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Ágrip 

Kulnun hefur verið mikið í umræðunni í íslensku samfélagi  á síðast liðnum misserum þótt að 

fyrirbærið teljist seint sem nýtt á nálinni. Þróun starfa á 21. öldinni hafa gert það að verkum 

að margir upplifa ekki skýr skil á milli vinnu og einkalífs. Það ásamt fleiri ástæðum gera það að 

verkum að fólk upplifir mikla streitu og sé ekki fundin leið til að stýra henni þá er áhætta að 

fólk falli í kulnun. Lokaverkefnið er tvískipt og skiptist í fræðilega greinargerð og í 

námskeiðshandrit að námskeiðinu Að auðga anda sinn fyrir fólk í áhættuhópi kulnunar. 

Greinargerðin fjallar um kulnun, áhrif hennar og áhrifaþætti ásamt því að taka fyrir 

tómstundir, áhrif virkrar tómstundaiðkunar og leiðir til að nota tómstundir til að aðskilja vinnu 

og einkalíf. Síðasti kafli greinargerðarinnar fjallar um fræðilegar undirstöður námskeiðsins Að 

auðga anda sinn. Markmið verkefnisins er að leita leiða til að nýta tómstundir gegn álagi í starfi 

og skapa úrræði í forvarnarskyni gegn kulnun.  
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Formáli 

Á meðan háskólanámi mínu hefur staðið hef ég tekið eftir aukinni umræðunni um kulnun 

og langvarandi streitu. Einnig hef ég fundið á eigin skinni fyrir þeim djúpstæðu áhrifum sem 

streita getur haft á einstaklinga. Nám mitt í tómstunda- og félagsmálafræði hefur kennt mér 

margar leiðir til að takast á við streitu og hefur gagnast mér umtalsvert í mínu daglega lífi. Í 

kjölfarið er ég meðvitaðri um forvarnargildi tómstunda við kulnun og tel ég að 

tómstundafræðin geti lagt sitt að mörkum til að sporna við vandanum sem kulnun er. Þegar 

ég fór að heyra af fólki í kringum mig falla í kulnun og þurfa að leita sér sérfræðiaðstoðar vegna 

hennar, þá fannst mér eins og þetta væri málefni sem að snerti tómstunda- og 

félagsmálafræði. Því ákvað ég að beina sjónum mínum að því hvernig hægt sé að nýta 

tómstundir í forvarnarskyni, í þeirri von að geta lagt mitt á vogaskálarnar í þessari baráttu. Til 

að aðrir geti notið góðs af varð lokaverkefnið tvískipt, annars vegar greinargerð og hins vegar 

námskeiðið Að auðga anda sinn. Námskeiðið byggir á greinargerðinni og hugmyndarfræði 

tómstundamenntunar.   

Ég vil sérstaklega þakka kærasta mínum, Friðriki Hreini Sigurðssyni, fyrir þolinmæði, 

dugnað og hjálpsemi í öllu ferlinu. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og systur fyrir 

hvatningu og hjálp í ferlinu. Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum henni Eygló 

Rúnarsdóttur fyrir leiðsögn og hvatningu í gegnum skriftarferlið og alla háskólagönguna.  

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

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

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

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

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

ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 12. maí 2021  

 

  

 

_________________________________   

 

Jóna Guðbjörg Ágústsdóttir 
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1 Inngangur  

Með auknum hraða, fjölmörgum skylduverkum og breyttum áherslum samfélagsins er 

eðlilegt að margir upplifi mikið álag og streitu. Því er ekki að furða að á síðastliðnum misserum 

hafi umræðan um kulnun og einkenni hennar fengið að vera meira í sviðsljósinu með 

vitundarvakningu og herferðum líkt og þeirra á vegum VIRK og VR (VIRK-

Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.a; VR, e.d. b).  Kulnun er flókið fyrirbæri sem er þó hægt að 

fyrirbyggja með fjölbreyttum aðferðum. Í þessari greinagerð verður fjallað um hvernig hægt 

er að nýta tómstundir í forvarnarskyni gegn kulnun og streitu. Tómstundir hafa lengi sýnt sig 

og sannað sem öflug forvörn gegn áhættuhegðun og andlegum veikindum. Tómstundir eru þó 

gjarnan sá hluti daglegs lífs sem margir vanrækja og sinna ekki uppbyggilegum viðfangsefnum 

í frítíma sínum. Notast verður við skilgreiningu Vöndu Sigurgeirsdóttur á tómstundum, 

samkvæmt henni eru tómstundir athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og 

flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Skilyrðin eru að einstaklingurinn 

líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða, að tómstundin sé frjálst val og að hún hafi í för með 

sér ánægju og jákvæð áhrif (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).    

Í greinagerðinni er fjallað um kulnun líkt og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir hana.  

Það er gert til einföldunar þar sem fræða- og fagfólk notast flest við skilgreiningu WHO eða 

skilgreiningu Maslach þegar kemur að kulnun. Kaflinn um tómstundir tekur fyrir ávinning 

tómstunda almennt, rannsóknir á tómstundum gegn streitu og kulnun og fjallar um 

tómstundir sem leiðir til að aðskilja vinnu og einkalíf. Umfjöllunarefni seinasta kaflans eru 

fræðin sem liggja að baki námskeiðsins Að auðga anda sinn.   

Markmið námskeiðsins Að auðga anda sinn er að fá þátttakendur til að endurskoða 

frítíma sinn og forgangsraða tómstundum í sínu daglega lífi. Markhópurinn er fullorðnir 

einstaklingar sem upplifa að þeir gætu fallið í kulnun eða hafa verið undir miklu álagi í 

töluverðan tíma. Þar sem námskeiðið er hugsað sem fyrirbyggjandi gegn kulnun, er það ekki 

sniðið að fólki sem nú þegar hefur fallið í kulnun. Þrátt fyrir það væri mögulega hægt að aðlaga 

námskeiðið þeim hóp. Námskeiðið og verkefni þess eru byggð á tómstundamenntun, 

núvitund, sjálfsmildi og ígrundun. Kenningar um grunn- og vaxtarþarfir manneskjunar og 

tómstundaþarfir skipta veigamiklu máli fyrir námskeiðið ásamt ígrundun 
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2 Kulnun  

Hugtakið kulnun (e. burnout) er ekki nýtt á nálinni en umræðan í kringum það hefur aukist 

á síðastliðnum árum. Niðurstöður leitarvélar Google Scholar gefur í kringum 113.000 

niðurstöður frá árinu 2016 sé leitað með orðinu „burnout“. Sé leitað allt til upphafs 

leitarvélarinnar, þá koma um 1.180.00 niðurstöður Það gefur til kynna að fræðasamfélagið er 

að leggja mikla vinnu í rannsóknir á fyrirbærinu, einkennum þess, áhættuþáttum og æskilegum 

viðbrögðum við kulnun. Þessar rannsóknir virðast hafa haft áhrif, því 

Alþjóðaheilbrigðiststofnunun (WHO) hefur uppfært skilgreiningu sína á hugtakinu í 11. útgáfu 

flokkunarkerfisins ICD (e. International Classification of Diseases and Related Conditions). ICD 

er alþjóðleg Alþjóðleg sjúkdóma- og dánarmeinaskrá sem allar þjóðir verða að fylgja eftir til að 

auðvelda samskipti og skilning. Enn hefur 11. útgáfa hennar ekki verið tekin í notkun hér á 

landi en unnið er að innleiðingu hennar (Virk Starfsendurhæfingarsjóður, 2020).  

