þessari rannsókn er 

áhersla lögð á að skoða breytingu milli mælinga á líðan, hegðun, heildarerfiðleikum  og 

styrkleikum. Við þann samanburð eru notuð t-gildi sem koma fram við skorun listanna í 

þeim hugbúnaði sem svör við spurningum eru slegin inn í. T-gildin eru reiknuð á grunni 

viðmiða sem byggja á íslenskum rannsóknargögnum og eru samanburðarhæf á milli 

einstaklinga og endurtekinna mælinga (Achenbach og Rescorla, 2015). 

Skalaspurningar 

Notast var við skalaspurningar til þess að meta upplifun þátttakenda af streitu fyrir og 

eftir námskeið. Spurningarnar voru tvær og eftirfarandi:  

1. Á skalanum 0 – 10 hvernig upplifir þú streitu þína í dag? 0 er engin streita, 10 er 

mesta mögulega streita sem þú upplifir. 

2. Hvernig upplifir þú lífið þitt í dag, gott eða vont á kvarðanum 0 til 10? 0 er slæmt, 

10 gott.  

Svörin voru slegin inn í töflureikni og niðurstaða sett fram sem stöplarit. 

3.3 Gagnaöflun og greining 

Til að tryggja aðferðafræðilegan staðal er mikilvægt að huga að framsetningu og öflun 

gagna (Padgett, 2008). Í þessari rannsókn var notast við fyrrgreindar aðferðir við 

gagnaöflun.  

 Við öflun eigindlegra gagna var stuðst við fyrirbærafræðilega nálgun (e. 

phenomenology) sem rannsakar upplifun og reynslu þátttakenda ásamt því að reyna að 

skilja aðstæður þeirra (Padgett, 2008). Notast var við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-

structured interwiew). Padgett nefnir að slík viðtöl gefi rými til frjálslegra samskipta og 

samtals milli þátttakanda og rannsakanda ásamt því að fanga upplifun og reynslu 

viðmælenda. Viðtalsvísir (fylgiskjal 1 og 2) var hafður til hliðsjónar á meðan á viðtölum 
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stóð og leitaðist rannsakandi við að spyrja opinna spurninga. Padgett (2008) nefnir að 

opnar spurningar auki breidd og dýpt viðtalanna. Rannsakandinn notaði einnig 

fylgispurningar (e. probing) til að fá meiri dýpt í viðtölin. Með þeim er spurt frekar út í 

ákveðin atriði viðtals og viðmælandi hvattur til að útskýra betur hvað hann er að segja 

hverju sinni ásamt því að bera saman við það sem áður var sagt (Padgett, 2008).  

Rannsakandi skráði einnig vettvangsnótur og athugasemdir í þar til gerða bók eftir 

að viðtali lauk en Padgett nefnir að vettvangsnótur (e. field notes) séu mikilvægur þáttur 

í gagnaöflun. Mikilvægt er að þær séu skráðar um leið eða strax eftir að viðtali lýkur ásamt 

því að rannsakandi sé vakandi fyrir eigin fordómum og/eða eigin hugmyndum um 

viðfangsefnið (Padgett, 2008).  

Viðtölin voru tekin upp og svo afrituð, viðtölin kóðuð og þemagreind með opinni 

kóðun (e. open codes) og  svo þemagreiningu (e. theme analysis). Markmiðið var að 

tengja það sem spurt var um í viðtalsvísi við rannsóknarspurningarnar ásamt því að kanna 

hvað væri sameiginlegt í frásögnum þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Padgett, 

2008). Síðan voru sameiginleg þemu flokkuð í yfir- og undir þemu (Elliot, 2018; Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Eins og fram kemur í viðtalsvísi 1, 

voru áherslur í upphafsviðtali að kanna aldur, félagsstöðu, upplifun og birtingarmyndir 

streitu, hvernig þátttakandi hefði tekist á við streitu fram til þessa, tengsl við náttúru og 

tilfinningalega líðan. Síðari viðtalsvísir var svo mótaður út frá fyrri viðtölum þar sem 

áhersla var lögð á náttúruupplifun, upplifun streitu og hvort streitueinkenni hefðu breyst 

við að taka þátt í námskeiðinu og fara út í náttúruna.    

Í megindlega hluta rannsóknarinnar voru lagðir fyrir matslistar frá ASEBA fyrir 

þátttakendur og aðstandendur auk skalaspurninga fyrir þátttakendur. Fjórir þátttakendur 

af sjö samþykktu að biðja aðstandenda að fylla út matslista og þrír af þeim skiluðu 

listunum. Með því að leggja matslista fyrir aðstandendur var ætlunin að fá  ítarlegri mynd 

af stöðu þátttakandans þar sem aðstandandi lýsir upplifun sinni og mati. Með því að bera 

saman niðurstöður þátttakenda og aðstandenda er hægt sjá hvort samræmi sé á milli 

svaranna. Notast var við vefhugbúnaðinn (e. aseba-web) til þess að vinna úr niðurstöðum 

matslistanna og bera saman svör þátttakanda og aðstandanda (aseba-web. e.d).  

Þá voru svör þátttakenda við sjálfsmatslistanum (ASR) keyrð í nýlegum hugbúnaði 

(e. progress and outcomes) sem hannaður er til að reikna úr breytingar á milli mælinga, 
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þ.e. hvort breytingin á milli upphafs- og lokamælingu sé marktæk eða tilviljun 

(Achenbach, 2020).   

3.4 Þátttakendur 

Þýðið voru þátttakendur á námskeiðinu í júlí 2020 og tóku allir þátt í rannsókninni. Allir 

þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera vísað á námskeiðið frá VIRK 

starfsendurhæfingu og voru að takast á við streitutengdan vanda. Þátttakendur voru sjö, 

á aldrinum 32 – 62 ára (sjá töflu 1). Þátttakendur voru annaðhvort í veikindaleyfi eða án 

atvinnu fyrir utan einn sem var í 50% starfi og hjúskaparstaða þeirra mismunandi. Einn 

þátttakandi var heyrnarlaus og var túlkur fenginn til aðstoðar, bæði á námskeiðinu og í 

viðtölum. Nöfnum, aldri, hjúskaparstöðu og fjölda barna og kyni hefur verið breytt til að 

tryggja trúnað. Upplýsingar sem hér koma fram byggja á upplýsingum úr fyrra viðtali.  

 

Tafla 1 Þátttakendur 

Nafn Aldur 
Hjúskapar- 

staða Menntun Atvinnustaða 

Ögur 32 Einstætt Framhaldsskólapróf veikindaleyfi 

Logn  50 Einstætt Háskólapróf veikindaleyfi 

Norðan 61 Fráskilin Grunnskóli Án atvinnu 

Brim 45 Gift Háskólapróf veikindaleyfi 

Austan 62 Gift Grunnskóli Án atvinnu 

Stormur 41 Sambúð Háskólapróf veikindaleyfi 

Vestan 47 Gift Háskólapróf 50% veikindaleyfi 

 

3.5 Framkvæmd rannsóknar 

Viðtöl og fyrirlagning matslista og skalaspurninga fóru fram í upphafi og lok námskeiðsins. 

Þátttakendur fengu matslista og skalaspurningar útprentaðar í umslagi og svöruðu á 

staðnum. Aðstandendur fengu afhentan matslista í lokuðu umslagi sem þátttakandi kom 

svo til skila til rannsakanda. Fimm af sjö þátttakendum rannsóknarinnar svöruðu 

matslistum eftir fyrsta tíma námskeiðsins en tveir svöruðu áður en að námskeið hófst. 

Fjögur viðtöl fóru fram eftir að fyrsta tíma var lokið en þrjú viðtöl fóru fram áður en 

námskeið hófst.  
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Allir þátttakendur höfðu lokið námskeiðinu þegar síðara viðtalið fór fram. Tími á 

milli viðtala og fyrirlagningu matslista var breytilegur, eða á bilinu 16 til 40 dagar. Viðtölin 

fóru ýmist fram á starfsstöð rannsakanda eða í lokuðu rými á bókasafni.  

Eins og áður kom fram var notast við viðtalsvísi í upphafi sem hafði verið útbúinn 

með markmið rannsóknarinnar í huga en í því síðara var einnig stuðst við fyrirliggjandi 

gögn úr fyrri viðtölum.  

Hliðarverðir (e. gatekeepers) eru þeir sem samþykkja rannsóknina svo hún geti átt 

sér stað ásamt því að aðstoða rannsakanda við að ná til þess hóps sem rannsóknin beinist 

að (Padgett, 2008). Hliðarverðir þessara rannsóknar voru eigendur og stofnendur Saga - 

Story House ehf sem voru jafnframt leiðbeinendur námskeiðsins SHÁNS. Þeir sendu 

kynningarbréf um rannsóknina með tölvupósti til allra sem skráðir voru á námskeiðið, 

ásamt  beiðni um þátttöku í rannsókninni (viðauki 2). Í kynningarbréfinu kom meðal 

annars fram markmið rannsóknar, trúnaður og meðhöndlun gagna. Til þess að freista þess 

að tryggja þátttöku mætti rannsakandi einnig í upphafi námskeiðs til þess að kynna 

rannsóknina og óska eftir þátttöku. Leiðbeinendur sendu svo rannsakanda upplýsingar í 

gegnum tölvupóst um þá sem hefðu samþykkt þátttökuna. Í kjölfarið hafði rannsakandi 

beint samband við þátttakendur og skipulagði fund í samráði við þá. Allir þátttakendur 

skrifuðu undir trúnaðaryfirlýsingu og upplýst samþykki (viðauki 1).  

3.6 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Siðferðileg viðmið í rannsóknum voru höfð að leiðarljósi við framkvæmd rannsóknarinnar, 

en þau eru sjálfræðisreglan (e. principle of respect for autonomy), skaðleysisreglan (e. 

principle of non-maleficence), velgjörðarreglan (e. principle of beneficence) og 

réttlætisreglan (e. principle of justice). Sjálfræðisreglan fjallar um rétt hverrar manneskju 

til sjálfstæðis, nafnleyndar, virðingar, réttar til að hætta þátttöku hvenær sem á rannsókn 

stendur og að gefa viðkomandi rými til að svara ekki ákveðnum spurningum ef hann kýs 

svo. Rannsakandi nefndi þessa þætti í trúnaðaryfirlýsingunni og svo í upphafi viðtals.  

Skaðleysisreglan á við um mikilvægi þess að rannsóknin skaði ekki þátttakanda með 

nokkru móti. Allir þátttakendur fengu kynningarbréf þar sem markmið, tímalengd 

rannsóknar og lýsing á henni komu fram. Síðar lásu allir þátttakendur trúnaðaryfirlýsingu 

þar sem nafnleynd kom fram sem þeir og rannsakandi kvittuðu svo undir. Hver 

þátttakandi fékk dulnefni og nokkrum þáttum var breytt sem hefur ekki áhrif á 
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niðurstöður rannsóknar, til að tryggja trúnað. Einnig lagði rannsakandi til hlutlausan stað 

og öruggt umhverfi til viðtals. Velgjörðarreglan inniheldur tilmæli um að rannsóknin leiði 

eitthvað gott af sér og nýti leiðir sem fórna sem minnstu. Í kynningarbréfi var nefnt að 

niðurstöður rannsóknar muni nýtast til frekari rannsóknar á sviði úrræða gegn streitu og 

rannsakandi lagði sig fram við að rannsóknin hefði sem minnst áhrif á daglegt líf 

þátttakenda. Síðast er það réttlætisreglan en hún snýr að minnihlutahópum og verndun 

þeirra fyrir allri mögulegri áhættu. Rannsakandi lagði sig fram við að virða manngildi og 

sérstöðu hvers þátttakenda og fara ekki í manngreinarálit (Sigurður Kristinsson, 2013).    

