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Ágrip 
Ritgerðin er 12 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs í kennarafræðum við Háskólann á Akureyri. 

Höfundi þótti vanta aukinn aðgang að upplýsingum um jóga- og núvitund í leikskóla og því var 

ákveðið að útbúa rafrænan jóga- og núvitundar gagnabanka fyrir leikskólakennara. 

Gagnabankinn á að nýtast öllu starfsfólki leikskóla bæði í kennslu sem og í undirbúningstíma 

og inniheldur hann allskyns upplýsingar um jóga og núvitund, handteiknuð jógaspjöld, 

núvitundaræfingar og matsblað fyrir leikskólakennara. Það er í þeirra hlutverki að meta nám og 

líðan barna í leikskólum. Þessi ritgerð er fræðilegur bakgrunnur gagnabankans og er megin 

tilgangur hennar að varpa ljósi á ávinning jóga- og núvitundariðkun barna. Ákveðið var að fjalla 

bæði um jóga- og núvitund í verkefninu vegna þess hversu vel það fellur að hvor öðru. 

Jógastund inniheldur núvitund og að iðka núvitund getur falið í sér jóga. Í ritgerðinni verður 

fjallað um jóga sem hreyfingu og hvíldarstund fyrir börn, ávinning jóga en hann getur verið 

margvíslegur og að lokum jógastundina sjálfa en hún inniheldur ekki einungis jógastöður heldur 

einnig slökun, hugleiðslu og möntrur. Eins verður fjallað um núvitund, hvað felst í þeirri iðju, 

að vera í „núinu“ og hvernig núvitund er að skipa sér sess í íslensku leikskólastarfi. Í seinni 

hluta verkefnisins verður fjallað nánar um innihald gagnabankans, kveikju, uppsetningu og 

kennslufræðilega nálgun. Unnið verður út frá því að svara eftirfarandi spurningu: Hver er 

ávinningur jóga- og núvitundariðkun barna í leikskóla? 
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Abstract 

This thesis is submitted for a B.Ed.- degree at the Faculty of Education in the University of 

Akureyri. The author thought important that Icelandic kindergarten teachers would have access 

to more information about yoga and mindfulness in early childhood education. For that reason, 

it was decided to make a yoga- and mindfulness database for kindergarten teachers. The 

database is supposed to benefit all kindergarten staff both in direct teaching with the children 

and to gather information while preparing teaching. The database includes a lot of information 

about yoga and mindfulness, hand-drawn yoga cards, mindfulness practices and an assessment 

sheet for kindergarten teachers. It’s their role to evaluate the children ‘s well-being and 

educational progress. This thesis is the theoretical background of the database, and its main 

purpose is to shine light on the benefits of yoga and mindfulness in kindergarten. It was decided 

to focus both on yoga and mindfulness in this thesis because how well it goes together. Yoga 

includes mindfulness and mindfulness practices can include yoga. The thesis will firstly, 

discuss yoga as physical exercise and rest time for children, the benefits of yoga and finally the 

yoga class itself and what it includes. Yoga class does not only include yoga poses, but it also 

includes relaxation, meditation, and word-chanting. Secondly, mindfulness will be discussed 

and how it is slowly progressing into the Icelandic kindergarten system. The second part of the 

thesis will focus on the database and what it includes, the idea behind it and the pedagogy 

methods. The point of the thesis is to answer this question: What are the benefits for children 

that take part in yoga- and mindfulness in kindergarten?  
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1 Inngangur 
Jóga á sér ótrúlega langa og mikla sögu en rætur þess má rekja aftur um fimm þúsund ár í 

Indlandi. Enska orðið „Yoga” er dregið af sanskrít orðinu „Yuj” en sanskrít er tungumál sem 

notað er í Indlandi en orðið þýðir á ensku „to join” eða „to yoke” (Basavaraddi, 2015, bls. 1). 

Íslensk þýðing gæti verið „að sameinast”. Tilgangur jógaiðkunar er að sameina hug og 

líkama með það að markmiði að öðlast betri sjálfsvitund og ná innri frið (Basavaraddi, 2015, 

bls. 1). Áður fyrr var jógaiðkun andleg vegferð einstaklinga en í dag iðkar almenningur jóga 

eins og hverja aðra líkamsrækt, til þess að bæta andlega- og líkamlega heilsu (National Center 

for Complementary and Integrative Health, 2018). Eins og má sjá á jóga sér langa sögu en það 

á sér heldur styttri sögu í skólakerfinu og hefur jóga einungis verið kennt í skólum um allan 

heim í rúmlega 25 ár. Dæmi um lönd sem hafa tekið upp kennslu á jóga eru Indland, 

Frakkland, Ítalía og fleiri lönd í Evrópu. Reidy (2010) fjallar um jóga í kennslu ungra barna í 

grein sinni en þar kemur hún inn á að jóga geti hjálpað börnum að einbeita sér, eflir 

sköpunarkraft og dregur úr stressi. Áhugavert er því að skoða niðurstöður rannsókna á 

jógaiðkun barna og þrátt fyrir að lítið sé til af íslenskum rannsóknum á jógaiðkun barna er til 

eitthvað af erlendum heimildum.  

 Núvitund (e. mindfulness), er sú iðja að vera í núinu bæði andlega- og líkamlega. 

Núvitund hefur töluvert verið rannsökuð erlendis, sérstaklega í Bandaríkjunum en minna hér á 

landi. Erlendar rannsóknir á núvitund hjá fullorðnum benda til þess að núvitund getur haft 

jákvæð áhrif á andlega- og líkamlega heilsu, félags- og tilfinningaþroska sem og almenna 

vellíðan. Áhrif núvitundar á börn hafa minna verið rannsökuð en þær rannsóknir sem hafa 

verið birtar eða eru í vinnslu benda til þess að núvitundarstarf eigi erindi inn í skólakerfið 

(Weare, 2012, bls. 2).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um jóga og núvitund í leikskóla en ástæðan fyrir því að 

ákveðið var að fjalla um hvoru tveggja er vegna þess hversu vel þetta tvennt tengist. Shelov, 

Suchday og Friedberg benda á að núvitund sé mikilvægur hluti af jóga og minna einnig á að 

jógastöðurnar séu einungis lítill hluti af jógastundinni. Jóga felur einnig í sér hugleiðslu, 