Samkvæmt World Health Organization (2019) er skilgreiningin á kulnun eftirfarandi;    

Kulnun er heilkenni sem er afleiðing langvarandi streitu á vinnustað sem ekki hefur 

tekist á árangursríkan hátt að ná stjórn á.  Einkenni kulnunar eru á þrem víddum: 1) 

Orkuleysi eða örmögnun; 2) Andlega fjarverandi í vinnu, neikvæð viðhorf eða 

tortryggni tengd vinnustað; 3) Minni afköst í vinnu. Kulnun vísar til fyrirbæris (e. 

phenomenon)  í tengslum við vinnuumhverfið og ætti ekki að vera nýtt til að lýsa 

reynslum á öðrum sviðum lífsins. (Virk Starfsendurhæfingarsjóður, 2020; World Health 

Organization, 2019)   

Auk skilgreiningar WHO er einnig tekið fram að einstaklingar ættu ekki að glíma við eftirfarandi 

geðraskanir á sama tíma og kulnun; Aðlögunarröskun (e. adjustment disorder), raskanir 

tengdar streitu, kvíða- eða óttatengdar raskanir og lyndisraskanir (e. mood disorders). Ef 

einstaklingur er greindur með einhverja af upptöldum geðröskunum þá getur verið að greining 

á kulnun sé röng eða ekki viðeigandi. Því vandamálið eða röskunin sem einstaklingurinn er að 

glíma við, gæti verið meira lýsandi og vegur þyngra en greining kulnunar (World Health 

Organization, 2019).   

Þar sem skilgreining WHO gengur út frá því að kulnun stafi af langvarandi streitu á 

vinnustað, þá útilokar hún að kulnun geti stafað af öðrum ástæðum t.d. vegna áfalla,  

fjölskyldulífs eða umönnunarhlutverks. Þrátt fyrir þá skilgreiningu, er það þróun í rétta átt að 

kulnun sé að verða  viðurkenndari í samfélaginu. Fólk upplýstara um fyrirbærið, einkenni þess 

og hvernig á að bregðast við kulnun.   

2.1 Einkenni    

Samkvæmt WHO eru einkenni kulnunar í þremur víddum: 1) Orkuleysi eða örmögnun, 

2) Andlega fjarverandi í vinnu, neikvæð viðhorf eða tortryggni tengd vinnustað, 3) Minni afköst 
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í vinnu. Þessi skilgreining er keimlík skilgreiningu Christina Maslach á kulnun. Maslach er 

brautryðjanda í rannsóknum og skrifum um fyrirbærið, auk þess að vera höfundur Maslach 

Burnout Inventory (MBI) sem er algengasta mælitækið sem notað er til að greina kulnun hjá 

einstaklingum (Maslach og Leiter, 1997). Maslach segir að að kulnun lýsi sér með: 1) 

Örmögnun, 2) minnkaður áhugi og eldmóður (e. enthusiasm), 3) minna sjálfsálit (Leiter og 

Maslach 2005).    

Þegar einstaklingur telur sig ekki geta sinnt starfi sínu að hluta eða öllu leyti vegna 

heilsubrests, þá er fyrsta skrefið að leita til læknis en samkvæmt lögum um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (nr. 60/2012) þá fara allar beiðnir 

um starfsendurhæfingu hér á landi í gegnum VIRK – Starfsendurhæfingarsjóð. Hlutverk VIRK 

er að efla starfsgetu einstaklinga sem að stefna á frekari þátttöku á vinnumarkaði (VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóður (e.d.). Vefsíðan Velvirk.is á vegum VIRK hefur tekið saman einkenni 

kulnunar og greint frá þeim á eftirfarandi hátt: 1) Tilfinningaleg örmögnun. Sýnir sig sem 

óeðlileg þreyta, lítið úthald, mikið orkuleysi, tilfinningaleg deyfð og skortur á frumkvæði. 2) 

Bölsýni, en það einkennir þá sem finna til kulnunar. Bölsýni er neikvætt viðhorf til starfs og 

viðfangsefna þess. Það sýnir sig sem pirringur, tortyggni og hæðni. Áhugi fólks á starfi sínu og 

hugsjónum glatast oft í kulnun. 3) Minnkuð vinnufærni og minni trú á sjálfum sér og eigin getu. 

Gleymska, einbeitingarskortur og minnkandi álagsþol eru einkenni sem sjást í meiri mæli hjá 

einstaklingum í kulnun (VelVIRK, e.d. a).  

Þegar litið er á skilgreiningar WHO, Maslack og Virk, sést að víddir kulnunar er keimlíkar 

þar á milli. Ástæða þess er að Maslach hefur rannsakað fyrirbærið í langan tíma og verið 

leiðandi í rannsóknum og umræðu um kulnun. Út frá því þróaði hún eitt algengasta matstækið, 

MBI, á fyrirbærinu. Matstækið MBI hefur haft óneitanleg áhrif á rannsóknir og nálganir 

annarra fræðimanna á fyrirbærinu. Í nýjustu uppfærslu sjúkdómsflokkunarkerfisins hjá WHO 

þá var skilgreining kulnunar breytt í fyrirbæri sem fólk fellur í vegna langvarandi streitu í starfi. 

Sú skilgreining helst í hendur við skilgreiningar Maslach á kulnun og VIRK fylgir skilgreiningu 

WHO.  

2.2 Afleiðingar kulnunar  

Kulnun   einnar manneskju getur haft víðtæk áhrif á hana sjálfa en einnig á umhverfi 

hennar. Afleiðingarnar geta orðið alvarlegar fyrir einstaklinga, vinnustaði og samfélagið í heild. 

Margir sem falla í kulnun kjósa að hætta störfum innan síns sérsviðs og með því glatast 

mikilvæg þekking og reynsla (Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2020). Einkenni kulnunar geta haft 

mikil áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks, ásamt því að geta skemmt fyrir í félagslegum 

samskiptum einstaklingsins við fjölskyldu, vini og samstarfsfélaga sína (Leiter og Maslach, 

2005).  
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Líkamlegar alfeiðingar kulnunar eru margar. Rannsóknir sýna að fólk sem fellur í kulnun 

er líklegra til að þróa með sér: sykursýki 2, hjarta- og æðasjúkdóma, háan blóðþrýsting og 

upplifir verri svefngæði (Bayes, Tavella og Parker, 2021). Rannsókn Metlaine o.fl. (2018) á 

áhrifum kulnunar á einstaklingum sem störfuðu við skrifstofustörf sýndu að einstaklingar í 

kulnun glímdu frekar við svefnvandamál líkt og svefnleysi (e. insomnia), ósamfelldan svefn eða 

svefn sem stuðlaði ekki að endurheimt (e. non-restorative sleep) (Metlaine, o.fl., 2018). 

Andlegar afleiðingar kulnunar eru helst auknar líkur á þróun þunglyndis og innlagnar á 

geðdeildum vegna andlegra veikinda (Salvagioni o.fl., 2017).  

Helstu afleiðingar kulnunar á störf viðkomandi eru: óánægja vegna vinnu, tíðari fjarvistir 

frá vinnu, auknar líkur á örorkulífeyri, breyttri upplifun á vinnukröfur og bjargráð. Rannsóknir 

hafa einnig bent á tengsl milli kulnunar og að mæta til vinnu þrátt fyrir að geta ekki sinnt henni 

með tilheyrandi áhrifum á starf viðkomandi og vinnustaðar (Salvagioni o.fl., 2017). Tölur um 

fjárhagsleg áhrif kulnunar á samfélög eru ekki mjög aðgengilegar en nokkrar rannsóknir og 

skýrslur hafa verið gerðar. Til að mynda segja niðurstöður rannsóknar sem birt var í Annals of 

Internal Medicine, að kulnun meðal lækna kosti Bandaríkin um 4,6 milljarða dollara á hverju 

ári sem gerir um 7,600 dollara á hvern starfandi lækni. Þá er ekki talið með afleiðingar kulnunar 

á þjónustu við sjúklinga (Dyer, 2019). Fólk sem fellur í kulnun í starfi hefur margt margra ára 

sérþekkingu að baki. Mikill tími og háar fjárfestingar fer í að þjálfa einstaklinga til starfa og því 

getur það haft víðtæk áhrif að fólk falli frá vinnu vegna starfstengdrar streitu. Kulnun er líka 

afleiðing langvarandi streitu. Einkenni langvarandi streitu geta  skert starfsgetu og afköst löngu 

áður en einstaklingurinn fellur að lokum í kulnun.    