Padgett (2008) nefnir mikilvægi þess að rannsakandi skrái niður hvert skref 

rannsóknarferilsins í þar til gerða dagbók. Rannsakandi gerði það.  

Í upphafs- og lokaviðtölum spurði rannsakandi út í viðkvæmar upplýsingar og 

opnaði í sumum tilfellum á erfiða reynslu sem kom þá viðmælanda í tilfinningalegt 

uppnám. Padgett (2008) nefnir að þá sé mikilvægt að benda viðmælanda til viðeigandi 

fagaðila, sem rannsakandi gerði. Rannsakandi áttaði sig á mikilvægi þess að aðskilja eigin 

upplifun og reynslu af áhrifum þess að dvelja í náttúru á streitu frá reynslu 

viðmælendanna til að geta greint það sem þeir væru að lýsa. Morse og Field (1995) nefna 

mikilvægi þeirrar hæfni í eigindlegum rannsóknaraðferðum.  

Padgett (2008) nefnir að mikilvægt sé að vera vakandi fyrir eigin fordómum og 

hlutdrægni og að vera næmur fyrir upplifun og reynslu þeirra sem rannsakandinn er að 

rannsaka. Hlutdrægni viðmælanda getur einnig haft áhrif. Rannsakandi leitaðist við að 

vera vakandi fyrir eigin skoðunum, tilfinningum eða hlutdrægni þegar kom að því að kóða 

og þemagreina gögnin. Viðmælendur voru sjö þátttakendur. Þrátt fyrir fáa viðmælendur 

þá geta þeir útskýrt fyrirbærið ef nægileg mettun (e. saturation) næst í viðtölum. Ein af 

þeim hættum sem skapast í rannsóknum á fyrirbærum er að hætta of snemma að safna 

gögnum sem veldur því að rannsakandinn er ekki komin með nógu skýra sýn á það sem 

verið er að rannsaka. Ef rannsakandi heldur áfram að safna gögnum þar til hann er í raun 

hættur að heyra nýja hluti varðandi fyrirbærið sem hann er að rannsaka, þá er talað um 

að mettun hafi náðst. Mettun er hluti af innra réttmæti, oft kallað trúverðugleiki innan 

eigindlegra rannsókna og vísar til þess hversu vel er hægt að fullyrða að þær breytingar 

sem rannsókn sýnir fram á, hafi raunverulega orðið vegna meðferðarinnar sem verið er 

að skoða (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir ,2013). Því eru niðurstöðurnar 



44 

í þessari rannsókn notaðar til skilnings og aukinnar þekkingar á því sem verið var að 

rannsaka.  

Einn þátttakandi var heyrnarskertur og þurfti að nota túlkaþjónustu. Rannsakandi fór 

yfir mikilvægi þess að koma upplýsingum sem skýrast til skila og koma í veg fyrir 

mögulegan misskilning. Sérstaklega var rýnt í sum svör viðmælandans og spurningar 

endurteknar í einhverjum tilfellum. Padgett (2008) nefnir mikilvægi þess ef nýta þurfi slíka 

þjónustu þurfi samskiptin að vera skýr frá upphafi.  

Hafa ber í huga áhrif sem rannsakandi og rannsóknin sjálf getur haft á þátttakendur 

rannsóknarinnar, svokölluð Hawthorn áhrif (e. effect). Áhrifin lýsa sér í því að 

þátttakendur í rannsókn breyta hegðun sinni af því að þeir eru til rannsóknar og eru þá 

breytingar sem mælast, ekki vegna meðferðarinnar sjálfrar heldur vegna þessara áhrifa 

(Adair,1984; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fagmenn nefna að þeir sem taka þátt í 

rannsókn geti mögulega átt betri upplifun af fyrirbærinu vegna athygli rannsakanda á 

reynslu þeirra og líðan í upphafi og lok rannsóknar (Padgett, 2008). Rannsakandi veitti því 

athygli að mögulega gæti aðkoma rannsakanda og rannsóknin sjálf haft áhrif á reynslu 

þeirra af námskeiðinu og upplifun af því að dvelja í náttúrunni.  

Ekki var talin þörf á að sækja um leyfi persónuverndar vegna eðlis rannsóknarinnar 

(Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).   
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4 Niðurstöður  

Við framsetningu niðurstaðna er byrjað á því að bera eigindleg viðtöl hvers einstaks 

þátttakanda saman, upphafsviðtal og svo lokaviðtal. Á eftir því eru niðurstöður einstaklinga 

samkvæmt fyrri og seinni mælingu ASR sjálfsmatslistans settar fram með myndrænum hætti 

(stöplarit). Þá er loks leitast við að lýsa samsettum niðurstöðum fyrir alla þátttakendur og gerð 

grein fyrir marktekt niðurstaðna samkvæmt sjálfsmatslistum. Í lokin er fjallað um niðurstöður 

skalaspurninga og í kjölfarið eru þemun greind ásamt undirþemum.  

 

4.1 Niðurstöður viðtala og matslista 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að fjalla um af hverju þátttakendur ákváðu að koma á 

námskeiðið og hverjar væntingar þeirra voru. Eins og áður kom fram þá áttu þátttakendur það 

sameiginlegt að vera takast á við streitutengdan vanda ásamt því að sækja þjónustu til Virk. 

Þátttakendur nefndu að þeir vildu fá verkfæri til að takast á við streituna og upplifa aukna 

hæfni til að fanga líðan sína. Þeir vildu upplifa meiri virkni, vellíðan og sátt. Sumir vildu ná meiri 

tengslum við sitt innra sjálf eins og það er orðað og komast í meiri tengsl við núið.  

 

Logn   

Logn er 50 ára, einstætt foreldri og býr með uppkomnu barni sínu. Logn hefur lokið 

háskólaprófi og er í leyfi frá störfum þegar þessi rannsókn er gerð. Logn kvíðir því að byrja aftur 

að vinna og hefur verið í leyfi með hléum síðasta eitt og hálft árið. Töluverð streita er í 

starfsumhverfi Logns en einnig má merkja streitu í nánasta umhverfi og bakgrunni. Logn hefur 

mætt óvæntum hindrunum innan Virk bæði vegna Covid-19 og vanda með að finna úrræði 

sem hentaði. Bjartsýni Logns fyrir námskeiðinu virðist takmörkuð og nefnir að eftir þetta 

námskeið sé tímabært að hætta frekari tilraunum til bata.  

Logn er alin upp af fatlaðri móður og lærði fljótt að það var erfitt að mótmæla henni, 

það reyndist því auðveldara að gefa eftir með þeim afleiðingum að Logn þykir erfitt að setja 

mörk gagnvart sér og umhverfinu ásamt því að sýna sér mildi og skilning. Logn ól barn sitt upp 

sem var töluvert krefjandi, án stuðnings maka. Logn kveðst takast á við streitu með því að gefa 

eftir í samskiptum, borða sælgæti og sofa heilu dagana. Samkvæmt lýsingum og mati er Logn 

að takast á við þunglyndi, kvíða, einmanaleika, félagsfælni, vanvirkni, reiði og pirring, upplifir 

mikinn hraða í vinnunni og verulega tilfinningalega lægð þess á milli. 
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 Í síðara viðtali var annað yfirbragð á Logn. Logn sagðist ætla að fara á 

framhaldsnámskeið og lýsir meiri virkni ásamt aukinni félagsfærni. Logn endurvakti sundiðkun 

sína eftir að hafa lagt hana á hilluna í mörg ár. Logn upplifði meiri aðsókn í félagsskap og 

umhverfi náttúrunnar eða heilsurækt. Logn lýsti einnig meiri tengslum við tilfinningar sínar, 

minni streitu og upplifði þá von að allt færi til betri vegar. Logn talaði um minni dómhörku í 

eigin garð og að sér gengi betur að sýna sér mildi, samþykki og skilning. Logn sagðist vera 

jákvæðari, lífsglaðari og lýsti lífinu sem auðveldara en það var fyrir námskeið og sagðist upplifa 

meiri ró og jafnaðargeð. Logn var engu að síður enn að upplifa depurð, streitu og löngun í 

sælgæti eftir námskeiðið en sagðist vera í betri tengslum við tilfinningar sínar sem væri gott. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þó Logn hafi upplifað miklar breytingar þá voru streitueinkenni 

enn til staðar í lok námskeiðsins, en í minna mæli en áður.  

Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) hjá Logn sýna að styrkleikar hafi 

minnkað en innri líðan og hegðunarerfiðleikar  batnað og heildarerfiðleikar minnkað. Mælingin 

sýnir að líkamlegir þættir/ vanlíðan hefur aukist lítillega milli mælinga og því hefur líðan lítillega 

breyst, þrátt fyrir verulega minni kvíða og depurð. Logn upplifir að reiðitengd hegðun hafi 

minnkað verulega. Þó að styrkleikar minnki þá benda önnur atriði matslistans til þess að um 

jákvæða breytingu sé að ræða í heildina tekið og vísbendingar um aukið næmni eða innsæi í 

eigin líðan og hegðun. Niðurstöður skv. sjálfsmati Logns, reiknast marktækar varðandi hegðun 

og heildarerfiðleikar við 68% öryggismörk (*) skv. framvindumati Aseba en ekki hvað varðar 

styrkleika og líðan. 

 

Mynd 1. Samsettar niðurstöður skv. mati Logn (ASR) 
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Vestan 

Vestan er 47 ára, býr með maka sínum, hefur lokið háskólaprófi og er í 50% starfsleyfi. 

Töluverða streitu má finna í frásögn Vestan sem talar um andlegt og líkamlegt ofbeldi bæði í 

bernsku og á fullorðinsaldri sem viðkomandi hefur ekki unnið úr. Vestan missti gæludýrið sitt 

á árinu sem hefur valdið mikilli sorg, ekki síður vegna skilningsleysis nánustu aðstandenda að 

mati Vestan. Vestan hefur gengið nærri sér reglulega síðustu ár í vinnunni og tekur 

veikindaleyfi út sem frídaga og fagnar því að fara í veikindaleyfi þegar minnst er að gera. Vestan 

upplifir ótta við að missa vinnuna ef farið er í 100% veikindaleyfi og leitar fremur í samþykki 

annarra en eigið samþykki og segist ekki upplifa sig sem nóg. Vestan á erfitt með að setja sig í 

forgang að eigin sögn. Birtingarmyndir streitu hjá Vestan eru svefnleysi, sviði yfir kviðsvæði, 

ráðaleysi, vöðvabólga, skjálfti, ofvirkni, verkir í stoðkerfi, fullkomnunarárátta, kvíði, sorg, 

forðunarhegðun og einangrun. 