öndunaræfingar og slökun (Shelov, Suchday og Friedberg, 2009, bls. 1-2). 
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Þar sem lítið er til af íslenskum rannsóknum á jóga- og núvitundariðkun barna, þá 

sérstaklega í leikskólastarfi þótti höfundi vanta leiðir fyrir íslenska leikskólakennara til þess 

að nýta sér jóga og núvitund í daglegu starfi í leikskólanum. Ákveðið var því að útbúa 

rafrænan jóga- og núvitundar gagnabanka fyrir leikskólakennara. Markmiðið með 

gagnabankanum er að kynna jóga og núvitund fyrir leikskólakennurum og öðru starfsfólki 

leikskóla. Gagnabankinn á að vera hvatning fyrir kennara til þess að nýta sér jóga og núvitund 

í daglegu starfi í leikskólanum og á hann að vera aðgengilegur og auðveldur í notkun fyrir allt 

starfsfólk leikskóla. Bankinn inniheldur gagnlegar upplýsingar um hvernig hægt er að nýta sér 

jóga og núvitund í kennslu barna í leikskóla ásamt nánari upplýsingum um kennslu fyrir hvert 

aldursbil í leikskólanum, matsblaði fyrir leikskólakennara, hugmyndum að tónlist, 

handteiknuðum myndum af jógastöðum og núvitundaræfingum. Í þessari ritgerð verður 

fjallað um fræðilegan bakgrunn gagnabankans og hlutverk hennar er að varpa ljósi á 

mikilvægar niðurstöður rannsókna er varða jóga- og núvitundarkennslu barna með það að 

markmiði að svara eftirfarandi spurningu: Hver er ávinningur jóga- og núvitundariðkunar 

barna í leikskóla?  

Fyrst verður fjallað um jóga sem hreyfingu og hvíldarstund fyrir börn. Þar verður 

komið inn á hvaða ávinning jógaiðkun hefur. Eins verður fjallað um jógastundina sjálfa og 

áhersluatriði í jóga með börnum. Næst verður fjallað um núvitund, hvað núvitund er og hvort 

hún eigi erindi inn í íslenskt leikskólakerfi. Þar næst verður fjallað um gagnabankann sjálfan 

og þar verður rýnt nánar í kveikju, kennslufræðilega nálgun, uppsetningu og innihald 

gagnabankans. Að lokum verður skoðað hver ávinningur jóga- og núvitundariðkun barna í 

leikskóla er og hvernig leikskólakennarar geta lagt áherslu á jóga og núvitund í daglegu starfi 

leikskólans.  
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2 Jóga 
Jóga er samsetning eftirfarandi þátta: jógastöðu, hugleiðslu, öndunar og möntru (e. word 

chanting). Jógastöðurnar eru eins fjölbreyttar og þær eru margar, þær reyna á liðleika, úthald, 

snerpu og einbeitingu. Farið er í jógastöðu, henni er haldið í ákveðinn tíma og svo er hún 

endurtekin nokkrum sinnum. Jógaæfingar geta haft ýmis konar áhrif til dæmis á hjarta- og 

æðakerfið, almenna líkamlega heilsu og hegðun barna og með reglulegri jógaiðkun getur til 

dæmis núvitund eflst (Hugarfrelsi, e.d.; White, 2009, bls. 279). Á vef Hugarfrelsis er 

hugleiðsla skilgreind sem: „…aðferð til að leiða hugann í ákveðna átt, hægja á hugsunum og 

finna innri ró“. Hugleiðsla getur átt sér stað í jóga- og núvitundarstundum með börnum og er 

gott að nota hugleiðslu til að auka núvitund, jafnvægi og innri ró (Hugarfrelsi, e.d.). Til þess 

að geta svo haldið jógastöðunum rétt þá skiptir góð öndun miklu máli. Djúp þindaröndun er 

grundvallaratriði til þess að kenna líkamanum að slaka á (Hugarfrelsi, e.d.). Það sem felst í 

síðasta þættinum, þ.e. möntru (e. word chanting) er að orð eða frasi er síendurtekinn. Það er 

bæði hægt að „mantra“ inn á við svo að enginn heyri sem og upphátt.  

Jóga dæmir einstaklinga hvorki eftir kyni, uppruna né stöðu og getur jóga haft áhrif á 

sjálfvitund einstaklinga, dregið úr erfiðleikum og aukið innri frið (UNESCO, e.d.). Fram 

kemur í Aðalnámskrá leikskóla að leikskólum beri að stuðla að heilbrigði og vellíðan barna 

með því að leggja áherslu á til dæmis fjölbreytta hreyfingu, slökun og hvíld, tilfinningalegt 

jafnvægi og félagsleg tengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Jóga er 

skemmtileg hreyfing fyrir börn sem leggur áherslu á þættina hér fyrir ofan. Jóga getur því 

verið tilvalin leið til að stuðla að heilbrigði leikskólabarna. Hér fyrir neðan verður fyrst fjallað 

um jóga sem hreyfingu og hvíldarstund fyrir börn. Þar næst verður fjallað nánar um ávinning 

jógaiðkunar og að lokum verður rýnt betur í hvað felst í jóga með börnum.  

2.1 Hreyfing og hvíld  
Í jóga fá börn útrás fyrir hreyfiþörf sinni með því að æfa sig í hinum ýmsu jógastöðum og taka 

þátt í leikjum og slökun. Í jógastöðunum æfa þau jafnvægi, öndun og liðleika. Börnin fá tíma 

og rými til þess að slaka á og hvíla sig. Með markvissri jógaiðkun geta börnin því fundið innri 

ró og öðlast aukið tilfinningalegt jafnvægi (Özgun o.fl., 2020, bls. 304). Í riti Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um einn grunnþátt menntunar, „heilbrigði og velferð”, er fjallað 

um hvíld og hversu mikilvæg hún er fyrir alla, óháð aldri. Mikilvægi nætursvefns er reifað en 

einnig er komið inn á hversu mikilvægt það er að börn fái hvíldarstund frá amstri dagsins 
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bæði í leik- og grunnskóla (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013, bls. 32-33). Jógastundir með börnum gefa leikskólakennurum tækifæri á 

því að auka fjölbreytni í bæði hreyfingu og hvíld. Embætti landlæknis ráðleggur börnum 60 

mínútur í hreyfingu á dag sem skipta má niður í nokkrar 10-15 mínútna lotur (Embætti 

landlæknis, 2015). Jóga í leikskólanum getur því verið hluti af þeirri klukkustund sem börn 

eiga að hreyfa sig á dag.   