2.3 Áhrifaþættir  kulnunar 

Einn af lykilþáttum kulnunar er vinnuálag einstaklings, hvað hann gerir í starfi og hversu 

mikið hann gerir. Á undanförnum árum hafa orðið töluverðar breytingar á vinnumarkaði þar 

sem störf nútímans eru ákafari (e. intense), krefjast meiri tíma og eur flóknari í framkvæmd 

(Leiter og Maslach, 2005). Þegar kemur að vinnutengdu álagi getur margt spilað inn í aðstæður 

og ýtt undir kulnun. Aðrir áhrifaþættir sem koma frá starfsumhverfinu eru til að mynda skortur 

á stjórnun, umbun eða hrósi. Vinnustaðamenningin hvetur starfsfólk ekki til að tengjast 

innbyrgðis og því missir það af stuðning frá samstarfsfélögum. Ósanngirni í ákvarðanatöku og 

ósamræmi milli verkefna starfsmanns og hans innri gilda eru einnig miklir áhrifaþættir (Leiter 

og Maslach, 2005).  

Meðal þeirra atriða sem skipta starfsfólki höfuð máli er frelsi í stafi, uppbyggileg 

samskipti og sú tilfinning að þeirra starf eða verkefni skipti máli og sé metið. Stjórnandi eða 

yfirmaður ber mikla ábyrgð, því hann mótar starfið, vinnustaðamenninguna og markmið 

starfsmanna. Þrátt fyrir það er ekki hægt að ætlast til þess að starfsfólki sem líður illa í starfi 
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geti bitið á jaxlinn, farið heim í jóga, nudd eða fjallgöngur til að dreyfa huga sínum og mæti 

síðan í sama umhverfi daginn eftir. Það skiptir máli að starfsfólk geti látið vita af vanlíðan sinni 

og vinnan taki mið af því og komi til mót við starfsfólk. Lausnin er ekki að senda fólk í afslöppun 

og slökun og svo í sömu vinnuaðstæður þegar heim er komið (Ásdís Emilsdóttir Petersen, 

2020).    

Árið 2000 voru birtar niðurstöður rannsóknar á kulnun meðal almennings í Finnlandi sem 

gaf margar vísbendingar um þá einstaklinga sem falla í kulnun. Kulnun meðal kvenna virtist 

vera í auknum mæli hjá þeim konum sem höfðu litla grunnmenntun, unnu sem 

iðnaðarmenn/verkamenn (e. blue collar jobs) og höfðu unnið í yfir 17 ár við sömu störf. Kulnun 

meðal karlmanna var sýnilegri meðal einhleypra, fráskildra manna eða ekkla. Einkenni 

kulnunar voru algengari með hækkandi aldri viðmælenda. Sú niðurstaða er á skjön við það 

sem áður var talið, en áætlað var að hærri aldur hefði verndandi áhrif gegn kulnun. Skýringin 

á fjölgandi kulnunareinkennum með hækkandi aldri getur verið vegna þess að hún er afleiðing 

langvarandi streitu og það tekur tíma fyrir einstaklinga að finna fyrir öllum einkennum 

kulnunar (Ahola ofl., 2006).    

Í samantekt á vegum VIRK kemur fram að ákveðnir einstaklingsbundnir þættir hjá 

einstaklingum auka líkurnar á kulnun. Þeir þættir eru fullkomnunarárátta, ósveigjanleiki og 

skortur á hæfni til að takast á við streitu. Þeir sem hafa upplifað áföll eða neikvæðar lífsreynslu, 

eiga sögu af þunglyndi og/eða kvíða eru taldir líklegri til að falla í kulnun. Heilsa einstaklings 

spilar einnig stóran part í kulnun, þar sem ef einstaklingur er ekki við góða heilsu getur það ýtt 

undir kulnun og kulnun getur leitt til slæmrar heilsu hjá fólki. Einnig sést að fólk sem að lendir 

í kulnun er líklegra til að misnota lyf og áfengi (Linda Bára Lýðsdóttir, e.d.). Sjálfsvirðing og 

sjálfstraust spilar óneitanlega inn í þegar kemur að áhættuhópum kulnunar. Nýleg rannsókn 

Pšeničny og Perat (2020) sýndi tengsl milli tengslagerða einstaklinga í rómantískum 

samböndum og einkenna kulnunnar. Fólk með trausta tengslagerð og hefur þá jákvæða 

mynda af sjálfum sér og öðru fólki er ólíklegra til að upplifa alvarlega örmögnun undir miklu 

vinnuálagi. Á meðan einstaklingar með óttablandaða eða ýkta tengslagerð voru líklegri til að 

leita í utanaðkomandi viðurkenningu í gegnum frammistöðu sína í vinnu (e. performance 

based self-esteem). Sameiginlegur þáttur með óttablandinni eða ýktir tengslagerð er að 

einstaklingurinn óttast höfnun í nánum samböndum og gengur því langt til að tryggja að náin 

tengsl raskist ekki (Dagmar R. Guðjónsdóttir og Sóley S. Bender, 2005) Þannig að ef 

einstaklingur upplifir kvíða vegna mögulegs missis á félagstengslum í vinnu eða vinnuöryggi þá 

getur það hvatt til vinnufíknar (e. workaholism) eða viðurkenningar í gegnum vinnu (Pšeničny 

og Perat, 2020).   
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Eins og sést eru áhrifaþættir kulnunar margir og fjölbreyttir. Þrátt fyrir að þessi stutti 

undirkafli hafi komið víða við er þetta ekki endanlegur listi af áhrifaþáttum sem tengjast 

kulnun.   

2.4 Kulnun og streita á Íslandi   

Á Íslandi hefur verið mikil vitundarvakning og umræða um kulnun á undanförum árum. 

Virk-Starfsendurhæfingarsjóður hrinti af stað þriggja ára forvarnarverkefni sínu VelVirk árið 

2018, með það markmið að draga úr líkum á því að einstaklingar hverfi af vinnumarkaði vegna 

heilsubrests. Forvarnarverkefnið fólst í rannsóknum, vitundarvakningu og að lokum vefsíðunni 

velvirk.is. Síðan hefur að geyma fróðleik, ráðleggingar, greinar og fleira efni sem á að stuðla að 

auknu jafnvægi í lífi einstaklinga og aukinni vellíðan í vinnu (VIRK-Starfsendurhæfingarsjóður, 

e.d a). Sumarið 2018 fór VR stéttafélag í auglýsingaherferð gegn kulnun sem nefndist Þekktu 

þín mörk í henni var fjallað um einkenni kulnunar og langvarandi streitu (VR, e.d. b).  Bandalag 

stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu hjá ríki, sveitarfélögum og á almennum 

vinnumarkaði (BSRB), hélt málþing snemma árið 2019 um kulnun og álag í starfi sem var afar 

vel sótt (BSRB, 2019). Það má því segja að síðustu misseri hefur verið mikil vitundarvakning og 

kulnun verið meira í sviðsljósinu en áður fyrr.   

Svör launakannana VR frá árinu 2013 og 2018 sýna að Íslendingar upplifa meiri streitu 

en áður. Svöruðu alls átta þúsund einstaklingar þeim spurningum sem snéru að streitu og álagi 

árið 2018. Niðurstöður hennar sýndu að 11% svarenda sögðu að þeir finndu oft fyrir streitu 

samanborið við 8% svarenda árið 2013. Í könnun VR var spurt um eftirfarandi álagseinkenni 

og hvort að svarendur hefðu upplifað einhver þeirra á síðastliðnum sex mánuðum: Mikil þreyta 

án sýnilegrar ástæðu, svefnleysi, einbeitingarskortur, erfiðleika með að koma sér að verki, 

minnisleysi, pirringur, vera taugaóstyrk/ur og að lokum þungar áhyggjur. 20% svarenda sögðu 

sig upplifa 1 til 2 einkenni. 13% svarenda sögðu sig upplifa 3 til 5 einkenni og alls sögðu 7% 

svarenda að þeir höfðu upplifað 6 til 8 einkenni á síðastliðnum sex mánuðum (VR, e.d. a). 

