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Inngangur 

 

Þessi litla bók er hugsuð sem leiðbeiningar 

fyrir kennara sem hafa áhuga á að stuðla að 

almennri vellíðan í skólastofunni, auknu 

starfsþoli, betri einbeitingu og ánægju í 

starfi. 

Ef viljinn er fyrir hendi er hægt að 

gjörbreyta lífi sínu til hins betra en það þarf 

að hafa fyrir því. Þetta er ekki bók með 

töfralausnum við öllum vandamálum í 

kennslu en ef áhugi og vilji kennara er fyrir 

hendi þá munu vandamálin bæði einfaldast 

og verða færri. 

Hægt er að byrja á að sjá lífið fyrir sér sem 

eitt andartak, bæta síðan við næsta og svo 

því næsta, því í raun er það lífið sjálft, 

andartak eftir andartak eftir andartak. 



 7 

Hvað er gjörhygli (e. mindfulness)? 
 

Gjörhygli er hugleiðslutækni sem stunduð 

hefur verið í yfir 2500 ár í Asíu. Gjörhygli 

varð til út frá búddisma en hefur breiðst út á 

heimsvísu í gegnum árin.  

Þó búddistar hafi verið frumkvöðlar 

tækninnar þá er ástundun hennar alls ekki 

trúarlegs eðlis heldur fyrst og fremst tækni 

til að auka lífsgæði. Ástundun miðast við að 

beina athyglinni að hverju andartaki í leit að 

sjálfsþekkingu og sjálfsskilningi en hefur 

ekkert með það að gera hvaða trúarstefnu 

iðkandinn aðhyllist (Jon Kabat-Zinn, 1990, 

12).  

Við ástundun er athyglinni beint að hverju 

andartaki eins og það er án þess að dæma 

það eða skilgreina á nokkurn hátt. Allar 



 8 

hugsanir og tilfinningar eru meðteknar án 

þess að nein sérstök skoðun sé mynduð um 

þær. Þær eru einungis meðteknar án dóma 

og leyft að hverfa aftur. 

Með gjörhygli hendir fólk frá sér framtíð og 

fortíð, öllum dómum, tilfinningum og 

skoðunum en einbeitir sér að því að skoða 

hvert andartak nákvæmlega eins og það er 

um leið og það líður hjá. Það skynjar á 

hlutlausan hátt það sem það hugsar og 

finnur í hugleiðslunni…það bara er. 
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Það sem gjörhygli er ekki 
 

Algengt er að hugleiðsla sé misskilin sem 

einhverskonar flótti frá raunveruleikanum 

eða lífinu sjálfu. Hægt er ná fram ágætis 

slökun á ýmsan máta en slökun er ekki 

markmiðið með ástundun gjörhygli. Þvert á 

móti er árvekni og athygli beint að því 

hvernig hvert andartak (lífið sjálft) líður hjá. 

Annar misskilningur um hugleiðslu er sá að 

iðkandinn sé einungis að láta sig dreyma um 

ánægjulega hluti á meðan á hugleiðslunni 

stendur. Gagnsemi slíkra dagdrauma liggur 

ef til vill í stundaránægju eða stuttri hvíld 

frá áhyggjum eða neikvæðum hugsunum. 

Gjörhygli kennir fólki aftur á móti að sjá 

raunveruleikann og njóta hans. 
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Fyrir kennarann 
 

Oft er talað um að þeim mun meiri tíma sem 

fólk ver í ákveðin verkefni þeim mun betur 

gangi það. Þetta er að öllum líkindum ekki 

algilt en getur átt við um ástundun 

hugleiðslu. 

Ef kennarinn vill nota gjörhygli í kennslu er 

mikilvægt að hann prófi hana sjálfur og 

stundi reglulega til að geta þjálfað 

nemendur.  

Ef kennarinn hefur einungis persónulegan 

áhuga á ástundun en hefur ekki í hyggju að 

nota gjörhygli meðvitað með nemendum þá 

mun það samt hafa góð áhrif á kennsluhætti 

hans og starfsorku. 