2.2 Ávinningur  
Samkvæmt Butzer og félögum benda niðurstöður erlendra rannsókna til þess að jógaiðkun 

barna leiði til betri sjálfsvitundar og aukins félagsþroska en hugtakið sjálfsvitund kemur fram 

í flestum rannsóknum á jógaiðkun barna. Þau fjalla einnig um að rannsóknir hafi sýnt að með 

aukinni jógaiðkun barna getur einbeiting þeirra aukist sem og athygli, þrautseigja og 

sjálfstraust (Butzer o.fl, 2015, bls. 2). Góð öndunartækni skiptir gríðarlega miklu máli til þess 

að börnin nái stjórn yfir eigin líkama og nái að útiloka utanaðkomandi áreiti. Fram kemur í 

umfjöllun Wolff og Stapp (2019) að við daglega eða vikulega jógaiðkun læra börnin-, með 

tímanum-, hvernig þau geta nýtt sér það sem þau læra í jóga í daglegu lífi. Þau geta andað inn 

á við þegar þau eru í aðstæðum sem þau halda að þau ráði ekki við. Þau geta fundið út hvað er 

að valda þeim vanlíðan, einbeitt sér að því að útiloka þær tilfinningar og haldið áfram með 

það sem þau voru að gera. Wolff og Stapp (2019) benda einnig á að góð öndunartækni krefjist 

sjálfsvitundar en gott dæmi er að þegar barn nær að halda ákveðinni jógastöðu þarf það að 

einbeita sér, anda, útiloka áreiti og líta inn á við. Barnið getur nýtt sér þessa sömu þætti þegar 

það lendir í útistöðum við vini sína og jafnvel seinna meir í daglegu lífi og starfi.  

Mörg börn í dag upplifa gríðarlega mikið stress í sínu daglega lífi og eru undir 

töluverðri pressu frá foreldrum, kennurum og vinum um að standa sig vel og uppfylla þær 

kröfur sem teljast eðlilegar miðað við aldur. Mörg börn eru einnig mjög góð í að fela stress og 

kvíða fyrir foreldrum sínum til þess að vera ekki að valda þeim enn meiri áhyggjum. Einhver 

hluti af börnum reynir því að haga sér eins og samfélagið ætlast til af þeim, vera stillt og 

dugleg eins og þau „eiga“ að vera (Hagen og Nayar, 2014). Niðurstöður Hagen og Nayar 

(2014) sýna að jóga dregur úr stressi og kvíða hjá börnum, bætir svefn, eflir almenna 

líkamlega heilsu, eykur sjálfsvitund og sjálfstraust, bætir einbeitingu og svo mætti lengi telja. 

Helsti kostur jógaiðkunar er eflaust sá að jóga lætur bæði börn og fullorðna líta inn á við, róa 

hugann, anda og í kjölfarið hægja almennt á lífinu. Hagen og Nayar telja einnig að daglegt líf 
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fólks sé orðið svo hratt að börnin okkar fá að gjalda fyrir það og jóga getur verið þeirra leið til 

þess að hægja á huga og líkama (Hagen og Nayar, 2014).  

Líkt og niðurstöður Hagen og Nayar (2014) benda til að mörg börn upplifi mikinn 

kvíða vegna þess að þau vilja ekki vera aukin byrði á foreldrum sínum. Foreldrar þurfa að 

sinna gríðarlega mörgum verkefnum á hverjum degi og fela því börn stress fyrir foreldrum 

svo að þau séu ekki aukin byrði. Það er því forvitnilegt að athuga hvort einhverjar íslenskar 

heimildir væru til um einstaklinga sem eru markvisst að reyna að lifa hægara lífi. Við 

heimildaöflun um hægara líferni hér á landi kom til dæmis Hæglætishreyfingin upp. 

Hæglætishreyfingin er hreyfing fólks sem á það sameiginlegt að vilja lifa hægara lífi, einfalda 

hið daglega líf til muna með því að stjórna hvernig það eyðir tíma sínum og átta sig á því að 

maður hefur alltaf val um hvernig maður tæklar aðstæður og samskipti sín við annað fólk. 

Ávinningur hæglætis er t.d að það getur orðið auðveldara fyrir fólk að lifa í núinu (Hæglæti, 

2021). Þrátt fyrir að lítið sé til um íslenskar rannsóknir á jóga og núvitundarstarfi með börnum 

þá verður að teljast ágætt að hreyfing eins og Hæglætishreyfingin sé til starfa hérlendis, til 

þess að vekja athygli á því að töluverðir kostir geta fylgt hægara lífi.   

2.3 Jógastundin  
Jógastundin einkennist af jógastöðum, öndun, hugleiðslu og möntrum. Það er þó ekki 

nauðsynlegt að hver jógastund innihaldi alla þessa þætti heldur er hægt að velja hvað hentar 

sínum hóp hverju sinni. Jóga með börnum þarf ekki að vera eins formfast og áætlað er fyrir 

fullorðna. Özgun og félagar (2020) reifa mikilvægi þess að jóga sé skemmtileg hreyfing fyrir 

börnin. Að mati þeirra á jógastundin að stuðla að sköpun fremur en festu og samkennd frekar 

en samkeppni. Jógastundin má vera hávaðasöm og getur verið frábær leið til þess að kynna 

fyrir börnunum nýja tónlist sem þau eru ekki vön að heyra eins og klassíska tónlist og píanó 

spil. Einnig er mikilvægt að leggja áherslu á góða tengingu á milli jógastaða fremur en að 

börnin haldi stöðunni alveg eins og „á“ að gera. Við góða tengingu skiptir góð og rétt 

öndunartækni mestu máli. Það er því mikilvægt að stuðla að því að fá börnin til þess að taka 

þátt, þó að þau séu ekki endilega að halda stöðunum hárrrétt þá skiptir þátttaka þeirra meira 

máli. Eins benda Özgun og félagar (2020, bls. 307) á að mikilvægt sé að gera jógastundina 

barnvæna með því að gera stundina að leik, fara í hlutverk leikara með því að leggja mikla 

áherslu á orðin sín, ýkja talsmáta og hreyfingar, líkja stöðunum við dýr og gera í kjölfarið 

dýrahljóð, dansa o.s.frv. Einnig bendir Thomas (2008) á í grein sinni að gott er að minna sig á 

að jógastundin er fyrir börnin, börnum þykir gaman þegar kennarinn gleymir sér og sleppir 
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tökum á formfastri skipulagningu og leyfir börnum að vera börn. Það er börnum eðlislægt að 

vilja hreyfa sig og er því mikil kyrrseta ekki æskileg fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri. 