Þessar niðurstöður segja til um algengi afleiðinga streitu og vekur sérstaklega athygli að 7% 

svarenda telja sig hafa upplifað 6 til 8 þeirra einkenna sem hér voru nefnd. Þeir einstaklingar 

gætu verið í áhættuhópi að þróa með sér kulnun. Einstaklingar og vinnuveitendur þurfa að 

bregðast við svona niðurstöðum og reyna að finna farsæla leið til að mæta þörfum 

starfsmanna sem eru á þessum stað. Annars er áhættan sú að einstaklingurinn glatist af 

vinnumarkaði í töluverðan tíma og jafnvel neiti að ganga í sama starf og áður.  

Fjöldi einstaklinga í þjónustu VIRK-starfendurhæfingarsjóðs hefur farið hækkandi síðan 

2016. Árið 2020 voru langflestir þátttakendur frá stofnun VIRK eða 2.331 nýir einstaklingar 

(VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.c). Vegna þess að ekki er hægt að sjúkdómsgreina 

kulnun á Íslandi, eru engar tölur til um algengi kulnunar í íslensku samfélagi. Samkvæmt VIRK 
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þá töldu 33% þeirra einstaklinga sem hófu þjónustu hjá þeim frá maí 2018 til júlí 2019 sig vera 

með einkenni kulnunar (VelVIRK, e.d. b). Sé það hlutfall reiknað frá þeim 2.331 nýjum 

einstaklingum í þjónustu þeirra á árinu 2020, gerir það um 769 einstaklinga. Það eru 769 

einstaklingar sem falla úr vinnu vegna einkenna kulnunar og langvarandi álags í starfi. Í litlu 

samfélagi eins og Íslandi þá er þetta mannafli af vinnumarkaði sem hefur mælanleg áhrif á 

samfélagið. Sérstaklega þar sem vandamálið er að mörgu leyti hægt að fyrirbyggja með 

fræðslu, forvörnum og eftirliti á vinnustöðum.  
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3 Tómstundir gegn streitu og kulnun 

Í þessum kafla er fjallað um mikilvægi tómstunda og hvernig hægt er að nýta tómstundir 

gegn streitu og álagi vegna starfa og þannig verið fyrirbyggjandi gegn kulnun. Það ætti ekki að 

koma neinum á óvart að jákvæð viðfangsefni í frítíma stuðli að vellíðan og hamingju fólks á 

öllum aldri. Tómstundirnar og viðfangsefni frítímans geta þó verið mismunandi og mörg hver 

vel til þess fallandi að stuðla að streitulosun. Í allri umræðu um tómstundir er mikilvægt að 

fjalla um hugtakið og skilgreiningu á orðsins frítími.  Í þessari greinagerð er skilgreiningin á 

frítíma eftirfarandi: Frítími er sá tími dags sem að einstaklingur hefur fulla stjórn á 

viðfangsefnum sínum. Þannig útilokar maður vinnu, heimilisskyldur og að mæta grunnþörfum. 

Þessi skilgreining frítíma fjallar ekki um innihald hans eða hæfni einstaklingsins til að velja 

tómstundir í frítíma (Blackshaw og Crawford, 2009). Þó margar skilgreiningar megi finna á 

tómstundum, þá búum við á Íslandi svo vel að eiga faglega og fræðilega íslenska skilgreiningu 

á hugtakinu. Skilgreining Vöndu Sigurgeirsdóttur segir að tómstundir séu athafnir, hegðun eða 

starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Skilyrðin eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða, að 

tómstundin sé frjálst val og að hún hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Einnig er tekin 

sú afstaða að frítími og tómstundir sé ekki það sama en tómstundir eiga sér stað í frítíma en 

ekki öll viðfangsefni frítímans eru tómstundir (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

3.1 Ávinningur tómstunda 

Tómstundir eru ekki aðeins mikilvægar til að vinna gegn leiða, heldur hafa þær sýnt fram 

á að hafa jákvæð áhrif á áhugahvöt einstaklinga auk líkamlegrar- og andlegrar heilsu. Auk þess 

að minnka streitu og vinna gegn háum blóðþrýstingi (Zawadzki, Smyth og Costigan, 2015). 

Áhugi á tómstundum einstaklingsins og virk þátttaka í þeim er beintengt  við aukin lífsgæði. 

Þær tómstundir sem sýndu sterkustu tengslin voru tómstundir sem snéru að félagslegum og 

menningarlegum athöfnum, íþróttum og aðrar heilsueflandi tómstundir. Þátttaka í 

tómstundaiðju, sem einstaklingur þykir ánægjuleg og hefur jákvæð áhrif, geta leitt til aukins 

áhuga og á iðjunni og endurtekinni þátttöku (Schulz o.fl., 2018). Ávinningur tómstunda getur 

verið margvíslegur og það skiptir máli í hvaða tilgangi þær er stundaðar. Tómstundir sem 

snerta á mörgum þáttum eru líklegri til að leiða til aukinnar andlegrar velferðar og vellíðunar, 

miðað við tómstundir sem ná yfir einn takmarkaðan þátt í lífi einstaklingsins (Newman, Tay og  

Diener, 2014). Þannig að spila körfubolta með æskuvinum snertir fleiri fleti lífsins heldur en að 

horfa í einrúmi á sjónvarpið og því er körfuboltinn hafa aukin jákvæð áhrif á einstaklinginn.   
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3.2 Tómstundir sem aðferð til að skilja að vinnu og frítíma 

Vinna og starfsskyldur getur verið einn helsti streituvaldur meðal vinnandi fólks. Kulnun 

kemur vegna langvarandi álags og streitu, því er mikilvægt að einstaklingar sem sinna krefjandi 

störfum eigi sér bjargráð til að takmarka neikvæð áhrif streitunnar sem myndast við störf 

þeirra. Vinnandi fólk notar oft tómstundir til að aðskilja vinnudag þess frá frítíma (Newman, 

Tay og  Diener, 2014). Rannsókn van Hooff o.fl. (2007) sýndi fram á að þegar starfsfólk sýnir 

mikinn dugnað í vinnu sinni og leggur sig mikið fram, hefur það umtalsverð áhrif á líf þeirra, 

heilsu og frítíma. Þeir sem sýndu mikinn dugnað í vinnu voru líklegri til að glíma við meiri 

svefnvandamál, þreytu (e. fatigue), líklegri til að vera uppteknir af vinnu sinni í frítíma og  

ólíklegri til að taka þátt í virkum tómstundum. Þessi hópur vann einnig frekar um helgar eða 

yfirvinnu sem hafði mikil áhrif á endurheimt og skerti tækifæri þeirra til að ná sér fyrir nýja 

vinnuviku. Þessi lífsstíll er því miður líklegur til að auka áhættuna á sjúkdómum síðar á 

lífsleiðinni (van Hooff o.fl., 2007). 

Á undanförnum árum hefur viðvera starfsmanna á vinnustað verið rannsökuð mikið. 

Tækniþróun 21. aldarinnar hefur haft þær afleiðingar að mörgum störfum er hægt að sinna að 

heiman eða starfsfólk haft aðgang að vinnugögnum utan vinnustaðar. Áhrifin geta verið að 

stundum skapast óskýr mörk milli vinnu og heimilis. Stjórnendur og yfirmenn gera jafnvel þær 

kröfur að hægt sé að ná í starfsfólk sitt utan vinnu eða verkefnum sé sinnt utan vinnutíma 

(Leiter og Maslach, 2005).  Það getur leitt til þess að starfsmaður á erfitt með að aðskilja sig 

frá vinnu sinni og hún blandast frítíma hans. Í viðtali við Högna Óskarsson geðlækni og ráðgjafa 

segir hann að mikilvægasta leiðin til að verjast kulnun sé að einstaklingar hafi góða stjórn á 

tíma sínum og hafi skýr mörk á milli vinnu og einkalífs. Það sé einnig mikilvægt að slaka á og 

njóta frítíma síns (Hávar Sigurjónsson, 2012). Nú verður fjallað um þrjár leiðir til að aðskilja 

vinnu frá frítíma og hvernig tómstundir geta verið nýttar til að ná því fram. Bókin Thriving 

under Stress: Harnessing Demands in the Workplace fjallar um þrjár leiðir við að kalla fram 

aðskilnað frá vinnu sem gerist í frítíma einstaklingsins, með því að: 1) Auka andlega orku, 2) 

auka líkamlega orku, og 3) auka svefngæði (Britt og Jex, 2015). 