 Í síðara viðtali lýsti Vestan því að hafa gengið í gegnum veikindi í þrjár vikur og þá misst 

af tveimur gönguferðum. Vestan mætti í öll verkefnin þrátt fyrir veikindin. Vestan lýsti aukinni 

athygli, dýpri tengslum við sjálfa sig og aukinni seiglu. Vestan lýsti því einnig að hugarfarið væri 

að breytast meðmeiri mildi gagnvart sér og samþykki að aukast. Vestan upplifir sig vera í 

upphafinu á löngu ferli og þetta séu fyrstu skrefin í átt að bata.  Streita hefur minnkað að 

einhverju leiti en Vestan upplifir sig þó vera enn í mikilli streitu og hraða. Vestan þykir lífið 

örlítið auðveldara en það var í fyrra viðtali en upplifir ótta við að falla í sama farið nema fara á 

framhaldsnámskeið. Vestan upplifir enn miklar kröfur frá ytra umhverfi, á erfitt með að setja 

sig í forgang og samþykkja tilfinningar sínar. Vestan leyfir sér ekki að upplifa sorgina sem ekki 

var unnið úr, af ótta við að missa alveg tökin. Vestan er enn í 50% starfshlutfalli og segir að 

lífinu fylgi mikill hraði og stjórnleysi. Vestan fór beint til vinnu eftir námskeiðið hverju sinni og 

segir að líklega hefði reynslan verið önnur ef svo hefði ekki verið. Vestan lýsir enn mikilli þreytu 

og því að eiga erfitt með að hlúa að sér.  

Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) Vestan sýna að í heild hafa styrkleikar  

minnkað rétt eins og hjá Logn en innri líðan og hegðun batnað og heildarerfiðleikar minnkað. 

Við nánari skoðun kemur í ljós að upplifun um eigið virði hefur styrktst og sektarkennd 

minnkað sem er jákvætt gagnvart kvíðanum sem Vestan talar um að upplifa.  Þá hefur dregið 

úr neikvæðri hegðun og árásahneigð en þörfin til að vera í friði eða einangra sig aukist.  

Breytingar á milli mælinga skv. sjálfsmati Vestan, reiknast marktækar varðandi styrkleika og 
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hegðun við 68% öryggismörk (*) en ekki hvað varðar líðan og heildarerfiðleika  skv. 

framvindumati ASEBA. 

 

 

Mynd 2. Samsettar niðurstöður skv. mati Vestan (ASR) 

Ögur 

Ögur er 36 ára, einstætt foreldri og býr með barni sínu á grunnskólaaldri. Ögur var ættleiddur, 

hefur lokið framhaldsskólaprófi og hefur sinnt sama starfi í um áratug. Ögur hefur verið í leyfi 

frá vinnu í einn dag þegar þessi rannsókn er framkvæmd og greina má  streitutengda atburði. 

Báðir fósturforeldrar greindust með krabbamein með stuttu millibili og eru látnir og Ögur 

greindist svo sjálfur með krabbamein stuttu eftir að fósturforeldrarnir greindust. Foreldrar 

voru báðir alkóhólistar og nefnir Ögur mikla streitu í bernskunni sem afleiðingu þess. Ögur 

telur atvinnuna streituvaldandi og nefnir einnig að hafa átt í vanda í samskiptum við sína 

nánustu. Ögur talar um að leita í áfengi til þess að takast á við streituna, ekki síst þegar barnið 

er aðra hverja helgi hjá hinu foreldrinu. Þá segist Ögur einnig eiga erfitt með að setja sér og 

öðrum mörk og að kunna ekki að tala út eigin upplifun af raunveruleikanum. Ögur talar líka 

um að upplifa slæmar tilfinningar á borð við kvíða, depurð og sorg. 

Ögur nefnir í síðara viðtali að líðan hafi batnað og talar um dýpri tengsl við sig og meiri 

hæfni til að setja sig í forgang. Ögur segist sýna sér meiri mildi og samþykki en áður og að aukin 

slökun í tengslum við námskeiðið sé valdeflandi. Ögur segist upplifa minni streitu en segir á 

sama tíma að lífið sé enn frekar krefjandi. Ögur nefnir að streitan sé ekki alveg farin, hæfnin til 

að fanga hana hefur einfaldlega aukist. Ögur upplifir meiri hægð og ró en í síðara viðtali og 

segist léttari í lund.  
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Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) Ögur sýna að styrkleikar hafa aukist en 

vanlíðan, hegðun og heildarerfiðleikar hafa aukist miðað við fyrri niðurstöðurnar. Niðurstöður 

mælinganna eru í raun úr takti við það sem Ögur segist vera að upplifa en talaði þó um aukna 

hæfni til að takast á við streitu. Það gæti verið vísbending um að þrátt fyrir að mælingin sýni 

meðal annars aukin kvíða og árásarhneigð, þá séu tilfinningaleg tengsl hugsanlega að aukast. 

Niðurstöður skv. sjálfsmati Ögurs, reiknast marktækar varðandi líðan,  hegðun og 

heildarerfiðleikar við 68% öryggismörk (*) skv. framvindumati ASEBA en breyting varðandi 

styrkleika reiknast ekki marktæk. 

 

 

Mynd 3. Samsettar niðurstöður skv. mati Ögur (ASR) 

Brim 

Brim er 45 ára, hefur lokið háskólaprófi, er í fjarbúð og á fjögur börn. Brim er í veikindaleyfi frá 

störfum og hefur verið um tvo mánuði þegar rannsókn er framkvæmd. Brim fór í Virk í kjölfar 

veikindaleyfis og er þetta námskeið þáttur endurhæfingarinnar. Það má heyra talsverða 

álagspunkta í sögu Brim sem hefur haft veruleg áhrif á líðan og afkastagetu. Fyrir um áratug 

missti Brim barn og talar um að aldrei hafi náðst að vinna almennilega úr því áfalli. Brim telur 

sorgina vera uppsprettu örmögnunar í sínu lífi. Brim nefnir þörf fyrir að fá samþykki og 

viðurkenningu frá ytra umhverfi og sú þörf ýti undir vanda við að setja sér heilbrigð mörk og 

gefa sér persónulegt rými. Brim talar um fjölmörg atriði varðandi  birtingarmyndir streitunnar. 

Þar á meðal eru höfuðverkur, minnisleysi, svimi, óróleiki og hraði, ráðaleysi, kvíði, 

hjartsláttaróregla, sorg, framkvæmdarleysi, ógleði, lágur áreitisþröskuldur og óþolinmæði. 
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 Í síðara viðtali lýsti Brim aukinni hæfni til að njóta og vera og sagðist upplifa meiri mildi, 

sjálfsskilning og nærgætni gagnvart sér. Þá talar Brim um minni hörku og sjálfsgagnrýni en á 

sama tíma meðvitund um að eiga þó nokkuð í land til að endurheimta sig. Brim nefndi meiri 

áherslu á að setja sig í forgang og upplifði meiri tengsl við innri líðan og raunveruleikaskynjun. 

Brim lýsti reynslu sinni að hafa verið á flótta frá raunveruleikanum og hörkunni og upplifði 

meiri meðvitund og samþykki í kjölfar námskeiðs. Brim upplifði minni streitu og að lífið væri 

auðveldara en fyrir námskeið. Brim sagðist dæma sig fyrir að vera í veikindaleyfi en lærði á 

námskeiðinu að mæta sér oftar með skilningi mildis.  

Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) Brim sýna að styrkleikar hafa aukist og 

innri vanlíðan, hegðunarerfiðleikar og heildarerfiðleikar minnkað. Mælingin sýnir talsverðan 

mun á milli mælinga, þar á meðal áberandi jákvæða breytingu varðandi innri líðan, kvíða og 

jákvæðara hugarfar. Það passar vel við frásögn Brim af upplifuninni af námskeiðinu auk þess 

hafa þættir sem snúa að ytri vanda í flestum tilvikum batnað. Þar á meðal á Brim betra með 

að halda athygli og neikvæð hegðun hefur minnkað. Niðurstöður skv. sjálfsmati Brim sýna 

einnig að þær reiknast marktækar varðandi styrkleika við 68% öryggismörk og við 95% mörk 

varðandi líðan og heildarerfiðleika skv. framvindumati ASEBA en ekki mældist marktækur 

munur hvað varðar hegðun. 

 

 

Mynd 4. Samsettar niðurstöður skv. mati Brim (ASR) 

Stormur  

Stormur er 41 árs, í sambúð, á engin börn og hefur lokið háskólamenntun. Mánuður er liðinn 

frá því Stormur fór í veikindaleyfi vegna streitu þegar fyrra viðtalið var tekið. Þegar saga Storms 
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er skoðuð komu streitutengdir atburðir fram sem höfðu haft töluverð áhrif á líðan. Stomur 

segist hafa verið í krefjandi alkóhólísku sambandi og átti erfitt með að skilgreina sig í 

sambandinu. Stormur segir að makinn hafi beitt sig andlegu ofbeldi sem aldrei hafi verið unnið 

úr. Stormur vinnur í umhverfi þar sem mikil streita einkennir hvern dag og taldi sambland 

óunninna tilfinninga og streitu vera forsenda örmögnunar. Stormur segist sækja í samþykki 

annarra til dæmis með því að leggja mikið á sig til að fá hrós með þeim afleiðingum að hafa átt 

erfitt með að setja sér heilbrigð mörk bæði í vinnu og persónulegu lífi. Stormur hefur sótt tíma 

hjá sálfræðingi sem hafi skilað árangri. Stormur segist nota hreyfingu og áfengi til að takast á 

við streitu. Samkvæmt Storm eru birtingarmyndir streitunnar mikil fullkomnunarárátta, 

þráhyggja, kvíði og hraði í bland við framkvæmdarleysi og vanda með að halda athygli. 

Í síðara viðtali lýsti Stormur talsverðri breytingu sem fæli í sér aukna ró, núvitund og 

jákvæðari líðan. Einnig nefndi Stormur aukna hæfni til að sýna sér mildi og samkennd ásamt 

ríkari löngun að setja sig í forgang. Nærandi skynjun, umhyggja og sjálfsást voru orð sem 

Stormur notaði sem lýsingar af reynslu sinni. Streitan minnkaði og Stormur upplifði að lífið 

væri orðið auðveldara eftir námskeiðið. Stormur talaði samt um ótta við að fara aftur til vinnu 

og hvort sú reynsla sem hefði áunnist myndi viðhaldast í umhverfi þar sem streitan væri mikil. 

Stormur sagðist hafa látið áfengisneyslu eiga sig á meðan á námskeiðinu stóð og sagðist í 

framhaldi af námskeiðinu upplifa meiri ró, minni hörku í eigin garð og aukna 

ábyrgðartilfinningu gagnvart  líðan sinni og upplifunum.  

Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) Storms sýna að styrkleikar hafa 

töluvert aukist og innri vanlíðan, hegðunarerfiðleikar og heildarerfiðleikar minnkað. 

Samkvæmt niðurstöðunum eru breytingar gagnvart þáttunum fjórum allar marktækar. 