Jóga getur því  verið góð leið til þess að koma inn hreyfingu á leikskólatíma sem krefst ekki 

að farið sé út af deildinni. Jógastund með börnum getur verið skipulögð hreyfing en hún getur 

líka verið sjálfsprottin athöfn í leik, hluti af samverustund eða tilbreyting í matartíma á meðan 

það er verið að ganga frá. Jógastundin getur verið hluti af faglegu starfi og það er hægt að 

tengja jógað við starfið sem nú þegar er í gangi á deildinni. Það er til dæmis hægt að tengja 

jóga við innlögn á bókstöfum, tölustöfum, söngstund, listasmiðju og svo mætti lengi telja. 

Sem dæmi þá er hægt að nýta sér jógaspjöldin, sem eru aðgengileg í gagnabankanum þegar 

verið er að leggja inn bókstafi. Það er hægt að gera jógastöðuna „Barnið“ þegar verið er að 

fjalla um stafinn „B“. Í jógastundum er hægt að halda jógastöðu í ákveðinn tíma og þar af 

leiðandi tengt jóga og talningu saman með því að telja upphátt með börnunum. Það er hægt að 

nýta sér jóga sem kveikju á deildinni með því að prenta út myndir af jógastöðum og hengja 

upp í leikrými barnanna, út frá því fer leikurinn mögulega að tengjast jóga á einhvern hátt. 

Þegar kennarinn er með sögustund er hægt að tengja jóga inn í söguna og það er hægt að 

minna börnin á öndunina þegar þau eru í uppnámi. Jóga þarf ekki að vera sjálfstæð viðbót við 

faglega starfið á deildinni heldur er hægt að samtvinna jóga við það starf sem nú þegar fer 

fram (Thomas, 2008, bls. 1-5).  
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3 Núvitund 
Núvitund er sú iðja að vera í núinu, það virðist ekki flókin athöfn en hraðinn í samfélaginu 

okkar er orðinn ótrúlega mikill og einstaklingar undir töluverðri pressu að sinna fleiri hlutum 

en þeir hafa tök á til dæmis tómstundum, samveru með vinum og fjölskyldu, afslöppun og 

heimilisstörfum. Núvitund á rætur að rekja til Búddisma en í dag er núvitund trúlaus iðja, að 

minnsta kosti í hinum vestræna heimi. Fram kemur í grein Gethin (2011) að Monier Williams 

hafi sagt að merking núvitundar væri að muna, að rifja upp, hafa í huga og að huga að 

einhverju (Gethin, 2011, bls. 263-264). Þegar einstaklingar stunda núvitund leggja þeir 

áherslu á að taka eftir öndun sinni og hvernig líkaminn hreyfist í takt við andardráttinn. Við 

þetta slakar líkaminn á og í kjölfarið róast hugurinn. Það má því segja að markmið núvitundar 

sé að upplifa sjálfan sig í núinu en á sama tíma samþykkja sjálfan sig eins og maður er 

akkúrat þá stundina (Whitehead, 2011, bls. 21).  

Núvitund er ekki eins hjá fullorðnum og börnum, fullorðinn einstaklingur getur setið 

lengi og hugað að andardrættinum en það getur reynst erfiðara fyrir börn. Núvitundaræfingar 

með börnum verða því að vera fjölbreyttari en hjá fullorðnum. Það er hægt að nýta sér 

jógastöður í núvitundaræfingum, rugga sér rólega fram og til baka, setja bangsa eða 

grjónapúða á magann á barninu og það fylgist með önduninni þegar bangsinn fer upp og 

niður, halda á leikfangi fyrir aftan bak og kennarinn spyr spurninga eins og „Er leikfangið 

stórt eða lítið?“, „Er leikfangið mjúkt eða hart?“. Þá þarf barnið að einbeita sér að því að 

snerta leikfangið, velta fyrir sér svarinu og svara en núvitund er,- að einbeita sér að ákveðnu 

verkefni, hugsa málið og leysa það án þess að hugurinn fari að hugsa um eitthvað annað 

(Zelazo og Lyons, 2012, bls. 157). Núvitund getur því verið mjög fjölbreytt og getur átt sér 

stað við mismunandi aðstæður. Hér fyrir neðan verður fjallað nánar um núvitund í 

leikskólastarfi,- hvar og hvernig leikskólakennarar geta komið núvitund inn í daglegt starf 

leikskólans.   
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3.1 Núvitund í leikskólastarfi  
Núvitund á fullt erindi inn í leikskólastarf á Íslandi þar sem við lifum í mjög hröðu samfélagi 

en til þess að kennarar geti miðlað þekkingu sinni á núvitund áfram verða þeir að tileinka sér 

hana að einhverju leyti sjálfir. Kennarar geta stundað núvitund með því að vera fullkomlega 

til staðar í kennslustund eða inni á deild. Það þýðir að vera ekki með hugann við aðra hluti 

eða að sinna öðrum verkefnum samhliða kennslunni. Að mati Whitehead er ávinningur 

núvitundar til dæmi að maður geti orðið meðvitaðri um hugsanir og tilfinningar sínar auk þess 

sem hún getur hjálpað okkur þegar við lendum í einhverskonar erfiðleikum og kennir manni 

að bregðast betur við erfiðum aðstæðum. Hún getur einnig eflt samkennd og þolinmæði hjá 

börnum og hjálpað þeim að róa sig niður þegar einhvað bjátar á og að taka eftir umhverfinu í 

kringum sig, að samgleðjast sem og að lifa rólegu lífi sem einkennist af jafnvægi (Whitehead, 

2011, bls. 21-22).  