Kennarar sem lesa bókina án þess að ætla 

sér að stunda hugleiðslu gætu orðið 
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meðvitaðri um líðandi stund. Það eitt og sér 

getur gagnast á margan hátt bæði í þeirra 

persónulega lífi og starfi. Vitneskjan um 

gjörhygli gæti gert það að verkum að fólk 

staldri oftar við og beini athygli sinni oftar 

að núverandi verkefni eða atburðum án þess 

að vera með hugann við aðra hluti. 

 

Álag í starfi 
 

Það er vel þekkt að kennarar geta upplifað 

mikið áreiti í starfi. Fólk er samt 

misviðkvæmt fyrir þessu áreiti og tekur 

misjafnlega mikið af persónulegum 

vandamálum með sér í kennslustofuna. 

Kennarar þurfa sífellt að hugsa fram í 

tímann og kennslan krefst mikillar 
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skipulagshæfni. Þeir eru oft í tímaþröng og 

þurfa stöðugt að vanda sig í samskiptum. 

Álagið sem myndast við þessar aðstæður til 

lengri tíma dregur marga til þess að hætta í 

starfi. Aðrir láta sig hafa það, en glíma þá 

gjarnan við þreytu og orkuleysi sem hefur 

þær afleiðingar að þeir hafa ekki orku til að 

sinna starfi sínu að fullu. 

 

Streita 
 

Streituástand í stuttan tíma þarf ekki að vera 

neikvætt og getur aukið afköst í afmarkaðan 

tíma. Langvarandi streita aftur á móti er 

ástand sem getur myndast við andlegt álag í 

lengri tíma og er talið sjúkdómavaldandi. 

Eitt af einkennum langvarandi streitu er 

kvíði. Einstaklingur gæti kviðið fyrir 
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einföldum framkvæmdum og komið litlu í 

verk. Hver kannast ekki við að fresta 

framkvæmdum? Það getur valdið miklum 

áhyggjum og kvíða sem ýta enn frekar undir 

streituna. Þetta er ástand sem getur endað 

með líkamlegum og andlegum vandamálum 

ef ekkert er að gert. 

Álag og streita er því ómögulegt ástand sem 

gerir það að verkum að fólk hugsar óskýrt, 

er skapstirt, orkulaust og utan við sig. Þar 

með gæti kennari í þessu ástandi talist 

óhæfur til að axla ábyrgð á námi barna. 

 

Ástundun og þjálfun 
 

Til að hugleiðslan beri árangur þarf að gefa 

sér tíma til ástundunar. Best er að taka frá 
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ákveðinn tíma á hverjum degi. Tilvalið er 

að vakna aðeins fyrr en aðrir á heimilinu til 

að fá frið ef iðkandi er sjaldan einn heima. 

Markviss ástundun fimm til sex daga 

vikunar í 45 mínútur er áhrifaríkust. Hver 

og einn finnur síðan sínar leiðir eftir átta 

vikna þjálfun. Aðferðir gjörhyglihugleiðslu 

eru margar og fólk getur mótað sínar venjur 

smátt og smátt. 

Þótt iðkandinn finni betri líðan strax á fyrstu 

viku er gott að taka a.m.k. átta vikur til að 

þjálfa sig í gjörhygli. Fyrst er æft með 

öndun og síðan prófaðar aðrar aðferðir. 
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Aðferðir 
 

Grunnaðferð hugleiðslu með gjörhygli 

miðast við að einbeita sér að eigin 

andardrætti. 

Fleiri tilbrigði er vel hægt að nota og oft 

finnur fólk sínar eigin aðferðir eftir að hafa 

æft sig vel með grunninn. 

Þegar grunninum er náð og iðkandanum fer 

að finnast hann valda hugleiðslunni 

ágætlega þá er tilvalið að breyta til og gera 

tilraunir með göngur, líkamsskynjun o.fl. 