3.2.1 Aukin andleg orka 

Þegar talað erum um að einstaklingur noti auka andlega orku, merkir það að hann tekur 

þátt í viðfangsefni, sinnir því af heilum hug í núvitund og nýtur sín. Þessi aðferð er gjarnan 

tengd flæðiskenningu Csikszentmihalyi (1990), þar sem verkefni og viðfangsefni 

einstaklingsins á hug hans allan og hann dettur í flæði. Það þýðir að verkefnið er krefjandi og 

reynir á kænsku einstaklingsins, þó ekki það erfitt að framvinda þess stoppi lengi. Þannig 

viðhelst áhugi einstaklingsins og hann nýtur sín einna best. Flæði næst annað hvort með 

afmörkuðu viðfangsefni, góðri hæfni einstaklingsins til að komast í flæði eða blanda af hvoru 
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tveggja, en umhverfið þarf að styðja við flæðið (Csikszentmihalyi, 1990). Garðyrkja, að spila 

tónlist eða sinna viðgerðum í einrúmi eru viðfangsefni sem eru talin heppileg til að kalla fram 

flæði. Í félagsskap með öðrum eru borðspil og virk samtöl líkleg til að kalla fram flæði (Britt og 

Jex, 2015). Aðalatriðið er að einstaklingur njóti þess sem hann er að gera og hann getur gert 

þetta til að „fylla á tankinn sinn“.    

3.2.2 Aukin líkamleg orka 

Önnur leiðin til að skilja að vinnu frá frítíma er að nýta líkamlega orku eða byggja hana 

upp. Rannsóknir eru flestar á sama máli um að regluleg hreyfing sé gríðarlega mikilvæg fyrir 

heilsu fólks. Hreyfing bætir ekki aðeins líkamlega heilsu og veitir vellíðan,heldur er hún öflugt 

tól til að losa um streitu (Lýðheilsustöð, 2008; Zawadzki, Smyth og Costigan, 2015). Tómstundir 

sem ganga út á hreyfingu geta því verið mótvægi gegn kyrrsetu margra starfa og verið 

heilsubætandi. Líkamsrækt getur þjónað því hlutverki til að skilja að vinnu og frítíma. Þeir 

einstaklingar sem sinna líkamlega erfiðum störfum, ættu heldur að nýta frítíma sinn og 

tómstundir til að endurheimta líkamlega orku og viðhalda virkni líkamans. Fyrir þá einstaklinga 

er gott að leita í tómstundir sem krefjast lítils líkamlegs álags líkt og jóga eða slökun (Britt og 

Jex, 2015). 

3.2.3 Aukin svefngæði 

Að lokum þá er þriðja leiðin fyrir einstakling til að aðskilja sig frá vinnu að auka hvíld og 

svefn. Svefn er leið líkamans til að endurheimta orku, virkni og stuðla að vellíðan. Mikilvægi 

svefns hefur verið margsannaður og staðfest í fjölda rannsókna. Þrátt fyrir það er stór hluti 

fólks sem að sefur of lítið. Samkvæmt tölum landlæknis þá fá 69% fullorðinna Íslendinga 

nægan svefn, sem þýðir að einn af þremur fullorðnum sefur undir 6 klst á hverri nóttu 

(Embætti Landlæknis, 2021). Á síðast liðnum árum hefur borið á umræðu um svefnforðun (e. 

bedtime procrastination) merking hugtaksins er að fólk fer of seint að sofa án þess að neinar 

ástæður liggi fyrir (Kroese o.fl., 2014).  Umræðan um svefnforðum hefur þróast og á síðustu 

tveimur árum hefur annað hugtak því tengdu litið dagsins ljós, hefndar svefnforðun (e. 

Revenge bedtime procrastination). Hugtakið merkir að  einstaklingar fresta því að fara að sofa 

til að eiga meiri frítíma. Helsta ástæðan fyrir þessu er sú að fólk telur sig ekki hafa næga stjórn 

á lífi sínu og viðfangsefnum frá degi til dags. Því er haldið fast í frítíma sinn á kvöldin þegar 

skyldustörfum á heimili hefur verið lokið og fólk frestar því að fara að sofa (Liang, 2020). 

Fræðilegar rannsóknir um svefnforðun og hefndar svefntímaforðun eru fáar og því þörf á 

frekari rannsóknum á þessu sviði. Sérstaklega væri áhugavert að fá innsýn í hefndar 

svefnforðun með tilliti til tómstundafræðinnar og rannsókna á frítíma fólks í nútímasamfélagi.    
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3.3 Rannsóknir á tómstundum gegn streitu og kulnun 

Tengsl tómstunda og streitu hafa verið efni margra rannsókna. Coleman og Iso-Ahola (1993) 

voru einir af þeim fyrstu til að rannsaka tengsl á milli streitu og tómstundaiðkunar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að tómstundaiðkun og félagaskapur (e. leisure companionship) innan 

tómstundarinnar deyfði áhrif streitu. Þannig skertust lífsgæði tómstundaiðkennda ekki þrátt 

fyrir vaxandi streitu ólíkt hjá samanburðarhópi. Sama rannsókn leiddi líka í ljós að sterkur 

vinskapur innan tómstunda kom í veg fyrir vaxandi þunglyndi einstaklinga þegar streita jókst. 

Ákveðnar tómstundir hafa reynst betur en aðrar til að takast á við streitu. Líkamlega virkar 

tómstundir stuðla að góðri heilsu og velferð ásamt því að stuðla að bættri andlegri heilsu. Með 

mikillri þátttöku í líkamlega virkum tómstundum þá hafði það minnkandi áhrif á streitu vegna 

vinnu (Iwasaki, Zuzanek og Mannell, 2001).   

Rannsóknir á tómstundaiðkun og kulnun eru ekki margar og þær sem eru til gera 

margar hverjar ekki greinamun á mismunandi sviðum tómstunda. Í niðurstöðum rannsóknar 

á kulnun meðal lögregluþjóna kom fram að sterk tengsl væru á milli hreyfingar og minni 

áhættu á kulnun. Hins vegar voru engin tengsl milli tómstundaiðkunar, afþreyingar og 

kulnunar. Spurningarlistinn sem notast var við í þeirri rannsókn skilgreindi tilgang 

tómstundarinnar með þeim hætti að þær væru til að eignast vini utan vinnu og augða félagslíf 

einstaklingsins. Sú skilgreining útilokar tómstundir sem snúast um einveru og hvíld t.d. 

garðrækt og skapandi verkefni (García-Rivera o.fl., 2020). Rannsókn meðal presta í 

suðurríkjum Bandaríkjanna sýndi fram á tengsl milli tómstundaiðkunar og kulnunar. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að tómstundaiðkun og þátttaka í viðfangsefnum 

að frjálsum vilja væru fyrirbyggjandi gegn einkennum kulnunar, eða minnkuðu einkenni 

hennar (Stanton‐Rich  og Iso‐Ahola, 1998). Önnur rannsókn bendir á að ekki séu tengsl á milli 

tómstundaiðkunar og kulnunar, en að tengsl séu á milli tómstundaiðkunar og helgunar í starfi. 