 Núvitund er hægt og bítandi að verða þekktari í íslensku samfélagi og í íslenska 

skólakerfinu og eru dæmi um bæði leik- og grunnskóla sem hafa innleitt núvitund í daglegu 

starfi í skólunum. Verkefnið „Heilsueflandi leikskóli“ er á vegum embættis landlæknis en því 

er ætlað að styðja við leikskóla sem vinna að heilsueflingu og hvernig hægt er að tengja 

grunnþátt menntunar, heilbrigði og velferð við daglegt starf leikskólans. Verkefnið leggur 

áherslu á átta lykilþætti, hreyfingu, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsu, fjölskyldu, 

nærsamfélag og starfsfólk (Embætti landlæknis, 2019). Leikskólinn Smáralundur í Hafnarfirði 

hefur tekið þátt í verkefninu „Heilsueflandi leikskóli“ frá árinu 2016 en skólinn hefur einnig 

starfrækt sérstakt þróunarverkefni sem tengist innleiðingu núvitundar í leikskólastarfið. 

Starfsfólk skólans vinnur eftir sérhannaðri núvitundarnámskrá og leggur áherslu á breska 

námsefnið „Gjöfin í núinu“. Námsefnið tengir núvitund, vellíðan og taugavísindi við daglegt 

starf í leikskólanum. Efnið er flokkað í sjö þemu sem kennarar og börn rannsaka saman en 

þau eru eftirfarandi: „1. Hér og nú, 2. Athygli/einbeiting, 3. Val, 4. Að mynda tengsl, 5. 

Mannslíkami, 6. Mannshugur og 7. Að taka eftir breytingum“. Kennarar aldursskipta 

námsefninu en til dæmis nýta þriggja til fimm ára börn sér námsefnið Gjöfin í núinu og á 

sama tíma læra þau um heilann, fara í núvitundargöngur, gera jóga í gegnum sögustundir, 

leggja áherslu á núvitund í útiveru, í ávaxtastundum, í matartímum og í fataklefanum (Bryndís 

Hanna Hreinsdóttir og Petra Ruth Rúnarsdóttir, 2020, bls. 4-7). Áhugavert verður að fylgjast 

nánar með núvitundarstarfinu í Smáralundi en leikskólinn er brautryðjandi í núvitundarstarfi á 

meðal leikskóla á Íslandi.  
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Annað dæmi er verkefnið „Hér og nú – Núvitund í leik- og grunnskóla“ en það er 

spennandi verkefni á vegum Heilsuleikskólans Króks og Grunnskóla Grindavíkur. Verkefnið 

fékk styrk úr Sprotasjóði fyrir skólaárið 2015-2016 en markmið verkefnisins var að innleiða 

núvitund í leikskóla og yngstu bekki grunnskólans. Áhersla var að efla tilfinningalegt 

jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði nemenda og kennara. 

Hugmyndafræðin byggir á að innleiða núvitund með því að stunda hugleiðslu, jóga og 

lífsleikni í tengslum við útinám (Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra Halldórsdóttir og Harpa Rakel 

Hallgrímsdóttir, 2016, bls. 4). Helsti ávinningur verkefnisins var að sjá börnin tileinka sér 

aðferðirnar sem þau lærðu í verkefninu til dæmis að stoppa í daglegu starfi og gera möntru 

sem er hugleiðslusöngur. Eins fannst ávinningur hjá kennurum en þeim leið almennt vel með 

verkefnið og nýttu einnig aðferðirnar í sínu persónulega lífi (Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra 

Halldórsdóttir og Harpa Rakel Hallgrímsdóttir, 2016, bls. 9).  

Leikskólakennarar geta sótt sér þekkingu um núvitund til dæmis hjá Hugarfrelsi en þar 

er hægt að sitja námskeið sem leggur áherslu á að kenna börnum, unglingum og foreldrum 

aðferðir til þess að efla sjálfsmynd sína. Hugarfrelsi leggur áherslu á öndun, jóga, slökun, 

hugleiðslu og sjálfsstyrkingu en allir þessir þættir krefjast núvitundar (Hugarfrelsi, e.d.). Eins 

geta leikskólakennarar aflað sér frekari upplýsinga um núvitund í gegnum ýmsar vefsíður til 

dæmis á vef Heilsuveru en þar eru gagnlegar upplýsingar um núvitund sem og 

núvitundaræfingar (Heilsuvera, e.d.). Verkefnið „Sterkari út í lífið“ er einnig mjög áhugavert 

en markmið verkefnisins er að leiðbeina fagfólki og foreldrum með samtal um sjálfsmynd 

barna- og unglinga og hvernig best er að standa að því. Sálfræðistofan Höfðabakka er 

framkvæmdaraðili verkefnisins og Þórdís Rúnarsdóttir, sálfræðingur er verkefnastjóri. Á vef 

verkefnisins eru ýmsar upplýsingar um núvitund, sjálfsmynd, líkamsímynd, fjölskylduna og 

skjámiðla. Á vefs verkefnisins eru einnig töluverður fjöldi af núvitundaræfingum til dæmis 

æfingin  „Að anda í stjörnu“ en þar er markmiðið að hjálpa börnum að slaka á. Börnin nota 

fingurinn til þess að færa á milli horna á stjörnunni á meðan að þau anda inn og út um nefið. 

Við þetta getur hugurinn róast og einbeitingin farið að því að fylgjast með önduninni (Sterkari 

út í lífið, e.d.). Það er mikilvægt að leikskólakennarar nýti undirbúningstíma sinn vel til þess 

að afla sér þekkingar um núvitund því ávinningur þess getur verið töluverður ef unnið er 

samviskusamlega að því að efla núvitund í leikskólastarfinu.  