Í daglegu lífi eru mörg tækifæri til að stunda 

gjörhygli og kemur það nánast sjálfkrafa ef 

hugleiðsla er stunduð markvisst. Ef fólk vill 

þá getur það sleppt markvissri hugleiðslu og 

einungis stundað gjörhygli í daglegu lífi en 

árangur verður ekki eins mikill. 
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Öndun 
 

Allar manneskjur anda svo það er auðvelt 

að nota öndun til þjálfunar. Hafa ber í huga 

að það er mikilvægt að tileinka sér þau 

viðhorf sem bent er á hér í eftirfarandi 

leiðbeiningum svo árangur náist. 

• Gott er að vera í ró og næði meðan á 

hugleiðslu stendur. Iðkandinn velur 

síðan að setjast á stól eða púða. 

• Áríðandi er að vera vel uppreistur og 

ímynda sér að það sé togað blíðlega í 

hvirfilinn. Báðir fætur eru hafðir þétt 

við gólfið. Iðkandinn athugar vel 

hvort það sé spenna í bakinu eða 

einhverstaðar annarstaðar og lagar sig 

til eftir þörfum. 
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• Athyglinni er beint að 

andardrættinum og  viðkomandi velur 

sér eitthvað sem hann finnur þegar 

hann andar til að fylgjast með og 

einbeita sér að. Til dæmis er hægt að 

finna magann þenjast út og falla inn 

eða kitlið við nasirnar þegar loftið fer 

inn og út aftur. 

• Gott er ef byrjandi nær 20 mínútum 

fyrstu skiptin og svo getur hann aukið 

tímann smátt og smátt. Ef iðkandinn 

hefur aðeins 10 mínútur eða minna þá 

er betra að nýta þær frekar en að 

sleppa hugleiðslunni alveg. 

• Við hugleiðsluna byrjar fólk að hugsa 

og kannski gleymir það sér í 

hugsunum smástund. Það er allt í lagi 

og eðlilegt. Hugsanirnar eru 
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meðteknar án allra dóma,  

viðkomandi leyfir þeim síðan að 

hverfa. Síðan einbeitir hann sér aftur 

að andardrætti sínum. 

• Þetta ferli gæti farið að ergja 

iðkandann en hann þarf að forðast að 

verða ergilegur því mikilvægt er að 

vera þolinmóður. Um leið og hann 

áttar sig á að hann er komin í eitthvað 

hugsanaferli meðtekur hann það án 

allra dóma og einbeitir sér aftur að 

andardrætti. 

• Þar sem þetta er alls ekki auðvelt þá 

er mjög gott að hafa húmor fyrir því 

hvað hugsanirnar geta streymt fram 

óumbeðnar. Iðkandinn gerist 

rannsakandi síns eigin hugar af 

hlutleysi án dóma og skilgreininga. 
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• Viðkomandi gæti fundist þetta 

tilgangslaust enda ekki víst að hann 

upplifi slökun til að byrja með en það 

kemur með æfingunni. Við hverja 

hugleiðslu er verið að þjálfa hugann í 

að einbeita sér og við hvert skipti 

verður þetta auðveldara. Hugurinn 

róast og þar með hverfur spenna og 

annað sem hrjáir líkamann. 

• Ef syfja svífur á fólk er gott að gera 

hugleiðsluna standandi. Forðast ber 

að breyta eðlilegu flæði venjulegs 

andardráttar. 

• Það er gott að hafa augun lokuð en ef 

viðkomandi hefur þau opin þá er gott 

að hafa þau hálfopin og horfa á 

gólfið. 
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• Þegar iðkandi ert orðinn æfður í 

þessum grunni getur hann fært 

athyglina til líkamans, til heyrnar eða 

sjónar en með sömu gjörhygli.  

• Ef illa gengur er gott að reyna að sjá 

skoplegu hliðina á því hversu 

upptekinn hugurinn er og muna að 

vera góður við sjálfan sig. 

Mikilvægur þáttur hugleiðslunnar er 

að vera ekki með dóma eða reyna of 

mikið heldur einungis að taka því 

sem kemur með skilningi, velvilja og 

síðast en ekki síst þolinmæði. 
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Ganga 
 

• Byrjað er á að standa réttur í baki og 

finna vel fyrir því hvernig þungi 

líkamans kemur við gólfið. 