Í þeirri rannsókn var þátttaka í 29 „tómstundum“ skoðuð, ekki var gerður greinarmunur á 

þátttöku í óvirkum tómstundum (afþreyingu) og í virkum tómstundum. Rannsóknin tók til 

greina t.d. hlusta á popp tónlist, fara á söfn og listagallerí, horfa á sjónvarp, dansa, elda og 

sinna áhugamálum (McManus o.fl., 2011).  

Þörf er á frekari rannsóknum á tengslum tómstunda og kulnunnar, þar sem enn eru ekki 

nægilegar heimildir til um tengslin. Æskilegt væri að gera langtímarannsókn á tómstundaiðkun 

vinnandi fólks og áhrifum hennar á líf þess. Út frá niðurstöðum þeirrar könnunar væri hægt að 

rannsaka tengsl milli langtíma tómstundaiðkunar á kulnun og kortleggja þær tómstundir sem 

hafa raunverulegt forvarnargildi. Niðurstöður rannsóknanna í þessum undirkafla sýna að 

hreyfing og aðrar líkamlega virkar tómstundir gegna mikilvægu hlutverki gegn streitu og 

kulnun, en eins og fram hefur komið þá getur langvarandi streita orsakað kulnun og skert 

lífsgæði fólks. Þar sem ein vídd kulnunar er orkuleysi/örmögnun, er skiljanlegt að fólk sem er 
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komið á þann stað eigi erfitt með að sinna tómstundum. Því skipa tómstundir meira máli í 

forvörnum gegn streitu í daglegu lífi fólks, heldur en þegar fólk er komið nálægt því að falla í 

kulnun.   

 

 



 

19 

4 Námskeiðið  Að auðga anda sinn 

Í þessum kafla koma fram helstu kenningar, fræði og aðferðir sem stuðst var við í 

uppbyggingu námskeiðsins Að auðga anda sinn. Markhópur námskeiðsins er fólk sem er í 

áhættuhópi að falla í kulnun. Námskeiðið og efnistök þess ættu að ná til fjölbreytts hóps 

fullorðinna. Markmið námskeiðsins er að fá þátttakendur til að endurskoða frítíma sinn og 

setja tómstundir í forgang. Fólk sem er í áhættuhópi kulnunar hefur eftilvill verið undir 

töluverðri streitu um langt tímabil og kulnun kemur fram í kjölfar slíkra aðstæðna. Það skiptir 

ekki máli hvaðan streitan kemur eða hvernig hún sýnir sig hjá einstaklingum. Námskeiðið er til 

að hjálpa fólki að skilja mikilvægi þess að iðka tómstundir, mæta þörfum sínum og sýna sér 

sjálfsmildi.    

Námskeiðið Að auðga anda sinn er skipulagt með 12 tímum, 90 mínútur í senn. 

Heppilegast væri ef tímarnir væru vikulega því þá nær námskeiðið yfir næstum þriggja mánaða 

tímabil. Það er nægur tími til að greina frítíma sinn og tómstundir ásamt því að yfirfæra fræðslu 

námskeiðsins yfir á daglegt líf. Tímabilið nær yfir það langan tíma að þátttakendur fá næga  90 

mínútur er hentugur tími fyrir fræðslu, umræður og verkefnavinnu. Verkefnin verða flest 

byggð á ígrundun og sjálfskoðun þátttakenda sem það sækja. Markmiðið er að þeir skilji sinn 

frítíma, sínar tómstundir og þarfir. Það er ekki hægt að kenna leiðir sem henta öllum í þessum 

efnum, en þó er von að flestir hafi gagn að. 

4.1 Tómstundamenntun 

Tómstundamenntun (e. leisure education) er aðferð með það markmið að hámarka 

lífsgæði og velferð með tómstundaiðkun. Áherslur tómstundamenntunar eru að efla skilning 

á tómstundum og afþreyingu, skilja kenningar og hugtök um tómstundir og tengja við eigið líf. 

Einnig eru tekin fyrir áhrif tómstundaiðkunar á fjölbreytta þætti í lífi manneskjunar líkt og 

jákvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu, efling á félagsfærni og leið til streitulosunar. Það 

skiptir líka máli að fólk sem situr fræðslu í tómstundamenntun skilji áhrif hindranna á 

tómstundaiðkun ýmissa hópa, líkt og minnnihlutahópa og kvenna (Leitner og Leitner, 2012).   

Tímastjórnun getur reynst vel þegar kemur að því að minnka streitu og bæta andlega 

heilsu fólks (Hu, Dong og Wah, 2020). Tímaskipulag er ekki aðeins gagnlegt þegar kemur að 

skyldum heldur einnig í frítíma einstaklinga. Rannsókn meðal stúdenta sýndi fram á fylgni milli 

hækkandi lífsgæða hjá þeim sem að skipulögðu frítíma sinn og vönduðu sig við að fylgja eftir 

skipulagi sínu. Stúdentum tókst best að skipuleggja frítíma sinn með fyrirfram ákveðnum 

markmiðum sem voru þeim raunhæf miðað við aðstæður. Einnig með því að sækja sér 

viðeigandi upplýsingar og skipuleggja frítíma sinn reglulega. Með því að taka frá tíma fyrir 

tómstundir voru meiri líkur á virkni og auknum ávinning af frítíma stúdenta (Wang o.fl., 2011).  
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Á námskeiðinu Að auðga anda sinn verður mikilvægur hluti heimaverkefna þátttakenda 

að taka frá tíma fyrir tómstundir, setja sér markmið og ígrunda upplifun sína. Námskeiðið mun 

fjalla um skilgreiningar tómstunda og frítíma ásamt því að sýna niðurstöður rannsókna sem að 

sýna fram á áhrif virkrar tómstundaþátttöku. Námskeiðið veitir þjálfun í að skipuleggja frítíma, 

sjá gagnsemi í því að forgangsraða frítíma og tómstundum sem að henta þeim og þeirra 

aðstæðum. Rík áhersla verður á að þátttakendur sjái fyrir sér þróun tómstunda sinn með tilliti 

til mismunandi aðstæðna, aldurs og hæfni einstaklinga. Þannig er hægt að undirbúa 

tómstundaþátttöku sína til framtíðar. 

4.2 Kenningar um grunnþarfir og tómstundaþarfir 

Tilgangur námskeiðsins Að auðga anda sinn snýr að því að finna takt í lífi einstaklinga 

þar sem tómstundir geta fengið að njóta sín. Í nútímasamfélagi getur orðið tengslarof milli 

þarfa einstaklinga, skyldna og hlutverka. Fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir andlegum 

þörfum sínum umfram  líkamlegra þarfa. Því verður notast við kenningu Maslows um grunn- 

og vaxtarþarfir manneskjunnar, sem hann setti upp í líkani eða þarfapýramída (e. Maslow‘s 

Hierarchy of Needs). 

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslow. 

Þarfapýramídi Maslow (1971) er  settur upp með eftirfarandi hætti í kennslubókinni 

Leisure Enhancement eftir Leitner og  Leitner (1996). Líkamlegar þarfir líkt og hungur, þorsti 

og hreyfing eru neðstar. Ofan á þær byggjast öryggisþarfir líkt og verndun frá hættu og lifa í 

samfélagi með reglum. Félagsþörfin merkir þörfina fyrir ást og að tilheyra í hópi. Neðstu þrír 

flokkarnir tákna grunnþarfir manneskjunar. Viðurkenningar- og sjálfsbirtingarþörf teljast til 

vaxtarþarfa. Viðurkenningarþörfin táknar þörf einstaklings fyrir viðurkenningu á verkum þeirra 
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og þörfina að klára verkefni. Sjálfsbirting merkir að nýta það sem í einstaklingnum býr, að 

leggja rækt við hæfileika og aðra þætti einstaklingsins. Með hliðsjón af þessum pýramída er 

hægt að kortleggja þarfir þátttakenda, hvort að þeim sé mætt og þá hvernig.Kenningar um 

tómstundaþarfir og ástæður þess að fólk iðkar sínar tómstundir eru margar.  móti álagi og 

árekstum á öðrum sviðum lífsins. Hann skipti andlegum þörfum í sjö flokka og benti á 

viðeigandi tómstundaiðkun til að mæta þessum þörfum (Leitner og Leitner, 1996). Flokkarnir 

og tómstundirnar má sjá  í töflu 1. 