Jákvæðar breytingar hafa orðið á nánast öllum þáttum sem snúa að innri og ytri þáttum 

mælinganna þar með talið minni kvíði, aukin vellíðan og jákvæðara hugarfar sem passar vel 

við frásögn Storms um að lífið væri orðið auðveldara. Eins og áður sagði sýnir mælingin að 

niðurstöðurnar reiknast marktækar. Þær eru marktækar miðað við 68% öryggismörk (*) 

varðandi innri líðan en 95% öryggismörk (**) varðandi hina þrjá þættina skv. framvindumati 

ASEBA. 
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Mynd 5. Samsettar niðurstöður skv. mati Storm (ASR) 

Norðan 

Norðan er 61 árs, fráskilið, einstætt foreldri með fjögur börn og lauk á sínum tíma 

grunnskólaprófi en hefur ekki sótt frekara nám eftir það. Norðan var í veikindaleyfi en í kjölfar 

Covid-19 faraldursins var starfinu sagt upp eftir 25 ár í starfi. Norðan var alin upp á brotnu 

heimili og foreldrar Norðan skildu í bernsku. Norðan segist hafa verið undir miklu álagi í starfi 

og talar um tíð umskipti yfirmanna og flutninga á milli deilda. Mikil veikindi, dauðsfall og 

samskiptavandi áttu sér stað innan fjölskyldunnar sem hafa haft sín áhrif á líðan. Norðan segist 

hafa tamið sér að fórna sér fyrir aðra, setja aðra í forgang og stýrast  af samviskubiti og upplifun 

um að vera ekki að gera nóg. Norðan upplifir ótta við framhaldið og vonar innilega að fá starf 

sitt aftur. Til þess að takast á við streitu segist Norðan fara út í náttúruna í einrúmi. Norðan 

hefur verið í leyfi í nokkra mánuði þegar þessi rannsókn var framkvæmd en talar um fjölmörg 

einkenni sem birtingarmyndir streitunnar í gegnum tíðina. Meðal einkenna sem Norðan nefnir 

eru félagsfælni, kvíða, hausverkur og örmögnun. Þá talar Norðan einnig um vanda við að næra 

og þrífa sig ásamt svefnvanda, hjartsláttaróreglu, lág þolmörk, ógleði, hraða og svima. Norðan 

talar einnig um að hafa upplifað viðkvæmni fyrir áreiti hvort sem það tengist því að einbeita 

sér við að horfa á sjónvarp, lesa eða spjalla við aðra. Sumar birtingarmyndir segir Norðan að 

séu horfnar á meðan aðrar séu þrautseigari. Norðan segir að líðan hafi breyst til batnaðar frá 

því að hafa farið í veikindaleyfi fram að deginum í dag.  

 Í kjölfar námskeiðsins lýsti Norðan jákvæðum breytingum gagnvart líðan sinni. Norðan 

upplifði meiri tengsl við tilfinningar sínar, meiri núvitund og ró ásamt meiri athygli sem snerti 
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bæði innri líðan og ytra umhverfi. Norðan lýsti jákvæðara hugarfari og meiri hæfni að setja sig 

í forgang og setja mörk gagnvart sér. Norðan nefndi þó enn ríka sektarkennd við að setja sig í 

forgang en aukin meðvitund var komin og um leið möguleikinn á að breyta þeirri upplifun. 

Norðan upplifir streituna með svipuðum hætti og í fyrra viðtalinu en upplifir lífið þó auðveldara 

eftir að hafa tekið þátt í námskeiðinu. Norðan talaði líka um minni dómhörku gagnvart sér og 

aukinni ábyrgð gagnvart örmögnuninni.  Engu að síður finnst Norðan erfitt að samþykkja það 

sem raunverulega hvað hefur gerst varðandi líðan sína. Norðan upplifði mikla stoðkerfisverki 

en betri andlega líðan.  

Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) Norðan sýna að  styrkleikar hafa aukist 

og innri vanlíðan, hegðunarerfiðleikar og heildarerfiðleikar minnkað. Niðurstöðurnar sýna 

jákvæðar breytingar gagnvart svo til öllum þáttum mælinganna, bæði innri og ytri þáttum. 

Vísbendingar eru um betri líðan og minni kvíða auk þess sem mælingin staðfestir jákvæðara 

hugarfar sem Norðan talar um að finna fyrir. Niðurstöður skv. sjálfsmati Norðan,  eru 

marktækar miðað við 68% öryggismörk (*) varðandi hegðun og heildarerfiðleika og 95% mörk 

(**) varðandi innri líðan. skv. framvindumati ASEBA. En ekki mældist marktækur munur hvað 

varðar styrkleika. 

 

Mynd 6. Samsettar niðurstöður skv. mati Norðan (ASR) 

Austan 

Austan er 62 ára, á uppkomið barn, býr með maka sínum og er án atvinnu. Austan lauk 

grunnskólaprófi á sínum tíma en hefur ekki menntað sig eftir það.  Austan nefnir nokkra 

streitutengda atburði sem hafa haft áhrif á líðan í gegnum tíðina. Austan hefur verið án atvinnu 

í meira enn eitt ár og maki er að takast á við krabbamein sem hefur haft gríðarleg áhrif á líðan. 
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Einnig hefur verið samskiptavandi innan fjölskyldunnar. Austan hefur að eðlilegum ástæðum 

áhyggjur af framtíðinni, afkomu sinni og framtíðarhorfum maka. Austan segist nota áfengi til 

að takast á við streitu. Austan segist vera að takast á við kvíðaeinkenni, félagsfælni og að eiga 

í vanda með að halda athygli. Austan segist eiga erfitt með að treysta öðrum og upplifa 

vonleysi á sumum sviðum lífsins ásamt framkvæmdarleysi. Til þess að takast á við streitu segist 

Austan nýta sér náttúruna.  

 Í síðara viðtali lýsti Austan bættri líðan og meiri meðvitund um innri líðan og umhverfi 

sitt. Austan sagðist upplifa meiri ró og hægð miðað við það sem áður var og meiri löngun til að 

mæta sér varðandi eigin líðan og raunveruleika. Austan lýsir vanmætti yfir stöðunni sem tekur 

við eftir að námskeiði lýkur, sérstaklega gagnvart fjárhagsstöðunni og veikindum maka sem 

hafa mikil áhrif. Austan segist þó upplifa minni streitu en á sama tíma væri upplifunin sú að 

lífið væri í raun erfiðara. Austan nefnir að breyting sé á því hvernig tekist er á við aðstæðurnar 

þó þær breytist ekki. Austan talar  einnig um löngun til að fara á framhaldsnámskeið til að 

viðhalda nýfenginni reynslu. Austan segist upplifa meiri von, seiglu og tengsl við tilfinningar 

sínar.  

Samandregnar niðurstöður sjálfsmatslista (ASR) Austan sýna að styrkleikar hafa 

minnkað, innri vanlíðan minnkað, hegðun staðið í stað og heildarerfiðleikar minnkað. Lítils 

háttar breyting til batnaðar hefur orðið gagnvart kvíða, þá aðallega óöryggi og ótta. Einnig er 

orðin breyting til batnaðar varðandi einbeitingu og meiri geta til að skipuleggja. Niðurstöður 

gefa vísbendingar um að Austan viðurkenni við síðari mælingu ákveðinn vanda í samskiptum 

innan fjölskyldunnar en eigi jafnframt auðveldara með að umgangast aðra og hafi minni þörf 

til að einangra sig sem sýnir sig meðal annars í því að vilja fara á framhaldsnámskeið. 

Niðurstöður skv. sjálfsmati Austan eru marktækar miðað við 68% öryggismörk (*) varðandi 

innri líðan en 95% mörk (**)varðandi styrkleika skv. framvindumati ASEBA. En ekki mældist 

marktækur munur hvað varðar hegðun og heildarerfiðleika.  
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Mynd 7. Samsettar niðurstöður skv. mati Austan (ASR) 

4.2 Samandregnar niðurstöður ASEBA matslista allra þátttakenda 

Þegar samandregnar niðurstöður styrkleikamats þátttakenda eru skoðaður kemur í ljós að 

styrkleikar/aðlögunarhæfni jukust hjá fjórum en minnkuðu hjá þremur og reyndust 

breytingarnar marktækar í fjórum tilvikum ýmist miðað við 68% (*) eða 95% (**) öryggismörk. 

Undirþættir styrkleika eða aðlögunarhæfni eru vinir, makatengsl, fjölskyldutengsl, atvinna og 

menntun.  

 

 

Mynd 8. Samandregnar niðurstöður fyrir ASR styrkleika hjá öllum þátttakendum.   
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Samanburður á niðurstöðum um innri líðan allra þátttakenda sýnir að líðan batnaði hjá sex 

einstaklingum og er sú breyting marktæk hjá fjórum (95% eða 68% öryggismörk) en versnaði 

hjá einum (65% öryggismörk). Þegar innri líðan er metin er verið að skoða hleðslu á þrjá þætti, 

þ.e.  kvíða og þunglyndi, hlédrægni eða óframfærni og svo líkamlega vanlíðan. .   

 

 

Mynd 9. Samandregnar niðurstöður fyrir alla þátttakendur (ASR). Innri líðan. 

 

Samanburður á niðurstöðum  þátttakenda á hegðunarerfiðleikum sýndi að allir upplifðu minni 

eða breytt vandkvæði vegna hegðunar og var breytingin  marktæk hjá fimm af sjö. Þegar 

hegðunarerfiðleikar er metin er horft á hleðslu á þættina reiði og árásarhneigð, óhlýðni eða 

andfélagslega hegðun og svo uppáþrengjandi hegðun. Hjá Ögur jukust hegðunarerfiðleikar og 

hjá Austan breyttist samsetning og vægi undirþátta varðandi hegðun sem mælist í heild með 

sama stigafjölda í báðum mælingum.  
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Mynd 10. Samandregnar niðurstöður fyrir alla þátttakendur (ASR). Hegðunarerfiðleikar. 

 

Samanburður á samandregnum niðurstöðum heildarerfiðleika allra þátttakenda sýndi að hann 

varð minni hjá öllum nema hjá Ögur. Breytingin var marktæk hjá öllum nema Vestan og 

Austan. Þegar heildarerfiðleikar er metin er hleðsla þáttanna líðan og hegðun að viðbættum 

hugarfarslegs vanda ásamt hleðslu athygli og einbeitingar. Minni vandi hjá Brim og Storm, er 

marktækur við 95% öryggismörkin og hjá Logn og Austan við 65% mörkin. Aukinn 

heildarerfiðleikar hjá Ögur er marktækur við 65% mörkin, en lækkun stiga hjá Vestan reiknast 

ekki marktæk.  

  

Mynd 11. Samandregnar niðurstöður fyrir alla þátttakendur (ASR). Heildarerfiðleikar. 
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4.2.1 Niðurstöður matslista aðstandenda 

Þrír aðstandendur svöruðu matslista um þátttakanda (ABCL). Það var fyrir Brim, Storm og 

Austan. Niðurstöður þeirra gagna eru samhljóða niðurstöðum viðmælenda og staðfesta 

sjálfsmatið um framvindu og jákvæðar breytingar. Maki Brims hefur ekki áhyggjur af líðan Brim 

og metur makinn að  hegðunarerfiðleikar og heildarerfiðleikar hafa minnkað í lok námskeiðs. 

Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Brim en reiknast ekki marktækar varðandi 

hegðunina. Stormur metur aukna styrkleika og minni vanda í lokin sem maki Storms gerir 

einnig, meira að segja svo mikið að maki metur heildarerfiðleika fara úr 61 t-skori niður í 49. 

Austan metur árangur sinn heldur minni en maki gerir. Aðstandendur telja heildarerfiðleika, 

innri vanlíðan og hegðunarerfiðleika almennt vera minni en þátttakendurnir gera sjálfir. Með 

öðrum orðum telja makar að erfiðleikarnir séu minni en viðmælendurnir sjálfir telja.  Aðeins 

þrír skiluðu mati og samkvæmt þeim niðurstöðum ætti að vera tilefni til að nýta ABCL til 

staðfestingar á frekari breytingum á milli mælinga.  

4.2.2 Mat á áreiðanleika breytinga á milli upphafs- og lokamælinga 

Þegar svör vegna ASEBA eru skoðuð í heildina með áreiðanleika í huga, kemur í ljós að 

munurinn á milli mælinganna er marktækur varðandi einhverja tvo eða fleiri þætti hjá öllum 

þátttakendum miðað við 68% til 95% öryggismörk (Aseba, e.d-c). Þá er átt við að með 68% – 

95% vissu er hægt að segja að breytingin sé ekki tilviljun. Í eftirfarandi töflu má sjá yfirlit um 

hvaða þættir mældust með marktækan mun samkvæmt mati á framvindu milli mælinga. 

Tafla 2. Niðurstaða marktektarprófs tveggja mælinga  með ASR sjálfsmatslista  

  Styrkleikar Líðan Hegðun Heildarerfiðleikar 

Logn - - * * 

Vestan * - * - 

Ögur - * * * 

Brim * **            -             ** 

Stormur ** ** * ** 

Norðan - ** * * 

Austan ** * - - 

68% áreiðanleiki = * 
95% áreiðanleiki = ** 
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4.2.3 Skalaspurningar 

Sem hluta af viðtalsvísi í eigindlega hluta rannsóknarinnar var spurt hvernig viðmælendur 

upplifðu streitu í lífi sínu og þau beðin að merkja við skala á bilinu núll til tíu þar sem núll var 

engin streita og tíu var þá mesta mögulega streita sem viðkomandi upplifði. Einnig var spurt 

hvernig þátttakendur upplifðu lífið á skalanum núll til tíu. Núll var þá tiltölulega auðvelt og lítil 

áreynsla á meðan tíu var verulega krefjandi og erfitt.  Skalarnir voru lagðir fyrir í upphafsviðtali 

og svo lokaviðtali eftir lok námskeiðs og fengu þátttakendur ekki að sjá fyrra svar sitt. 

  Streitan minnkaði hjá fimm þátttakendum en ekki hjá tveimur. Hún jókst hjá Logni um 

0,5 stig en stóð í stað hjá Norðan. Streitan minnkaði að meðaltali um 2,2 stig.   

 

Mynd 12. Upplifun streitu í upphafi og eftir lok námskeiðs 

 

Fimm af sjö þátttakendum upplifðu að lífið hefði orðið auðveldara með þátttöku í 

námskeiðinu. Hjá Ögri var það jafn krefjandi á meðan Austan upplifði það erfiðara. Upplifun af 

lífinu varð jákvæðari að meðaltali um 2,07 stig.  
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Mynd 13. Lífið auðvelt eða erfitt í upphafi og eftir lok námskeiðs 
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4.3 Greining eigindlegra gagna 

Næst verður fjallað um greiningu eigindlegra gagna. Greind voru fimm þemu sem eru umgjörð, 

umhyggja, ígrundun, nærandi upplifun og úrvinnslu. 

4.3.1 Umgjörð, umhyggja og ígrundun 

Við greiningu komu fram þrjú þemu sem snúa að umgjörð, umhyggju og ígrundun. 

Fyrst verður fjallað um þau þemu út frá reynslu þátttakenda af námskeiðinu, leiðbeinendum 

og reynslunámi.  

Námskeiðið 

Þátttakendur voru allir sammála því að uppbygging námskeiðs væri góð og hefði aukið lífsgæði 

og jákvæða líðan. Þeir nefndu einnig að námskeiðið ætti sitt ferli sem hefði upphaf og svo endi. 

Sumir nefndu að það kæmi þeim á óvart hversu mikil áhrif fjögurra vikna námskeið gæti haft 

og nánast allir nefndu löngun til að fara á framhaldsnámskeið. Einnig kom fram að þau hefðu 

fengið verkfæri í hendurnar til að upplifa meiri ró og núvitund. Brim segir til dæmis þetta: 

Það kom mér og er enn að koma mér á óvart hvað í rauninni 4 vikna námskeið getur haft 

mikil áhrif. Fyrst hugsaði ég hversu mikið svona stuttur tími og tvö skipti í viku í fjórar vikur 

getur gert. Það er í raun dálítið magnað hvað það í rauninni virðist vera að hafa mikil áhrif... 

sko ég hugsa að þessar vikur séu að gefa mér ákveðin verkfæri til þess að róa svona einhvern 

veginn, ég er á annarri stillingu. 

Fjórir nefndu erfiðleika við að tileinka sér nýja hegðun í upphafi námskeiðs og upplifðu 

annaðhvort ótta eða kvíða í tengslum við það ferli sem fólst í óvissunni við að fara út í 

náttúruna. Streitan og hraðinn voru þá enn til staðar. Austan náði fyrst ekki sambandi við 

náttúruna og upplifði mikla streitu í upphafi en breyttist eftir því sem leið á námskeiðið: 

Fyrstu tvo tímana hvarf ég og fór að hugsa um eitthvað allt annað. Náði ekki sambandi við 

náttúruna sem mér fannst breytast eftir fyrstu tvo tímanna. Þegar ég fór að skynja hljóðin, 

fuglinn, árniðinn, birkiilminn. Þetta kom inn eftir fyrstu einn tvo tímanna. Ég var bara í 

einhverju stress kasti og var bara allt í einu farin að hugsa um eitthvað allt annað fyrsta 

labbitúrinn. En síðustu tímarnir voru meiriháttar. 

Leiðbeinendur 

Það var samróma upplifun hversu miklu máli leiðbeinendurnir skiptu fyrir námskeiðið og  

þátttakendur. Þeir lýstu hvernig leiðbeinendurnir drógu fram athyglina með því að staldra 

við, veita skynfærunum athygli þar sem nærandi mildi, samþykki og ró var höfð að leiðarljósi. 

Einnig lýstu þátttakendur trausti, öryggi og samþykki sem kom fram í nærveru 

leiðbeinendanna og athygli þeirra að hverjum og einum með umhyggju. Með því náðu 

viðmælendur að meðtaka leiðsögn þeirra og innleiða að eigin reynslu. Einnig lýstu 
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viðmælendur að án leiðbeinendanna hefði reynslan ekki verið söm. Hér er lýsing Vestan á því 

hvernig allt byrjar hjá leiðbeinendunum með einu hugtaki og verkefni sem fær óskipta 

athygli. Einnig sést hvernig leiðbeinendurnir ná að fanga athygli þátttakenda í núvitund hvort 

sem það snýr að einu hugtaki eða skynjun:  

Þær eru að virkja þessa skynjun. Núna áttu bara að einbeita þér að því ef þú finnur lykt, sérð 

eða heyrir. Hvernig vindurinn snertir húðina og svona, skilurðu. Það byrjar allt hjá þeim með 

eitt hugtak eða eitt orð sem er verkefni dagsins og maður er að pæla í því eins og ábyrgð, 

eða bandamenn eða nærandi athafnir, nærandi skynjun, nærandi næring í starfi og það rætt 

og maður fer alveg inn í hausinn til að skoða það. Maður fer svo úr þessu þegar maður er 

búin að vera fókusera á það í göngunni og þá er maður bara umvafinn í náttúrunni og mér 

fannst það svo gott. Maður getur ekkert verið að gera eitthvað annað á meðan. 

Ögur tekur í sama streng og bætir svo við hvað umhyggja og nærvera leiðbeinenda skiptir 

miklu máli:  

Þær voru svo yndislegar og með svo góða nærveru að ég væri til í að taka þær með mér 

heim. 

Reynslunám 

Viðmælendur lýstu allir einhverskonar reynslu og töluðu um að þeim fyndist þau vera önnur 

en þegar þau byrjuðu. Án leiðbeinendanna hefði reynslan ekki orðið til og er því reynslan 

samofin umgjörðinni. Þátttakendur lærðu að nýta náttúruna með öðrum hætti en áður. Þeir 

lýstu meira innsæi og visku sem birtist þá í aukinni seiglu, sjálfsvirðingu og samkennd með 

sjálfum sér. Viðmælendur töluðu einnig um upplifun flæðis sem verður til eftir að ígrundun 

hefur átt sér stað í kjölfar tengsla við náttúruna. Þátttakendur lýstu því einnig að reynslan hefði 

búið til ný viðbrögð eins það að fara út í náttúruna í stað þess að sitja heima og aðeins hugleiða 

möguleikann. Reynslan af því að dvelja í náttúrunni á námskeiðinu bjó til löngunina í að upplifa 

meira af henni. Það kom nokkrum á óvart að uppgötva náttúruna á fullorðinsaldri og læra að 

njóta hennar. Brim hafði orð á því og Austan nefndi það sérstaklega:  

Það kom mér á óvart að ég skyldi á þessum aldri vera að læra að njóta náttúrunnar á nýjan 

hátt, á dýpri hátt.. Núna fer ég út í stað þess að sitja heima. Þetta stutta ferðalag hefur 

hjálpað mér að komast þangað. Meira enn að hugsa það og raunverulega langa það og gera 

eitthvað í því. 

Flestir viðmælendur nefndu að löngun til að dvelja í náttúrunni til að takast á við 

streitu hefði aukist í kjölfar námskeiðsins. Sumir sögðust hafa lært að vera úti og í 

tengslum við náttúruna. Logn var alin upp þar sem náttúran var ekki aðgengileg og 

lærði ekki að nýta hana. Logni þótti reynslan heilandi og notaleg og kom á óvart að 
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það þyrfti ekki að gera neitt, einfaldlega taka eftir, skynja og svo upplifa. Logn segir 

þetta: 

Þetta var notalegt og heilandi þó maður hafi ekki verið að gera neitt. Því ef ég færi ein þá 

myndi ég ekkert vita hvað ég ætti að vera lengi og myndi ekki vita hvað ég væri eiginlega að 

gera þarna eða hvert ég ætti að fara. 

Nokkrir viðmælendur lýstu meira samþykki á raunveruleikanum og þá frekari hæfni til að setja 

sig í forgang. Einnig töluðu þeir um dýpri meðvitund og sumir nefndu breytt hugarfar sem varð 

til með ígrundun reynslunnar. Þá nefndu viðmælendur minni hörku og meiri mildi sem 

endurspeglaðist í ríkari sjálfsvirðingu. Stormur átti það einmitt til að sýna sér hörku en lærði 

að sýna sér mildi. Hér lýsir Stormur reynslu sinni:  

Ég hélt að ég þyrfti að fara í ræktina á morgnanna til þess að vakna og koma mér inn í daginn. 