• Athyglinni er beint að fótunum og 

síðan er byrjað að ganga hægt og 

rólega. 

• Hverri hreyfingu líkamans er veitt 

athygli. Best er að hreyfa sig mjög 

rólega til að byrja með. 

• Eins og áður fer hugurinn á flug. 

Hann gerir það alltaf! Þá eru 

hugsanirnar meðteknar án dóma og 

ekki hugsað lengra. Athyglinni er 

síðan beint aftur að göngunni. 
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Líkamsskynjun 
 

• Iðkandinn leggst á gólfið og einbeitir 

sér að andardrætti sínum. 

• Athyglinni er síðan beint að tám 

vinstri fótar og viðkomandi ímyndar 

sér að öndunin fari þar í gegn 

nokkrum sinnum. 

• Svo er athyglinni beint í ökkla og il, 

kálfann, lærið og mjöðm. Síðan er 

gert það sama hægra megin. 

• Næst er tekin fyrir magi og mjóbak, 

efra bak og bringa og endað síðan á 

öxlunum. 

• Athyglin er því næst færð á fingur 

beggja handa í einu, svo á 

framhandleggi og svo upphandleggi 

og endað á öxlum aftur. 
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• Hálsinn er næstur í röðinni. Athyglin 

færist upp kokið og síðan að 

andlitinu. Því næst aftur í hnakka og 

upp höfuðið og endað á að ímynda 

sér að andað sé með hvirfilnum. 

• Á meðan æfingin stendur yfir er 

ímyndunaraflið notað til að fá 

tilfinningu fyrir því að anda nokkrum 

sinnum með hverjum líkamshluta 

fyrir sig. 

• Gott er að gefa sér smá stund í öndun 

að æfingunum loknum og veita öllum 

líkamanum athygli, hrista sig síðan 

smávegis og nudda. 
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Borðað 
 

Þegar borðað er af gjörhygli þá skoðar 

viðkomandi hvern og einn bita af athygli. 

Lit og áferð, form eða hvaðeina sem 

einkennir matinn. 

• Hægt er að æfa sig með rúsínu. Þá er 

byrjað á að þreifa á henni og finna 

hvernig hún er milli fingranna.  

• Þyngd hennar er fundin þótt lítil sé. 

Rúsínan er skoðuð mjög vel á alla 

kanta. Jafnvel sett við eyrað og 

athugað hvort það heyrist í henni.  

• Því næst er rúsínan færð hægt og 

rólega að vörum og nefi og ilmur 

hennar numinn áður en hún fer inn 

fyrir varirrnar.  
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• Rúsínan hittir tunguna sem finnur 

bragðið og færir hana undir 

tennurnar.  

• Það er tuggið hægt og athyglinni 

beint að bragði og áferð. 

•  Athyglinni er síðan beint að 

hreyfingum munnsins þangað til 

rúsínan eyðist upp og viðkomandi 

hefur að endingu kyngt öllu.  

• Að lokum er eftirbragðinu veitt 

athygli. Einnig er hægt að beina 

athyglinni að vélinda og maga ef 

áhugi er fyrir því. 
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Daglegt líf 
 

Í daglegu lífi er gjarnan margt að gerast hjá 

fólki í einu. Fjölmargir fljúga í gegnum 

daginn með hugann við næsta verkefni í 

stað þess að taka eftir því sem er að gerast 

þá stundina.  

Hver kannast ekki við að keyra eitthvert án 

þess að muna nokkuð eftir ferðinni sjálfri? 

Lesa nokkrar blaðsíður og átta sig síðan á 

því að muna ekki eitt einasta orð. Hvort er 

betra að lifa meira og minna annars hugar 

og missa af lífinu eins og það er í raun eða 

upplifa raunveruleikann og lifa hverja 

mínútu meðvitað? 

Það er í raun hægt að gera allt af gjörhygli 

og ef fólk stundar hugleiðslu markvisst 

kemur þessi meðvitund um líðandi stund af 
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sjálfu sér. Fólk fer að taka betur eftir og 

athyglin helst við það verkefni sem það fæst 

við hverju sinni, hversu lítilvægt sem það 

kann að virðast. 