Ánægjulegt er að sjá að núvitund er að komast hægt og rólega inn í íslenskt 

leikskólakerfi. Eins og má sjá eru þó nokkrar leiðir til þess að koma núvitund inn í daglegt 

starf leikskóla. Það er hægt að setja upp fyrir fram ákveðnar núvitundarstundir, það er hægt að 
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stunda jóga sem hluta af núvitund, það er hægt að fara í gönguferðir og leggja áherslu á að 

vera í núinu með því að biðja börnin um að einbeita sér að því að skoða umhverfið sitt vel, 

tína blóm eða steina eða hugsa um hvert þau eru að ganga. Það er hægt að byrja hvern 

matartíma á því að leggja hendur fyrir framan hjarta og draga djúpt inn andann. Leikskólar 

geta farið þá leið, eins og leikskólinn Smáralundur, að útbúa sérstaka núvitundarnámskrá þar 

sem markmið og leiðir að þeim markmiðum eru kynnt. Það er einnig hægt að samtvinna 

núvitund við núverandi starf á deildinni með því að vera fyrirmynd fyrir börnin og vera 

alfarið til staðar á deildinni. Núvitund getur verið skemmtileg viðbót við leikskólastarfið og 

eins og niðurstöður úr verkefninu í Heilsuleikskólanum Krók og Grunnskóla Grindavíkur 

sýna getur skapas töluverður ávinningur þegar lögð er áhersla á núvitund til dæmis að börnin 

upplifa sig í meiri ró og leikskólakennarar voru farnir að nýta sér núvitund í meira mæli sjálfir 

(Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra Halldórsdóttir og Harpa Rakel Hallgrímsdóttir, 2016, bls. 10-

12).  
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4 Rafrænn jóga- og núvitundar gagnabanki 
Meginviðfangsefni þessa verkefnis er að útbúa rafrænan jóga- og núvitundar gagnabanka fyrir 

leikskólakennara. Gagnabankinn er verkfæri fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk 

leikskóla til þess bæði að fræðast almennt um jóga og núvitund og sem viðbót við faglegt starf 

á deildinni. Gagnabankinn inniheldur hugmyndir að jógakennslu fyrir leikskólabörn á öllum 

aldri, jógastöður og heiti þeirra á íslensku og núvitundaræfingar. Jóga er tilvalin hreyfing fyrir 

leikskólabörn og frábær viðbót við hina almennu hreyfingu sem börnin eru frekar vön að iðka 

til dæmis boltaíþróttir, sund og gönguferðir. Það er hlutverk leikskólakennara að fylgjast með 

nýjungum og efla faglegt starf í leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 23). Hér fyrir neðan verður fyrst fjallað um hugmyndina að gagnabankanum. Þar næst 

verður fjallað ítarlega um gagnabankann sjálfan, uppsetningu hans og innihald. Að lokum 

verður gerð grein fyrir þeim kennsluaðferðum sem geta mögulega hentað vel í jóga- og 

núvitundarkennslu. 

4.1 Kveikja 
Hugmyndin að gagnabankanum kom fyrst upp þegar höfundur var í vinnuferð til útlanda með 

leikskólanum sem hún starfaði. Í þeirri ferð var farið á jóga námskeið sem vakti mikla lukku 

hjá starfsfólki. Þar fengu þátttakendur gögn í möppu með heim með ýmsum upplýsingum um 

jóga, ýmsa leiki og núvitundaræfingar. Höfundur sá sér leik á borði að íslenskir 

leikskólakennarar myndu mögulega hafa gagn og gaman að því að nýta sér rafrænan jóga- og 

núvitundargagnabanka. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að gera frekar vefsíðu fremur en 

handbók eða bækling er sú að þá er engin hætta á því að týna handbókinni eða að eitthvað 

skemmist. Vefsíðan er öllum aðgengileg sem eru með nettengingu, týnist ekki eða gleymist 

og leikskólakennarar geta ávallt farið inn á hana fljótt án mikillar fyrirhafnar. Eins er það 

umhverfisvænna að útbúa vefsíðu þar sem allt efni er aðgengilegt og óþarfi að prenta út á 

pappír, það er þó hægt en höfundur mælir með því að nýta sér tæknina. 

4.2 Gagnabankinn  
Gagnabankinn er settur upp í gegnum Google Sites en Google umhverfið hefur nýst höfundi 

vel í náminu við Háskólann á Akureyri. Vefsíðan er ætluð leikskólakennurum og öðru 

starfsfólki leikskóla og á að vera auðveld, aðgengileg og áhugaverð. Það á að vera hægt að 

nýta sér vefsíðuna bæði til þess að undirbúa jóga- og núvitundarstundir með börnum og í 
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beinu starfi „á gólfinu” með börnunum. Vefsíðan kemur best út í tölvu en það er einnig hægt 

að opna hana í snjallsímum og spjaldtölvum. Hér fyrir neðan verður ítarlegri umfjöllun um 

innihald gagnabankans ásamt myndum.  

4.2.1 Forsíðan  

Eins og má sjá á mynd 1 er leiðarvísir efst á vefsíðunni sem hægt er að nýta sér til að vafra 

um síðuna. Á forsíðu gagnabankans eru einnig fjöldinn allur af hnöppum sem leiða mann 

áfram um vefsíðuna.  

 

Mynd 1 Forsíða gagnabankans 

Eins og má sjá á myndinni hér fyrir ofan þá er fyrst hnappur sem leiðir mann að 

kynningu á verkefninu. Í kynningunni kemur fram að ávallt er vísað til heimilda í 

gagnabankanum ef efni er unnið út frá öðrum en höfundi. Ef efni er ekki merkt er það 

hugarfóstur höfundar. Á forsíðunni er annar stærri hnappur sem ber heitið „Kennsla“, á þeirri 

undirsíðu koma fram gagnlegar upplýsingar um jóga- og núvitundarkennslu leikskólabarna.  
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Mynd 2 Neðri hluti forsíðu  

Mynd númer tvö sýnir fleiri hnappa sem leiða mann áfram um vefsíðuna en þeir eru 

aldursmerktir. Þetta auðveldar leikskólakennurum að velja aldur nemenda þeirra og skoða efni 

sem er viðeigandi fyrir kennslu tiltekins aldurs. Fyrir neðan eru stærri hnappar sem leiða 

mann áfram að jógaspjöldum sem útbúin voru sérstaklega fyrir verkefnið og að 

núvitundaræfingum. Höfundi fannst vanta jógaspjöld fyrir börn þar sem heitin eru á íslensku. 

Það var því ákveðið að athuga áhuga Unu Þorvaldsdóttur til þess að hanna og teikna spjöldin 

og er útkoman glæsileg. Ástæðan af hverju Una var beðin um að teikna spjöldin er vegna þess 

hversu fallega hún teiknar en höfundur vann með henni í leikskóla og þar fá hæfileikar hennar 

að skína. Hægt er að prenta spjöldin út og plasta en eins er hægt að læsa skjánum á snjalltæki 

og leyfa börnunum að skoða. Fyrir neðan hnapp jógapsjalda er hnappur að 

núvitundaræfingum sem hægt er að grípa í án undirbúnings. Æfingarnar eru allar merktar fyrir 

hvaða aldur þær henta best en auðvitað er það kennarans að meta sinn hóp og hvort 

æfingarnar þyki of flóknar eða ekki. Ákveðið var að setja forsíðuna upp með þessum hætti til 

þess að gera hana aðlaðandi fyrir augað sem og aðgengilega fyrir notendur.  