Andlegar þarfir  Viðeigandi tómstundaiðkun  

Spennulosun  Skapandi viðfangsefni t.d. föndur, tónlist, skúlptúr og skapandi 

skrif.  

Aukin öryggistilfinning  Safna hlutum  

Andleg örvun  Efla þekkingu og færni t.d. með lestri, ferðalögum eða hreyfingu.  

Útrás fyrir ýgi  Keppnisíþróttir og leikir.  

Verjast vanmætti  Þátttökuíþróttir og leikir t.d. dansa, ganga og skíði.  

Tilfinningaleg þátttaka  Áhorf t.d. á íþróttaviðburði.  

Félagsleg þátttaka  Hópastarf t.d. sjálfboðaliðastarfi, klúbbar eða samtök.   

Tafla 1. Skipting andlegra þarfa og viðeigandi tómstunda samkvæmt Dr. Menninger. 

Á námskeiðinu Að auðga anda sinn þá eru kenningar um grunnþarfir og tómstundaþarfir 

til umfjöllunar og sum verkefni byggð á þeim. Með því að vekja athygli á mismunandi þörfum 

einstaklinga geta þátttakendur mátað kenninguna við sig og íhugað eigin þarfir. Þaðan er hægt 

að finna út úr því hvaða þörfum skiptir mestu máli að mæta og hvernig. Þátttakendur taka þátt 

í samtölum, sinna einstaklingsverkefnum í tímum og heimaverkefnum til að átta sig á sínum 

aðstæðum og þörfum.  

4.3 Núvitund  

Núvitund hefur verið iðkuð af mannfólki í þúsundir ára og hefur iðkun hennar og 

umræða núvitund náð töluverðri útbreiðslu. Núvitund er athyglisþjálfun, þar sem við veitum 

núverandi augnabliki fulla athygli og tökum á móti því með opnum hug, mildi og forvitni. Það 

fellst í því að vera andlega og líkamlega til staðar, auka meðvitund okkar um það sem á sér 

stað innra með okkur sem og umhverfi okkar. Núvitund hjálpar okkur að stýra athygli okkar og 

auka meðvitund okkar um okkur sjálf og lífið í kringum okkur (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2019).   

Núvitund gegn streitu (e. Mindfulness-based stress reduction), einnig þekkt sem MBSR, 

er nálgun þróuð afJon Kabat-Zinn árið 1979. En MBSR eru með fyrstu núvitundarnámskeiðum 

sögunnar og hefur sýnt fram á góðan árangur á meðal fjölbreyttra hópa (Háskóli Íslands, 2018).    
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MBSR námskeið eru flest byggð upp með vikulegum tímum 2,5 – 3 klukkustundir í senn og 

standa yfir í átta vikur. Mikil áhersla er á heimaverkefni, hafa eftirlit með ánægjulegum og 

óánægjulegum athöfnum ásamt því að lesa ljóð og leita í myndlíkingar til að dýpka upplifun 

núvitundarinnar. Aðferðir sem notaðar eru í MBSR eru til dæmis rúsínuæfing, 

núvitundarganga og Hatha jóga. Núvitund er öflug leið til að auka seiglu einstaklinga sem er 

einn af grunnum andlegrar velferðar. Seiglu er gjarnan lýst sem hæfnin til að vinna gegn streitu 

og sýna viðeigandi hegðun eða afköst undir álagi. Því er mikill kostur að fólk í streitumiklum 

störfum hafi þjálfað upp seiglu, en ekki virðist vera mikil áhersla á það menntunum slíkra starfa 

t.d. hernaði, lögfræði eða læknisfræði. Núvitundarþjálfun hefur einnig sýnt fram á að auka 

minni einstaklinga og eiginleika til að stýra einbeitingu betur (Baer, 2006).  

Á námskeiðinu Að auðga anda sinn eru verkefni í tímum og heimaverkefni mörg byggð 

á núvitund. Mismunandi aðferðir núvitundar eru kynntar og æfðar á námskeiðinu til að 

þátttakendur öðlist reynslu af núvitundariðkun og geti fundið aðferð sem að hentar þeim. 

Dæmi um núvitundarverkefni og aðferðir eru rúsínuæfing, núvitundarganga, öndunaræfingar 

og sex skynjunaæfing. Núvitund er undirstaðan að ígrundun og sjálfsmildisæfingum, því 

nauðsynlegt að þátttakendur iðki núvitund á námskeiðinu og í heimaverkefnum.   

4.4 Sjálfsmildi  

Sjálfsmildi (e. self compassion) er hugtak sem lýsir því að koma fram við sjálfan sig á 

sama hátt og vin eða nákominn. Með sjálfsmildi getur hegðun lærst sem skapar jákvæð viðhorf 

einstaklings til sjálfs sín og eigin stöðu (Neff, 2015). Fólk á það til að vera mjög hart í eigin garð 

og vera sífellt að bera sig saman við aðra. Það er eðlilegt að vilja skara frammúr eða vera betri 

en aðrir á ákveðnum sviðum en það er óraunsætt að vilja geta það öllum stundum. Það getur 

reynst fólki erfitt að geta ekki verið frammúrskarandi eða vera jafnvel lélegt á ákveðnum 

sviðum. Með því að tileinka sér sjálfsmildi þá myndi einstaklingur í þeim aðstæðum þar sem 

honum líður illa með sjálfan sig, mæta sér með stuðningi og hvatningu í stað þess að rífa sig 

niður og gagnrýna. Ekki aðeins er þetta gagnlegt og mikilvægt fyrir einstaklinginn sjálfan til 

vinna úr hugsunum sínum, heldur einnig til að róa hann og styðja í gegnum erfiðar aðstæður. 

Sjálfsmildi kennir er að allar manneskjur gera mistök og upplifa erfiðleika í lífinu. Það á það til 

að gleymast að lífið er fullt af erfiðleikum og að það er eðlilegt að þurfa að hafa fyrir því sem 

lífið gefur af sér. Þegar þessi staðreynd gleymist þá geta einstaklingar sem upplifa erfiðleika 

fundist þeir einangraðir í aðstæðum sínum. Erfiðleikar geta skapað tengsl milli einstaklinga, 

því að það er sameiginleg upplifun fólks og eðlilegt ferli lífsins að takast á við þá (Neff og 

Germer, 2018).  

Til að geta tileinkað sér sjálfsmildi, er mikilvægt að iðka núvitund. Núvitund er í raun 

fyrsta skrefið til að geta mætt sér af sjálfsmildi, til að geta það þá þarf maður að geta dvalið í 
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erfiðleikunum nógu lengi til að geta mætt sér af hlýju og kærleik. Núvitund færir einstaklinga 

nær upplifun sinni, ásamt því að koma í veg fyrir að tilfinningar okkar taki yfir og vindi upp á 

sig með þeim afleiðingum að ekki náist að stýra þeim eða mæta (Neff og Germer, 2018).  

Á síðustu árum hefur orðið aukning á rannsóknum sjálfsmildis og tengslum þess við 

aðra þætti. Í rannsókn Phillips (2019) kom í ljós að einstaklingar sýna meira sjálfsmildi með 

hækkandi aldri og karlmenn væru líklegri til þess að sýna sjálfsmildi en konur. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að með aukinni reynslu og hækkandi aldri öðlist fólk meiri sjálfsmildi 

vegna lífsferils og reynslu þeirra. Munurinn á svörum karla og kvenna getur verið útskýrður af 

ólíkum skyldum kynjanna, þar sem er ætlast til þess að konur forgangsraði þörfum annarra 

fram yfir sýnar eigin.  