Ef lesandi er einungis áhugasamur um efni 

þessarar bókar en ætlar ekki endilega að 

stunda hugleiðslu getur hann virkjað athygli 

sína meðvitað við hvaða verk sem er. Hann 

notar síðan aðferðir hugleiðslunnar til að 

halda sér við efnið. Ef hann fer að hugsa 

annað meðtekur hann hugsanirnar án dóma 

og heldur síðan áfram að beina athyglinni 

að verkefninu. 

Til að nefna gott dæmi gæti kennari verið á 

leiðinni í vinnuna og hann þarf að kynna 

ákveðið verkefni fyrir fjölda fólks sem hann 

þekkir ekki. Hann kvíðir fyrir. Hugsanir 

hans beinast að verkefninu og hann er þar af 
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leiðandi ekki með hugann við aksturinn eða 

gönguna. Viðkomandi gæti talist hættulegur 

í umferðinni ásamt því að kvíði hans 

magnast vegna hugarangursins. Þegar að 

kynningunni kemur gæti kennarinn verið 

skjálfandi af taugaóstyrk sem vísar ekki á 

góða kynningu. 

Ef þessi sami kennari hefði stundað 

gjörhygli við keyrsluna eða gönguna þá 

hefði hugur hans ekki náð því að magna upp 

kvíða hans á leiðinni. Hann hefði beint 

athygli sinni að því að keyra eða ganga. 

Hann hefði meðtekið allar hugsanir um 

verkefnið en sleppt tökunum á þeim 

jafnóðum án dóma og haldið síðan áfram að 

beina athyglinni að ferðinni. Þótt þessi 

kennari sé kvíðinn þegar það kemur að því 

kynna verkefnið þá hefur hann betri stjórn á 
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kvíða sínum og líkurnar á því að kynningin 

heppnist vel aukast verulega.  
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Að sjá og skilja 
 

Fólki finnst það oftast sjá annað fólk eins og 

það er og trúir því að það sé fordómalaust 

með öllu. 

Það vill hinsvegar stundum gleymast að 

hugurinn virðist hafa tilhneigingu til að 

tengja nýfengna reynslu við fyrri reynslu 

sjálfkrafa. Þetta getur litað sýn kennarans á 

nemendur án þess að hann átti sig á því. 

Gjörhygliþjálfun getur hjálpað kennaranum 

að sjá atburði, nýtt fólk eða nemendur í réttu 

ljósi. Þegar fólk fer að stunda hugleiðslu af 

gjörhygli kemst það að því hversu 

dómharðar hugsanir þeirra geta verið í 

þeirra eigin garð. Þegar það þjálfar sig í að 

meðtaka allar hugsanir sínar án dóma 

uppgötvar fólk að það hugsar ekki alltaf 
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rökrétt og það hættir að treysta því að það 

sem því finnst sé alltaf rétt. Við 

hugleiðsluna sér fólk að hugsanir þeirra eru 

ekki endilega sannleikur heldur einungis 

hugsanir. Það fer að staldra við og 

endurskoða hug sinn. 

Hvort sem fólk hugleiðir markvisst eða ekki 

þá getur það hvenær sem er staldrað við og 

beint athyglinni að andardrættinum,  

hreinsað hugann og séð hlutina skýrar. Þessi 

litla aðgerð getur bætt öll samskipti fólks til 

muna. Þá bregst fólk frekar við af hlutleysi 

án þess að tilfinningar eða hugsanir þeirra 

liti skoðanir þeirra og þar með framkomu. 

Þegar kennarinn sér atburð eða nemendur á 

þennan hlutlausa hátt þá skilur hann 

ósjálfrátt betur hvernig best er að bregðast 

við. Hann áttar sig betur á því hvernig best 
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er að haga samskiptum sínum því hann er 

ekki að burðast með tilfinningarnar sem  

fylgja hugsunum hans.  