4.2.2 Undirsíður 

Undirsíður vefsíðunnar má finna á leiðarvísi efst á síðunni. Gagnabankinn inniheldur töluvert 

af upplýsingum um jóga- og núvitundarkennslu barna. Hér á mynd þrjú má sjá dæmi um 

undirsíðuna „18 mán – 2.- ára“ en aldursskiptu undirsíðurnar eru allar settar eins upp.  
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Mynd 3 Dæmi um undirsíðu  

Hver aldursskipt undirsíða byrjar á dæmi um uppsetningu á jógastundinni en þar kemur fram 

æskileg tímalengd, fjöldi barna, uppröðun, rými og hvaða búnaður er nauðsynlegur. Höfundi 

fannst góð hugmynd að setja upp þetta dæmi út frá sinni eigin reynslu hvað varðar tímalengd, 

fjölda barna o.s.frv. Út frá þessu dæmi var settur inn QR kóði sem leiðir notendur áfram á 

Google skjal, sem má sjá á mynd fjögur. Skjalið inniheldur matsblað sem hægt er að prenta út 

en það er hlutverk leikskólakennara að meta nám og þroska barna með það að leiðarljósi að 

auka þekkingu og skilning barnsins á þroska, námi og líðan (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32).  

 

Mynd 4 Neðri hluti undirsíðu 

Að auki er á hverri aldursskiptri undirsíðu dálkur sem inniheldur hugmyndir að tónlist sem 

hægt er að nýta sér í jóga- og núvitundarstundum með börnum. Það er hægt að ýta á heiti laga  
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og þá opnast hlekkur sem spilar tónlistina. Þetta er gert til þess að auðvelda 

leikskólakennurum enn frekar og spara tíma en reynsla höfundar er að ekki gefst alltaf tími til 

þess að finna viðeigandi tónlist en ef hún er við höndina er hægt að nýta sér hana.  

4.3 Kennslufræðileg nálgun 
Rannsóknir hafa sýnt að munur er á uppeldis- og kennsluaðferðum leikskólakennara og 

leiðbeinanda. Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir vitna í Barnett (2004) í grein sinni en 

samkvæmt niðurstöðum hans vinna leikskólakennarar markvissara að því að stuðla að betri 

málþroska og sköpun tækifæra til þess að efla félagsfærni og vitsmunaþroska. Í sömu 

niðurstöðum er komið inn á það að leiðbeinendur með litla eða enga uppeldismenntun beita 

frekar valdboðsaðferðum og hafi minni skilning á menntunarhlutverki leikskóla (Hrönn 

Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2007, bls. 121). Ástæðan fyrir því að fjallað er um 

niðurstöður rannsóknarinnar er sú hversu mikilvægt það er í jógakennslu barna, sem og í allri 

annarri kennslu, að bæði leikskólakennarar og leiðbeinendur séu að beita sömu kennsluaðferð.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla á leikurinn að vera meginnámsleið barna og 

leikskólakennarar eiga að kynna fyrir börnunum nýja möguleika og skapa reynslu sem nýtist 

þeim í kjölfarið í leik (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). Þrátt fyrir þá 

staðreynd að leikurinn eigi að vera meginnámsleið barna eru skiptar skoðanir á því hvort það 

eigi að vera bein kennsla í leikskólum eða ekki. Bein kennsla er aðferð til þess að kenna 

ákveðna þætti. Kennari útskýrir hvað skuli gera, sýnir ef svo er undir, sýnir auðveldari 

útfærslu fyrir þá sem þurfa o.s.frv. (Málið, e.d.). Við jógakennslu barna í leikskólum er 

möguleiki að nýta sér beina kennslu. Kennari leiðir jógastundina, er með fyrir fram ákveðna 

kennsluáætlun og reynir að fylgja henni eftir eins og kostur er. Hins vegar stenst það ekki 

alltaf eins og raunin er með ung börn. Bein kennsla í jóga þýðir samt ekki að kennarinn standi 

yfir börnunum og mati þau með upplýsingum um hvað þau eigi að gera heldur er hann við 

stjórnvöllinn, leiðbeinir, sýnir og fylgir eftir.  

Jógastundin einkennist af jógastöðum, öndun, leikjum, hlátri og hvíld. Thomas (2008) 

fjallar hvernig hægt er að vinna með jóga- og núvitund í þemavinnu. Til dæmis ef ein 

jógastundin væri tengd dýrum og hvernig þau hreyfa sig og hvaða hljóð þau gefa frá sér. 

Næsta jógastund væri svo tengd sjónum, hvernig hann hreyfir sig og hvernig hljóð koma frá 

honum og þá er hægt að tengja öndunina við sjóinn, segja að maginn sé eins og alda í sjónum 

þegar við öndum inn um nefið og út um munninn. 
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Önnur kennsluaðferð sem hægt er að nýta sér í jóga með allan aldur er 

könnunaraðferðin en hún byggist á sjálfstæðari upplýsingaleit barna (Skólastofan, 2020). Með 

yngri börnum getur kennarinn útbúið jóga kassa sem inniheldur ýmislegt sem tengist jóga til 

dæmis myndir af jógastöðum, hristur sem hægt er að nota í jógastundinni, grjónapúða o.s.frv. 

Börnin kanna hvað er í boxinu, fá að þreifa á hlutunum, spyrja spurninga og þannig afla sér 

meiri upplýsingar um jóga. Eldri börn geta fengið frjálsar hendur við að afla sér upplýsinga á 

netinu varðandi jóga. Þau geta unnið saman að því með aðstoð kennara að finna myndir af 

fólki stunda jóga, jógastöður, skoða hvaða búnað er hægt að nota, hvar jóga er mest stundað 

og hvaða tónlist hentar vel. Börnin geta prentað út myndir og límt á veggspjöld og í kjölfarið 

sagt kennaranum frá því hvað er á myndinni og hann skrifað á veggspjöldin. Þau geta búið til 

sitt eigið jóga herbergi ef aðstæður leyfa með því til dæmis að fá afnot af listasmiðju 

leikskólans og útbúa veggteppi til þess að setja á veggina, sauma púða og klippa efni og búa 

til augngrímu til þess að nota í slökun.  