Í skipulagi námskeiðsins Að auðga anda sinn er sjálfsmildi og þemu þess gjarnan til 

umræðu og reynt að koma því að með sem fjölbreyttasta máta. Þegar fólk stendur frammi 

fyrir erfiðleikum vegna álags og streitu, geta vaknað ákveðin hugsanamynstur sem eru 

ósækileg. Ef það er raunin og hefur verið um langa hríð, þá getur tekið tíma að þjálfa fólk til að 

sýna sjálfu sér mildi og hlýju. Mörg heimaverkefnanna hafa það að leiðarljósi að þátttakendur 

sýni þörfum sínum skilning og bregðist við aðstæðum með uppbyggilegum hætti.   

4.5 Ígrundun  

Þegar fólk heyrir orðið ígrundun þá er ekki víst að það geri sér grein fyrir meiningu þess 

í raun. Ígrundun er þó eitthvað sem að allir gera á einn eða annan hátt þegar þeir líta yfir farinn 

veg og reyna að læra af reynslu sinni. Ígrundun á rætur sínar að rekja til heimspeki og verka 

John Dewey um ígrundandi hugsun til vaxtar og þroska (Ryan og Ryan, 2013). Ígrundun er virkt 

og vandað hugsunarferli þar sem einstaklingar minnast reynslu sinnar, íhuga hana og að lokum 

meta (Jeffs og Smith, 2005).  

Samkvæmt Boud, Keogh og Walker (1985) felur ígrundun í sér þrjú sjónarmið: Að 

endurvekja upplifun, kanna tilfinningarnar í tengslum við upplifun sína og að lokum að 

endurmeta upplifunina. Þegar endurvekja á upplifun þá hefur núverandi ástand einstaklingsins 

mikil áhrif á því hvernig hann meðtekur minningar sínar af upplifuninni sem um ræðir. Það að 

líta til baka í fortíð, er í raun að skapa eftirmynd af upplifuninni og tilfinningar okkar í nútíð 

hafa mikil áhrif á hvernig við horfum til baka. Því er mikilvægt að kanna tilfinningar okkar, 

annað hvort vinna samhliða þeim, hliðra þeim eða láta jákvæðar tilfinningar vinna með sér. 

Séu tilfinningarnar að skapa hindranir þá verði að viðurkenna þær sem hindrun og finna leið 

til að koma á lærdómsferli á stað. Þegar búið er að líta til baka og viðurkenna tilfinningar sínar 

í tengslum við fyrrum upplifun, er komið að því að leggja endurmat á upplifunina. Undirstaða 

endurmatsins er að tengja nýjar upplýsingar, tilfinningar eða hugmyndir sem komu fram við 

ígrundun á upplifuninni við þær upplýsingar, tilfinningar eða hugmyndir sem voru þegar til 
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staðar. Þessi tengsl eru síðan metin til að kanna hvort að þau séu í raun gagnleg og nytsamleg 

einstaklingnum. Það er oft gert með tilraunum og æfingum til að staðfesta hvort að ígrundunin 

og endurmatið hafi haft lærdóm í för með sér. Að lokum er þessi nýja vitneskja gerð að manns 

eigin og einstaklingur lifir eða starfar eftir henni (David, Keogh og Walker, 1985).   

Verkefni námskeiðsins byggjast mörg á ígrundun eða sjálfskoðun. Þátttakendur notast 

við ígrundunarbók í hverjum tíma þar sem einni eða fleiri spurningum er svarað í bókina. Mörg 

heimaverkefnanna krefjast líka ígrundunar eftir framkvæmd þeirra. Einnig er rými til að skrifa 

niður hugleiðingar, athugasemdir eða annað sem kviknar í tímum eða utan tíma námskeiðsins. 

Þannig fá þátttakendur tækifæri á að framkvæma heimaverkefni í sínu umhverfi og geta 

þannig ígrundað aðstæður sínar og verkefnið í heild. Lærdómurinn sem hlýst af ígrunduninni 

er því ekki einungis bundinn námskeiðinu, heldur fer lærdómurinn fram í umhverfi 

þátttakanda. Það gerir það að verkum að námskeiðið nær að tengjast raunverulegum 

aðstæðum þátttakenda. Þá er auðveldara að aðlaga aðferðir námskeiðsins í daglegu lífi og 

framkvæma þær að námskeiði loknum. Ígrundunarbókin er einnig heimild fyir vinnu 

þátttakanda og reynslu af námskeiðinu sem hann getur nýtt sér áfram og endurmetið sé þörf 

á því. 
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5 Lokaorð 

Kulnun er fyrirbæri sem hefur tekið aukið pláss í sviðsljósinu síðast liðin ár. Áherslur 

fræðimanna beinast einna helst að því að bæta starfsumhverfi fólks og telja þeir það vera ein 

helsta forvörnin gegn kulnun. Það er skynsamlegt að gera slíkt, enda kulnun skilgreind sem 

afleiðing langvarandi streitu og álags í starfi. Þó þykir höfundi mikilvægt að líta einnig á hegðun 

einstaklinga í frítíma. Einnig er það sannfæring höfundar að kulnun orsakist  í einkalífi 

einstaklinga og sé ekki einungis bundin starfi hans. Mikilvægt væri að koma af stað aukinni 

vitundarvakningu á kulnun í einkalífi. Til þess væri nauðsynlegt að gera nægan greinarmun á 

milli starfstengdrar kulnunnar og kulnunnar af öðrum ástæðum. Togstreita milli vinnu og 

einkalífs er eitthvað sem margir standa frammi fyrir í nútímasamfélagi. Aukin þekking á 

mikilvægi frítímans og tómstunda getur skapað aukið jafnvægi í lífi einstaklings. Tómstundir 

eru vettvangur til að mæta þörfum sínum, sinna áhugamálum, heilsueflingu og losa um streitu. 

Tómstundir geta einnig mætt þörfum einstaklinga sem að störf og skyldur mæta ekki sem. Það 

er ekki gefið að fólk kunni að verja frítíma sínum með uppbyggilegum hætti og skilji mikilvægi 

tómstunda þegar komið er á fullorðins aldur. Með hækkandi aldri kemur aukin ábyrgð og 

flestir fullorðnir hafa umtalsverðar skyldur og ábyrgðir á sínum herðum. Auk þess að þurfa 

sinna mörgum hlutverkum samtímis, að vera foreldri, maki, vinur, námsmaður og/eða 

starfsmaður. Sá fjöldi ábyrgða og hlutverka sem eru á herðum fullorðinna flækir skipulag 

tómstundaiðkunnar og frítíma. Mismunandi aðstæður fólks krefjast þess að lausnir séu 

einstaklingsmiðaðar og hafi jákvæð áhrif á líf þeirra.   

Námskeiðið Að auðga anda sinn er því sniðið með þeim hætti að fólk fái ekki aðeins 

fræðslu, heldur einnig verkfæri til að beita henni. Með þeim hætti geta þátttakendur yfirfært 

þekkingu sína það á eigið líf og sniðið að eigin þörfum. Námskeiðið er opið þeim sem vilja og 

telja sig hafa þörf á slíku námskeiði, það byggir á aðferðum tómstundamenntunar, með 

aukinni áherslu á núvitund, sjálfsmildi og ígrundun. Hvatt er til umræðu á milli þátttakenda, 

hvort sem það sé í stærri eða smærri hópum. Mikilvægt er að þátttakendur fái tækifæri til þess 

að ræða eigin upplifanir, spyrja spurninga og tala um það sem fjallað er um á námskeiðinu. 

Umræðan og opið samtal er mikilvægur hluti námskeiðsins, það skapar tengsl á milli 

þátttakenda og gefur þeim tækifæri til þess að endurspegla sig í öðrum Núvitund þjónar 

mikilvægu hlutverki í námskeiðinu. Rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif hennar á fólk sem er 

undir miklu álagi. Hún er undirstaða sjálfsmildi og ígrundunnar, sem einnig eru mikilvægur 

hluti námskeiðsins. Með því að tileinka sér núvitund, sjálfsmildi og ígrundun geta þátttakendur 

mætt sér af aukinni mildi í daglegu amstri og erfiðleikum. 
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