Hugsanir geta kallað fram tilfinningar sem 

viðkomandi fann fyrir síðast þegar svipaðar 

aðstæður komu upp. Við það að staldra við 

og hreinsa hugann minnka líkur á því að 

kennarinn geri mistök í samskiptum. Hann 

hefur stjórn á hugsunum sínum að því leyti 

að hann sér þær hlutlaust. Hann er laus við 

tilfinningarnar sem gætu fylgt og haft áhrif 

á framkomu hans. 
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Að vera á staðnum 
 

Það er mikilvægt fyrir andrúmsloftið í 

kennslustofunni að kennarinn sé viðstaddur 

andlega ekki síður en líkamlega þegar 

nemendur streyma inn. Að hann heilsi og 

nái helst augnsambandi við hvern og einn 

getur skipt sköpum fyrir daginn. 

Ef kennarinn er annars hugar í byrjun dags 

þá verður að öllum líkindum erfiðara fyrir 

hann að ná athygli nemenda. Nemandinn 

getur upplifað það sem svo að kennarinn 

nenni ekki að vera þarna og því ætti 

nemandinn þá að nenna því! 

Gjörhygliþjálfun hjálpar kennaranum að 

vera á staðnum andlega jafnt sem líkamlega 

og sinna því sem þarf að sinna hverja stund 

af athygli og heilindum því hann hefur 
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þjálfað huga sinn til þess. Hann kann að 

sleppa neikvæðum hugsunum og áhyggjum 

og snúa sér að því sem er að gerast í 

kringum hann á því andartaki sem það er að 

gerast án mikillar áreynslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Fyrir nemendur 
 

Nemendur eru jafn misjafnir og þeir eru 

margir, hver með sinn bakgrunn og 

aðstæður. Sumir eru ánægðir og 

hamingjusamir en aðrir ekki. Allir 

nemendur geta grætt á gjörhygliþjálfun rétt 

eins og fullorðið fólk. 

Stutt inngrip í þjálfun á gjörhygli er góð 

tilbreyting fyrir nemendur. Hægt er að gera 

fjölbreyttar æfingar með þeim til að hafa 

þjálfunina sem skemmtilegasta. 

Nauðsynlegt er að kennarinn hafi stundað 

eða sé að stunda hugleiðslu sjálfur ef hann 

ætlar að kenna börnum aðferðirnar. 

Kennarinn verður að geta stuðst við eigin 

reynslu til þess að leiðbeina öðrum í 

gegnum hugleiðslu.  
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Kennarinn getur nýtt sér gjörhygli á annan 

máta en að kenna nemendum fyrrnefndar 

aðferðir. Hann getur tileinkað sér gjörhygli 

að hluta til sem stuðlar að betri samskiptum 

og eykur tilfinngastjórn. Hann hefur síðan 

möguleikann á að miðla því til nemenda. 

Hann venur sig á að staldra stutt við og taka 

eftir andardrætti sínum og henda frá sér 

neikvæðum hugsunum og áhyggjum. Hann 

þarf að vera kunnugur og meðvitaður um 

tilgang gjörhygli. Hann þarf að temja sér að 

beina athygli sinni að þeim verkefnum sem 

er verið að gera þá stundina ásamt því að 

koma með það viðhorf til kennslunnar. 

Jafnvel smávægileg viðleitni í þessa veru er 

til góðs bæði fyrir nemendur og kennarann. 
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Líðan nemenda 
 

Hægt er að spyrja sig hvort einhverjum sem 

líður illa á einhvern hátt geti lært mikið á 

meðan. Heilbrigð skynsemi segir manni að 

svo geti ekki verið.  

Áhyggjur af smálegum hlutum geta vaxið 

stórlega í óþroskuðum huga og valdið 

miklum áhyggjum og kvíða, jafnvel mikilli 

streitu. 

Það er vel þekkt að fullorðið fólk á í 

erfiðleikum með að hugsa skýrt og einbeita 

sér að verkefnum ef það er undir álagi. 