Margvíslegar kennsluaðferðir eru í boði til þess að kenna börnum jóga og er ein 

kennsluaðferð ekki endilega betri en önnur. Það er hægt að nýta sér beina kennslu og 

inniheldur gangabankinn hugmyndir um hvernig er hægt að setja upp slíka kennslu í jóga. Það 

er hægt að nýta sér þemavinnu en þá er ákveðið þema sem umlykur jóga- og 

núvitundarstundina til dæmis náttúran, sjórinn, dýrin eða fuglar. Að lokum myndi 

könnunaraðferðin einnig henta vel í jógakennslu þar sem börnin leiða ferðina með mismikilli 

aðstoð kennara eftir aldri. Börnin afla sér upplýsinga um jóga, spyrja spurninga, velta fyrir sér 

og í kjölfarið miðla sinni reynslu áfram með því að samtvinna jóga- og núvitund við aðra 

þætti leikskólans eins og sköpun og tónlist. Það eru því nokkrar kennsluaðferðir sem henta vel 

í jógakennslu barna en það er kennarans að ákveða hvað hentar sínum hóp hvort sem það er 

bein kennsla, þemavinna, könnunaraðferðin eða önnur kennsluaferð sem virkar fyrir þann hóp 

og þann kennara sem um ræðir. 
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5 Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um jóga- og núvitund í leikskóla. Rýnt var í niðurstöður 

rannsókna en það kom fljótt í ljós að meira er til um erlendar rannsóknir á jógaiðkun barna en 

íslenskar. Lagt var upp með í upphafi ritgerðarhluta verkefnisins að svara eftirfarandi 

spurningu: Hver er ávinningur jóga- og núvitundariðkunar barna? Þegar litið var á niðurstöður 

rannsókna mátti sjá að börn geta hagnast vel á því að stunda jóga í leikskólanum. Það var því 

áhugavert að velta fyrir sér hvað jóga er og á hvaða þætti er lögð áhersla í jógastund. 

 Jóga er nefnilega ekki einungis þjálfun í hinum ýmsu jógastöðum heldur inniheldur 

jóga einnig hugleiðslu, öndunaræfingar og möntrur (e. word chanting). Jógastund með 

börnum verður að vera skemmtileg fyrir börnin og innihalda ýmis konar hreyfingu til dæmis 

jógastöður og leiki. Jógastöðurnar geta eflt jafnvægi, öndun og liðleika. Líkamleg áhrif jóga 

eru töluverð en jóga getur haft góð áhrif á vöðva, sinar og meltingu. Jóga getur einnig haft 

áhrif á andlega þætti einstaklingsins til dæmis sjálfsvitund, félagsþroska, einbeitingu og 

sjálfstraust. Áhugavert var að lesa nánar umfjöllun Wolff og Stapp (2019) en þeir benda á að 

börn geta nýtt sér þætti úr jóga í sínu daglega lífi til dæmis ef þau lenda í ágreining við vini 

sína. Þeir þættir eru til dæmis að einbeita sér, anda, útiloka áreiti og líta inn á við. Eins og sjá 

má getur því verið töluverður ávinningur fyrir börn að iðka jóga í leikskólanum.  

Hvernig er þá hægt að leggja áherslu á jóga í leikskólanum? Jóga þarf ekki að vera 

sjálfstæð viðbót við faglegt starf á deild heldur er hægt að bæta því við það starf sem nú þegar 

er í gangi. Það er til dæmis hægt að samtvinna jóga og innlögn á bókstöfum með því að nýta 

sér jógaspjöldin sem aðgengileg eru í gagnabankanum. Þá er hægt að æfa sig í jógastöðunni 

„Barnið“ þegar verið er að leggja inn stafinn „B“. Eins og kom fram hér að ofan þá tengjast 

jóga og núvitund sterkum böndum en það krefst ákveðinnar núvitundar að iðka jóga. 

 Núvitund er sú iðja að vera í núinu. Það virðist ekki flókin athöfn en getur reynst erfitt 

í nútíma samfélagi. Þegar lögð er áhersla á núvitund er markmiðið að stýra huganum aftur að 

því sem verið er að einbeita sér að, ef hann „fer á flakk“. Það má þó ekki dæma sjálfan sig ef 

illa gengur, núvitund krefst þess að maður samþykki sjálfan sig í hvaða ástandi sem er með 

það að markmiði að vera meira til staðar í „núinu“. Helsti ávinningur núvitundar er að börn 

læra aðferðir til þess að slaka á, róa hugann og tækla nýjar aðstæður. Flest börn eru með 

töluvert minni þolinmæði en fullorðið fólk og þurfa því núvitundaræfingar barna að vera 

fjölbreyttar og áhugaverðar. Í ritgerðinni var velt fyrir sér stöðu núvitundar í leikskólastarfi á 

Íslandi. Komist var að þeirri niðurstöðu að núvitund er hægt og rólega að skipa sér sess í 
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íslenskum leikskólum og var fjallað um nokkur verkefni sem eru í gangi í leik- og 

grunnskólum landsins en áhugavert verður að fylgjast nánar með því starfi í framtíðinni.  

 Miðað við þessar niðurstöður þá virðist ávinningur jóga- og núvitundar í 

leikskólastarfinu vera töluverður ef unnið er markvisst að því að efla jóga og núvitundariðkun 

barna. Höfundi þótti vanta betra aðgengi að upplýsingum um jóga og núvitund í 

leikskólastarfi. Því var ákveðið að útbúa rafrænan jóga- og núvitundar gagnabanka fyrir 

leikskólakennara þar sem þeir geta sótt sér þekkingu á jóga og núvitund, hugmyndir að 

kennslu og námsmati, jógaspjöld og núvitundaræfingar. Gagnabankanum er ætlað að vera 

hvatning fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk leikskóla til þess að nýta sér jóga- og 

núvitund í auknu mæli í daglegu starfi. Von mín er sú að gagnabankinn muni lifa góðu lífi og 

framtíðarmarkmið er að setja inn meira efni þar inn og að hann sé í sífelldri þróun í takt við 

tímann.  
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