Ég hélt að sjálfsást væri að fara í ræktina og fara svo í vinnuna. Ég hélt það, en það kom mér 

á óvart að læra það.. það er þessi sjálfsumhyggja. Þú veist, aðeins að strjúka handleggina og 

herðarnar og sýna sjálfum sér svolitla ástúð. 

Þátttakendur töluðu um aukna sjálfsvirðingu sem fólst að taka afstöðu með þeim 

raunveruleika sem þau voru komin í vegna alvarlegra streitueinkenna. Sú afstaða kom í 

kjölfar ígrundunar sem átti sér stað á námskeiðinu. Tveir þátttakendur komust að því að 

atvinnan var ekki að næra þá lengur og að þeirra sögn fengu þeir rými og hugrekkið sem 

þurfti til að taka afstöðu með sjálfu sér. 

4.3.2 Nærandi upplifun og úrvinnsla  

Einnig komu fram tvö þemu sem varða nærandi upplifun og úrvinnslu þátttakenda. Þessi 

þemu eru í umfjölluninni hér á eftir sett í samhengi við hugtökin náttúru, athygli og 

endurheimt. 

Náttúran 

Flestir þátttakendur tjáðu sig um að fara út í náttúruna á þessu námskeiði hafi haft róandi áhrif 

og þau hefðu fundið fyrir ákveðinni kyrrð. Lyktin virkaði róandi og nærandi fyrir sálina og með 

henni kæmi ákveðin hlýja sem í sumum tilfellum olli því að hugurinn leitaði til bernskunnar. 

Einnig nefndu sumir að með því að dvelja í náttúrunni væri hún eins og góður vinur og aðrir 

sögðust elska náttúruna. Þá nefndu viðmælendur að tengsl við náttúruna veitti öryggi, ástúð 

og gæfi orku eða væri einhver óútskýranlegur kraftur. Nokkrir sögðu að þau yrðu streitulaus í 

náttúrunni. Ásamt þessu nefndu sumir þátttakendur hversu mikla ró og jákvæða líðan fengist 

í tengslum við náttúruna til móts við þéttbýli. Þeir nefndu einnig fjölbreytileika náttúrunnar og 

veðráttuna sem hafði ýmist jákvæð eða neikvæð áhrif á upplifunina. Stormur sér náttúruna 
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sem órjúfanlega tengingu við einstaklinginn og hún veiti ástúð, öryggi og orku. Hann nefnir 

einnig að náttúran gefi jákvæðni og andlega vellíðan ef við gefum henni tíma okkar. Hann hefur 

þetta að segja sem er í takt við lýsingu annarra þátttakenda: 

Náttúran náttúrulega gefur manni þessa ástúð, öryggi og orku. Tenging náttúru og fólks, 

hún verður að vera. Þetta er í rauninni órjúfanlegt. Við verðum að hugsa um náttúruna. 

Það þýðir að náttúran gefur okkur jákvæðni og svona andlega vellíðan til baka. Þetta er svo 

náið. 

Þrír nefndu upplifun þess að vera í þéttbýli til móts við að dvelja í náttúrunni. Norðan líður 

mun betur í náttúrunni en í þéttbýli og leggur sig fram við að komast út úr hringiðunni inn í 

kyrrðina: 

Mér líður betur í náttúrunni í kyrrð og ró heldur en í hringiðunni. Ég vil komast út úr 

þéttbýlinu, vera á hestbaki einhversstaðar upp í sveit, vera í fjöru, vera við sjóinn, þá í 

kyrrðinni. 

Athygli 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að lýsa aukinni athygli sem varð til á námskeiðinu. 

Athyglinni lýstu þeir sem nærandi löngun til að snerta náttúruna með höndunum eða skynja 

hana með skynfærunum og þá upplifa náttúruna fyrir sig. Margir sögðust finna fyrir aukinni 

einbeitingu í formi þess að hlusta, skynja, finna lykt eða horfa. Þau hlustuðu á fuglasönginn, 

vindinn, brakið í hverju skrefi eða gutl í vatni. Þau töluðu um að skynja vindinn snerta húðina 

eða skynja úr hvaða átt vindurinn væri að koma einnig hvernig sólin snerti og vermdi á sama 

tíma. Sumir nefndu hvernig mölin þrýsti upp í iljarnar, mismunandi undirlag og veittu því 

athygli hvað væri að gerast í hverju skrefi. Viðmælendur nefndu lyktarskynið, þá birkiilminn, 

sjávarangan, lyktina af trjánum og svo af moldinni. Sumir lýstu uppgötvuninni að raunverulega 

horfa á það sem þau væru að sjá og athyglinni þá beint að hverju smáatriði, allt frá formi 

laufblaða eða dropa yfir í 360 gráðu sjóndeildarhring. Viðmælendur sögðu sum að þau væru 

að fara af sjálfstýringunni inn í meiri meðvitund þar sem virkni allra skynfæra ætti sér stað. 

Nokkrir lýstu þessari reynslu sem hreinsun hugans því upplifunin hægði á huganum og 

hugsanirnar væru ekki út um allt. Austan talaði um reynsluna líkt og kviknað hefði á einhverju 

og að gangan væri hætt að snúast um að horfa á tærnar á sér. Austan nefnir hvað sú reynsla 

sé jákvæð og lýsa aðrir viðmælendur jákvæðri upplifun með aukinni athygli:  

Ég er mikið meðvitaðri um bara allt í kringum mig. Ekki endilega fólkið í kringum mig bara 

náttúruna sem slíka. Maður var farin að spá í skóginum og landslaginu þannig að það kom 

mjög sterkt. Það kviknaði á einhverju! Þarna er ég hættur að horfa á tærnar á mér og farin 

að spá í hvað þetta er „æðislegt“. 
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Endurheimt 

Viðmælendur nefndu að tengsl við náttúruna með því móti sem var höfð að leiðarljósi á þessu 

námskeiði hafi dregið úr upplifun streitu og sumir höfðu orð á að streitan beinlínis hyrfi eftir 

að hafa verið í náttúrunni. Viðmælendur lýstu endurheimtinni líkamlega, hugarfarslega og 

tilfinningalega. Viðmælendur upplifðu meiri ró, frið og minni áhyggjur. Sumir töluðu um minni 

spennu í líkamanum en áttu erfitt með að lýsa því öðruvísi en að líðanin yrði betri bæði 

líkamlega og andlega. Flestir upplifðu meiri jákvæðni,  þá von, þakklæti og tilhlökkun. 

Viðmælendur nefndu þætti sem þyrftu að vera til staðar til að upplifa endurheimtina. Þá 

töluðu sumir viðmælendur um að fara í annað umhverfi sem minnir ekki á streituvaldana, veita 

öðru athygli en það sem hefur skapað streituna, einveru og svo rými til að að fanga líðanina, 

hugsanirnar og raunveruleikann. Norðan upplifði breytingu, hugarfarslega og tilfinningalega 

og kemur orðum að því hvað það gefur mikið að fara út í náttúruna að ganga þar sem er þögn 

og einvera. Norðan lýsir hér einnig í stuttu máli hvernig tengsl við náttúruna aðstoðar við 

samþykki raunveruleikans. Fleiri þátttakendur lýstu svipaðri reynslu:     

Ég finn það að fara út í náttúruna að ganga hvað það gefur mér rosalega mikið og vera 

einhvers staðar í burtu frá öllu þar sem er hljóð, það er ótrúlegt hvað það gefur. Ég get þá 

hugsað í friði. Það er engin að trufla mig. Maður nær að átta sig á því hvar maður lenti og 

hvernig maður geti komið sér út úr því .  

Viðmælendur nefndu tilfinningalega úrvinnslu og þá upplifun að um leið og tengsl við 

náttúruna áttu sér stað var líkt og innri tengsl yrðu til. Einn þátttakandi nefndi að aukin innri 

tengsl hafi búið til löngun í ríkari félagsleg tengsl og virkni. Sá þátttakandi hafði upplifað 

félagsfælni og depurð. Sumir upplifðu sorgarúrvinnslu á meðan aðrir upplifðu fjölbreytt litróf 

tilfinninganna og áttu erfitt með greina hver tilfinningin væri hverju sinni. Samróma voru þó 

allir um tilfinningalega reynslu og að úrvinnsla væri jákvæð þó hún væri í sumum tilfellum 

óþægileg. Nokkrir viðmælendur áttu auðveldara með að setja sig í forgang og mæta þá þörfum 

og löngunum sínum í kjölfar þess að tengjast innri líðan. Þá nefndu nokkrir að auðveldara væri 

að samþykkja raunveruleikann ásamt því að mæta sér með mildi, hægð og samkennd til að 

upplifa endurheimt. Brim missti barn sitt og hafði átt erfitt með tilfinningalega úrvinnslu í 

kjölfar þess missi. Brim fór til vinnu nokkrum mánuðum eftir áfallið og stóð svo í þeim sporum 

nokkrum árum síðar að upplifa algjört hrun líkamlega, tilfinningalega og hugarfarslega. Brim 

segir að náttúran gráti með sér og græði á sama tíma en á erfitt með að útskýra nákvæmlega 

hvað eigi sér stað. Brim segir að tengsl við náttúruna hafi áhrif sem mannlegur máttur megni 

ekki:  
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Náttúran bæði grætur með mér og græðir á sama tíma. Það að finna mér stað í náttúrunni 

hvort sem það er að liggja eða standa og bara vera, það gerir svo mikið sem er kannski erfitt 

að útskýra í svona sorgarúrvinnslu og áfallavinnu. Ég get talað og talað mig í kaf einhvern 

veginn en stundum er það eitt og sér ekki nóg. Það þarf eitthvað meira til. Og náttúran 

kemur svona sterk þarna inn.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða ályktanir dregnar saman úr niðurstöðum í samhengi við 

rannsóknarspurningarnar og fræðilega þekkingu. Eins og fram hefur komið var markmið 

rannsóknar að kanna  hver upplifun og reynsla þátttakenda væri af áhrifum náttúru á streitu 

af námskeiði þar sem áhersla er á náttúru og hvort sú nálgun gæti verið beitt sem úrræði fyrir 

fleiri fagaðila. Einnig að kanna hvaða vísbendingar niðurstöður gæfu um gæði og árangur 

námskeiðs. Því var spurt: Hver er upplifun og reynsla þátttakenda af áhrifum náttúru á streitu 

af námskeiði þar sem áhersla er á það að dvelja úti í náttúrunni? Og undirspurningin var: Hvaða 

vísbendingar gefa niðurstöðurnar um gæði og árangur námskeiðsins?   

5.1  Áhrif þess að dvelja í náttúrunni  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að tengsl við náttúruna minnka streituviðbrögð, bæta 

líðan og upplifun (Kaplan, 2001; Mitchell og Popham, 2008; Ulrich, 1991). Frásagnir 

viðmælenda um líðan í fyrra viðtali gáfu til kynna að þau væru að takast á við mikla streitu. 

Eins og fram hefur komið geta birtingarmyndir streitu verið fjölbreyttar, allt frá því að vera 

heilbrigð streita, til áfalla yfir í kulnun eða sjúklegrar streitu. Hæfnin til að takast á við streituna 

er svonefnd seigla. Hvort sem viðmælandinn var að takast á við áfallastreitu, kulnun eða 

sjúklega streitu þá vísa niðurstöður til þess að tengsl við náttúruna virtist hafa jákvæð áhrif á 

streitu og líðan og auka seiglu. Aðkoma leiðbeinenda í gegnum námskeiðið virtist ekki síður 

stuðla að endurheimt sem mótaði upplifun viðmælenda með stuðningi þeirra að heilbrigðu 

breytingaferli og virkni. Þess má geta að viðmælendur höfðu einn eða annan hátt aðgang að 

náttúrunni áður en þeir fóru á  námskeiðið en höfðu þrátt fyrir það ekki upplifað tengsl við 

náttúruna með sama hætti. Því mætti segja að það að dvelja í náttúrunni er ekki nóg ein og 

sér og er aðkoma leiðbeinenda samkvæmt þessari rannsókn nauðsynleg.  Rannsókn Sahlin og 

félaga (2014) sýndi fram á samverkandi áhrif námskeiðs og upplifun af náttúruþætti námskeiðs 

sem hafði jákvæð áhrif á líðan þátttakenda og var streitulosandi.   

Þegar horft er á náttúruþema rannsóknarinnar lýsa viðmælendur náttúrunni með 

jákvæðni og eftirvæntingu því hún veiti öryggi, ástúð, gefi orku og samþykki. Einnig sé hún 

óútskýranlegur kraftur en þó svo mild í sjálfri sér. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar 

niðurstöður sem vísa til þess að náttúran gefi djúpa upplifun öryggis með þeim afleiðingum að 

einstaklingurinn slakar á (Appleton, 1996; Coss og Moore, 1990; Ulrich, 1999).  Björn 

Vilhjálmsson (2020) nefnir að náttúran fari ekki í manngreinarálit þegar kemur að veðráttu, 
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landslagi eða öðru óvæntu er tengist henni. Berger (2009) segir að náttúran geti þroskað 

vitneskju um það sem er stærra en það sjálft, hið ómannlega sem veitir einstaklingnum 

vellíðan. Tengsl við náttúruna virtist í sumum tilfellum draga fram bernskuminningar sem er í 

takt við það sem Ulrich telur að gerist þegar náttúran er annars vegar. Hann segir að við 

sækjum í eldri upplifun og færum hana yfir á reynsluna (Ulrich, 1983). Einnig virtist 

viðmælendum líða betur við að fara út í náttúruna til móts við að vera í þéttbýli. Ulrich og 

félagar (1991) nefna að þéttbýli stuðli síður að endurheimt til móts við náttúruna.  

 Rannsókn Önnu Maríu  Pálsdóttur og félaga (2014) sýndi fram á að tengsl við náttúruna 

leysti úr flóknum andlegum upplifunum og þá tilfinningalegum vanda. Rannsóknin styður 

niðurstöður þessa rannsóknar um að tengsl við náttúruna stuðli að úrvinnslu flókinna 

tilfinninga. Einnig nefndu þátttakendur mikilvægi þess að vera í einrúmi og fara í annað 

umhverfi og þá út í náttúruna. Kaplan (1995) nefnir einmitt að til þess að upplifa endurheimt 

þurfi einstaklingurinn meðal annars að fara í annað umhverfi og upplifa víðáttu í náttúrunni. 

Sumir viðmælendur nefndu að þeir vildu snerta náttúruna með höndunum og upplifa hana í 

gegnum skynfærin. Ulrich (1983) fjallar um að slík nándarhegðun geti átt sér stað að vilja njóta 

náttúrunnar sem fyrir er og hún sé nauðsynleg til að stuðla að líkamlegu og andlegu heilbrigði. 

Meðvitaðri beitingu skynfæranna var beitt á þessu námskeiði í tengslum við náttúruna og var 

það upplifun viðmælenda að skynfærin vöknuðu líkt og væri kveikt á einhverju. Beard og 

Wilson (2006) nefna að sú nálgun opni huga, líkama og anda.  Aðrir þátttakendur nefndu að 

hugurinn hreinlega hreinsist þegar þeir eru komnir í tengsl við náttúruna. Þessu til stuðnings 

nefnir Ulrich (1983) að umfang náttúrunnar sé það mikið að ekki sé rými fyrir hugræna vinnslu.  

 Lýsing þátttakenda af upplifun þeirra af áhrifum náttúru á streitu endurspeglar hvernig 

þeir tengja reynslu af því sem þeir urðu fyrir og hvernig þeir geta svo nýtt það í framhaldi. 

Reynsla viðmælenda var í öllum atriðum jákvæð er kom að upplifun og reynslu þeirra af 

áhrifum náttúru á streitu. Til merkis um árangur hennar er ótvíræður munur á lýsingu 

viðmælenda í upphafs- og lokaviðtali. Tilfinningaþrungin orð og birtingarmynd viðmælenda í 

síðari viðtölum var vitnisburður um áhrif náttúrunnar og merki þess að þau fóru í flæði. Það 

virtist auðvelt fyrir viðmælendur að lýsa náttúrunni og áhrifum hennar. Minningar sem henni 

tengdust brutust fram hvort sem var af námskeiðinu sjálfu eða af fyrri reynslu sem virtist 

styrkja reynsluna. Viðmælendur nefndu breytt viðhorf eða þá löngun til að viðhalda nýrri 

þekkingu. Einnig mátti greina löngun til að meðhöndla nýja reynslu af nærgætni en á sama 

tíma ótta við að falla í sama farið. Líðan og hegðun virtist breytast hvort sem það var aukin 
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athygli, félagsleg færni eða einfaldlega betri líðan. Niðurstöður þessa rannsóknar benda til 

þess að áhrif þess að dvelja í náttúrunni hafi jákvæð áhrif á streitu. 

5.2 Gæði og árangur námskeiðs   

Umgjörð námskeiðs samkvæmt viðmælendum hafði jákvæð áhrif á þátttakendur. Án 

leiðbeinendanna væri ekkert námskeið. Leiðbeinendur virtust hafa þá hæfni að draga fram 

athygli þátttakenda. Þeir virtust skapa nægilegt traust til að viðhalda áhuga og löngun 

þátttakenda til að halda áfram og gefast ekki upp þrátt fyrir að vera að takast á við nýjar 

áskoranir og á sama tíma takast á við það sem hefur verið að hindra heilbrigði þeirra, streituna. 

Þeir náðu einnig að skapa umhverfi samþykkis hvort sem það var að samþykkja þátttakendur 

eða að þátttakendur náðu að samþykkja sig. Nálgun leiðbeinendanna virkaði valdeflandi á 

þátttakendur og veitti þeim rými til að ígrunda eigin líðan sem styrkti innri seiglu og visku. 

Gladding (2016) segir að leiðbeinandinn sé forsenda árangursríks hópastarfs og að umhyggja 

leiðbeinandans sé nauðsynleg svo að þátttakendur opni á tilfinningalega líðan. Nálgun þeirra 

virtist búa til farveg þar sem þátttakendur opnuðu á skynfæri sín og athygli í náttúrunni líkt og 

Ólafur Páll Jónsson (2020) talar um að sé forsenda til að taka á móti áhrifum náttúrunnar. 

Forsyth (2013) nefnir að leiðbeinandinn sé sá sem skapi rými, umhverfi og farveg fyrir heilbrigð 

samskipti, breytingaferli og virkni. Leiðbeinandinn veiti öryggi, markmið, ramma, hvatningu og 

leiðbeiningu ásamt því að skapa andrúmsloft breytinga og hugrekkis sem lyfti reynslu 

þátttakenda.  

 Markmið námskeiðs var að auka lífsgæði og jákvæðari líðan þátttakenda ásamt því að 

auka þekkingu með ígrundun, fræðslu og gagnlegum verkfærum til að takast á við streitu, 

þreytu og hraða í lífi og starfi. Viðmælendur töluðu um að ná að ígrunda reynslu sína í þögninni 

og að þeir væru að öðlast dýpri tengsl inná við. Beard og Wilson (2006) nefna að þögn gefi 

rými til ígrundunar og opni aðgang að hinu innra sjálfi. Það vakti athygli rannsakanda hversu 

margir nefndu mikilvægi þess að vera einir til að öðlast endurheimt. Áhugavert þótti að þrátt 

fyrir að þau væru í hópastarfi þá upplifðu nokkrir að þeir væru einir í göngunum. Sú tilfinning 

gæti stafað af þögninni sem leiðbeinendur mæltu með í göngunum. Einnig veitti rannsakandi 

því athygli að seigla virtist aukast, sem má einnig sjá í niðurstöðum framvindumats ASEBA. 

Niðurstöður benda til þess að þátttakendur áttu auðveldara með að samþykkja raunveruleika 

sinn sem gaf þeim færi á að upplifa reynslu sína hvort sem var í tengslum við náttúruna eða 

lífið almennt. Þetta er í takt við niðurstöður Hartig, Mang og Evans (1991) um tengsl náttúru á 
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upplifun seiglu. Þátttakendur sögðust hafa kynnst náttúrunni á nýjan hátt og lærðu að nýta 

hana með öðrum hætti. Nokkrir upplifðu meiri virkni og þá nýja framkvæmd og löngun til að 

viðhalda nýrri reynslu inn í framtíðina. Aðrir fundu fyrir breyttu hugarfari, samkennd og 

sjálfsvirðingu. Beard og Wilson (2006) segja náttúruna gagnlega til að auka næmni. Miðað við 

þessa upptalningu vísa niðurstöður til þess að leiðbeinendur hafi uppfyllt þá þætti sem þarf til 

að skapa árangursríkt umhverfi.  

Þátttakendur nefndu að þeir vildu fá verkfæri til að takast á við streituna og upplifa 

betri hæfni til að fanga líðan sína. Þeir vildu upplifa meiri virkni, vellíðan og sátt ásamt dýpri 

tengslum við sitt innra sjálf. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að þátttakendur hafi fengið 

verkfæri til að takast á við streituna ásamt því að bæta innri líðan. Þau upplifðu sig í meiri 

tengslum við tilfinningar sínar og  nefndu aukna hæfni að greina og upplifa þær. Niðurstöður 

benda til þess að námskeiðið uppfylli markmið sín ásamt væntinga þátttakenda.   

 Þegar horft er til innri áreiðanleika ASEBA matslistanna og framvindu einstaklinganna 

eru niðurstöður marktækar. Eins og taflan um marktektarprófin varðandi framvindu sýnir eru 

ekki allir þátttakendur sem ná marktækri niðurstöðu og mætti áætla að námskeiðið þyrfti þá 

að vera lengra til að svo verði. Heilt yfir má því segja að þátttakendur upplifðu minni vanda 

eða erfiðleika en meira viðnám og seiglu. Því er hægt að segja að niðurstöður eigindlega og 

megindlega hluta rannsóknarinnar gefi samhljóma vísbendingar um að gæði og árangur 

námskeiðs séu jákvæð og hafi skilað jákvæðum árangri fyrir þátttakendur. 

Rannsakandi veitti því athygli að samtalið sem hann var að eiga við þátttakendur olli 

því að þeir horfðu til baka sem þá styrkti reynslu þeirra og gat í sumum tilfellum aukið innsæi 

þeirra og visku. Dewey (1944) nefnir að ígrundun auki innsæi og visku.  
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6 Lokaorð og niðurlag 

Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur námskeiðs upplifðu aukin lífsgæði eins og minni 

streitu, auðveldara líf, minni heildarerfiðleika og aukinn eða breytta styrkleika eftir að hafa 

verið í tengslum við náttúruna og á meðan á námskeiðinu stóð. Einnig gefa niðurstöður 

vísbendingar til þess að gæði og árangur námskeiðs séu jákvæð.    

Varasamt er að draga beinar ályktanir út frá niðurstöðum vegna lítils fjölda 

þátttakenda en niðurstöður eru í takt við niðurstöður annarra rannsókna um svipað efni sem 

getur talist styrkleiki. Með því að beita eigindlegri og megindlegri aðferð samhliða fást meiri 

upplýsingar til að meta niðurstöður. Rannsóknarefnið er mikilvægt í nútímasamfélagi ekki síst 

vegna heimsfaraldursins Covid-19  sem er aukinn streituvaldur á heimsvísu. Aukin þekking á 

sviði úrræða við streitutengdum vanda veitir fagmönnum fjölbreyttari verkfæri til að mæta ört 

stækkandi skjólstæðingahóp. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru fyrst og fremst fáir þátttakendur ásamt nálægð 

rannsakanda við þátttakendur. Niðurstöður geta verið aðrar eða skekktar vegna athygli 

rannsakanda á viðmælendum. Þá hefði mátt móta gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

betur. Rannsakandi veitti því athygli að ef ASEBA sjálfsmatslistarnir hefðu verið lagðir fyrir 

þátttakendur og niðurstöður verið komnar úr þeim áður en fyrra eigindlegt viðtal var tekið 

hefði verið hægt að forðast endurtekningar ásamt því að beina athyglinni að þeim vanda sem 

viðmælandinn væri að takast á við. Einnig hefði rannsakandi mátt gera ítarlegri greiningu á því 

hvernig námskeiðið væri sett upp til að geta komið með haldbærar hugmyndir um hvað mætti 

betur fara í framvindu námskeiðsins. Rannsakandi bendir á að það getur verið gagnlegt fyrir 

leiðbeinendur námskeiðs að hafa það í huga við inntöku á námskeiðinu hvaða einstaklingum 

námskeiðið er líklegt til að nýtast best með tilliti til einstaklinga og aðstæðna þeirra. Til þess 

að betri árangur geti náðst mætti skoða það að hafa námskeiðið lengra og jafnvel eftirfylgd í 

kjölfar þess, hvort sem það er einstaklingsmiðuð nálgun eða hópameðferð. Vera má að 

framhaldsnámskeið sem í boði eru uppfylli þau atriði. Einnig telur rannsakandi að til þess að 

gera frekara mat á áhrifum af námskeiðinu mætti kanna með skipulögðum hætti upplifun og 

framvindu þátttakenda og safna skipulega gögnum til frekari rannsókna. Að sama skapi getur 

slík upplýsingaöflun verið gagnleg til að meta framvindu þátttakenda.  

Að lokinni rannsókn veltir rannsakandi fyrir sér frekari rannsóknum sem áhugavert 

væri að framkvæma út frá viðfangsefninu og niðurstöðum: 

- Hefur veðurfar áhrif á upplifun náttúrunnar á streitutengda líðan?  
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- Er endurheimtin söm ef einstaklingur fer til vinnu um leið og námskeiði lýkur?  

- Þarf einstaklingurinn að vera í náttúrunni í ákveðinn tíma til að upplifa endurheimt?  

- Eykur námskeiðið sjálfsþekkingu og stuðlar það að aukinni seiglu á vinnumarkaði?    

Streita er fyrirbæri sem getur haft veruleg áhrif á líðan, afkastagetu og líkamlega heilsu.  

Vaxandi áhersla hefur verið á áhrif þess að vera í náttúrunni og hvort sú upplifun geti spornað 

gegn áhrifum streitunnar. Talsvert er til af erlendum rannsóknum um fyrirbærið, þó er þörf á 

frekari fræðslu og hvatningu til að nýta hana. Það að dvelja í náttúrunni er eitthvað sem allir 

ættu að geta nýtt sér með einum eða öðrum hætti en oft virðist flókið að forgangsraða til þess 

að svo verði. Ef til vill þurfum við einmitt á úrræðum að halda líkt og því sem er rannsakað hér 

til að búa til nýja færni, reynslu og þekkingu. Jákvætt er að þjónusta á borð við þessa sé í boði 

fyrir þá sem eru að takast á við örmögnun og geta þá tengst uppsprettum sínum í náttúrunni. 

Úrræðið verður þá eitt af mörgum sem þjónar mismunandi þörfum einstaklinga. Það sem 

stendur upp úr er að niðurstöður benda tvímælalaust til þess að tengsl við náttúruna hafi 

jákvæð áhrif á streitu.  

 Sumir nefna að hrynjandi náttúrunnar dragi einstaklinginn inn í sinn eigin eðlislæga 

hrynjanda. Aðrir telja að fjölbreytileiki náttúrunnar endurspegli fjölbreytileika innra lífs okkar 

og hún opni það sem hjartað eitt veit. Eitt er þó víst að með því að dvelja í náttúrunni þá hefur 

hún jákvæð áhrif á bæði líðan og upplifun.  

 

 

____________________________________ 
Nafn höfundar 
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Viðauki 1: Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Háskóli Íslands        Haustmisseri 2020 
Félagsvísindasvið       Dagsetning 
Félagsráðgjöf  
Félagsráðgjafardeild 
 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verður gefið dulnefni og öllum rekjanlegum gögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. 

Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á henni stendur. Ef þátttakandi kýs að hætta þátttöku 

mun það ekki hafa áhrif á þátttöku hans á námskeiðinu Staldra við – heilandi áhrif náttúru á 

streitu.  

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

heilandi áhrif náttúru á streitu. 

 

       
Dagsetning og staður 
 
       
Undirskrift þátttakanda 
 
       
Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 2: Kynningarbréf 

 

Góðan dag,  

Berglind Magnúsdóttir heiti ég og er nemandi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla 

Íslands. Ég leita til þín vegna meistaraverkefnis sem ég er að vinna að sem snýr að því að kanna 

upplifun þátttakenda af náttúru og áhrifum hennar á streitu á námskeiðinu Staldra við- 

heilandi áhrif náttúru á streitu á vegum Saga Story House. Niðurstöður rannsóknar munu 

nýtast til frekari þróunar á sviði úrræða gegn streitu. Ég leita því til þín, með von um þitt 

samþykki um þátttöku þar sem vægi úrlausnar eykst með fjölda þátttakenda. Þín þátttaka 

skiptir máli.  

 Farið verður með öll gögn rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 

gefin dulnefni og öllum rekjanlegum gögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. Auk þess 

verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur 

til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á henni stendur. Hvort sem þátttakandi velur að taka þátt í rannsókninni eða ekki 

mun það ekki hafa áhrif á þátttöku hans á námskeiðinu Staldra við – heilandi áhrif náttúru á 

streitu. Þátttaka felst í því að svara stuttum matslista ásamt því að koma í stutt viðtal, 20  – 30 

mín, til undirritaðrar áður en námskeið hefst og svo aftur eftir að námskeiði lýkur. Ef þú 

samþykkir að taka þátt mun undirrituð hafa samband við þig í gegnum síma og finna 

tímasetningu sem hentar. 

Það er von mín að þú takir þátt í rannsókninni og að niðurstöður hennar megi auka 

þekkingu og skilning á áhrifum náttúru á streitu. Leiðbeinandi minn er Hervör Alma 

Árnadóttir, dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, hervora@hi.is.  

Með kærri kveðju- 

Berglind Magnúsdóttir 
Nemandi við félagsráðgjafadeild MA 
Háskóli Íslands   
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Viðauki 3: Viðtalsvísar 

 

Fyrri viðtalsvísir: 

1. Nafn: 

2. Aldur:  

3. Býrðu ein/n eða með fleira fullorðnu fólki? 

 Er einhver vitni að andardrætti mínum? Eða er ég ein? Hvernig upplifir þú 

það? 

4. Menntun? 

5. Á skalanum 0 – 10 hvernig upplifir þú streitu þína í dag? 0 er engin streita, 10 er 

mesta mögulega streita sem þú upplifir. 

6. Hvernig hefur þú tekist á við streitu í þínu lífi fram til þessa? 

7. Eru einhver líkamleg einkenni sem eru tengd streitu? Ef já, hver eru þau? 

8. Nýtir þú náttúruna í dag?  

 Ef já, hvernig? 

9. Hvernig myndir þú að lýsa líðan þinni í dag? 

 Kemur eitthvað eitt orð upp í huga þinn?   

10. Hvernig upplifir þú lífið þitt í dag á kvarðanum 1 -10? 

 Gott eða vont? (Búa til plagg til að hafa fyrir framan mig). 

11. Hvort orðið á betur við þig í dag, hægð eða hraði? 

 Getur þú lýst því fyrir mér? 

12. Hvaða tilfinning er innra með þér núna? 
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Síðari viðtalsvísir:  

1. Nafn: 

2. Dagseting: 

3. Hvernig upplifðir þú náttúruþátt námskeiðs hjá Saga Story House? 

4. Hver er upplifun þín að vera úti í náttúrunni? 

5. Var eitthvað sem kom þér á óvart? 

6. Á skalanum 0 – 10 hvernig upplifir þú streitu þína í dag? 0 er engin streita, 10 er 

mesta mögulega streita sem þú upplifir (Mynd)  

7. Finnst þér streitan breytast við að fara út í náttúruna?  

a. Ef ekki, af hverju? 

b. Ef  já, hvernig? 

c. Líkamleg einkenni breytast?  

d. Innri líðan breytist? 

8. Telur þú að þú munir nýta náttúruna til að takast á við streitu hér eftir? 

9. Hvað er náttúran fyrir þér? 

10. Hvernig upplifir þú lífið þitt í dag á kvarðanum 1 -10? 

a. Gott eða vont, auðvelt eða erfitt? Mynd 

11. Hvort orðið á betur við þig í dag, hægð eða hraði? 

 Getur þú lýst því fyrir mér? 

12. Hvaða tilfinning er innra með þér núna? 
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Viðauki 4: Skalaspurningar 

 

 

Nafn:        

Dagsetning:       

 

Spurning 5 í fyrri viðtalsvísi og spurning 6 í síðari viðtalsvísi: 

Á skalanum 0 – 10 hvernig upplifir þú streitu þína í dag? 0 er engin streita, 10 er mesta 

mögulega streita sem þú upplifir. 

 

Spurning 10 í fyrri og síðari viðtalsvísi:  

Hvernig upplifir þú lífið þitt í dag á kvarðanum 1 -10? 

 Gott eða vont? 
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Viðauki 5: Dæmi um framvindumat ASR
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