Finni það fyrir streitu eða áhyggjum verður 

hugsunin óskýrari. Er þá hægt að ætlast til 

að börn ráði við lærdóminn ef þau eru í 

svipuðu ástandi?  
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Eru agavandamál kannski að miklu leyti 

úrræðaleysi skólakerfisins ef horft er til 

líðanar nemenda og kennara? Þessari 

spurningu er vandsvarað en það er líka 

viðsjárvert að horfa fram hjá henni. 

 

Einbeiting og athygli 
 

Börn líkt og fullorðið fólk eiga það til að 

hugsa fram í tímann, hlakka til að losna úr 

skólanum og fara að leika sér. Þau geta ekki 

beðið eftir helgarfríinu sem er auðvitað 

eðlilegt. Þessi tilhneiging að láta sig dreyma 

um skemmtilegar stundir í framtíðinni getur 

minnkað áhugann á náminu. Athyglin er á 

dagdraumunum en ekki á verkefninu sem er 

verið að vinna.  
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Stöðug þjálfun gjörhygli getur aukið 

möguleika nemenda á að halda athygli sinni 

á náminu. Hugleiðslan þjálfar hugann til 

þess ásamt þvi að hjálpa nemendum til að 

þekkja sínar tilfinningar og hafa stjórn á sér. 

Í hugleiðslunni er iðkandinn stöðugt að láta 

hugann dvelja við andartakið og henda frá 

sér hugsunum án þess að dæma. Þegar  þetta 

ferli er notað í lengri tíma venst hugurinn á 

að gera það sama við aðrar aðstæður án 

mikillar áreynslu. 

Hugurinn býr í heilanum sem er eins og 

hvert annað líffæri eða skynfæri. Fólk  getur 

þjálfað vöðva, sjón og heyrn. Svo það er 

ekki nema eðlilegt að hægt sé að þjálfa 

hugann eða heilann á svipaðan máta. 
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Ástundun og þjálfun 
 

Ekki er hægt að ætlast til þess að ung börn 

geti verið lengi í einu að hugleiða. 

Kennarinn þarf því að laga hugleiðsluna að 

þeirra þörfum með því að hugleiða í stutta 

stund í einu en ef til vill oftar yfir daginn. 

Þegar kennarinn er orðin vanur að vinna 

með nemendum í öndun þá getur hann farið 

að breyta til og gera hugleiðsluna 

skemmtilegri. Mikilvægt er að ofgera ekki í 

byrjun heldur líta á ástundun sem 

nokkurskonar námsfrí og hvíld. 

Hægt er að útskýra ágætlega tilganginn með 

þjálfuninni fyrir 8 ára og eldri. Yngri börn 

þurfa í raun ekki að vita nákvæmlega til 

hvers heldur er nóg að þau vilji vera með. 
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Misvel getur gengið að fá alla til að taka 

þátt og til að róa sig niður og leggja sig 

fram. Lögð er áhersla á að ofgera ekki í 

byrjun heldur auka tímann og fjölbreytnina 

smátt og smátt. 
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Aðferðir 
 

Einnar mínútu hugleiðsla með áherslu á 

öndun nokkrum sinnum á dag getur hentað 

einum hóp nemenda vel. Lengri tími einu 

sinni á dag gæti síðan hentað öðrum hóp. 

Kennari verður að prufa sig áfram með 

hvern hóp fyrir sig og alls ekki ætlast til að 

allt gangi að óskum í hvert skipti. 

Eins og komið hefur fram, eru fjölmargar 

aðferðir til að stunda gjörhygli. Kennarinn 

getur notað sitt eigið hugmyndaflug í 

aðferðum svo lengi sem athyglinni er beint 

að einhverju ákveðnu.  

Nemendur eru þjálfaðir í að meðtaka og 

samþykkja hugsanir og leyfa hugsununum 

síðan að hverfa aftur án dóma eða ergelsis. 

Þeim er kennt að sleppa tökunum á 
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tilfinningum og hugsunum. Hlutverk 

kennarans er að hjálpa nemendunum að 

upplifa hvert andartak eins og það er og 

einbeita sér að því. 

 

Öndun 
 

Einnar til fimm mínútna hugleiðsla með 

athyglina á öndun dugar fyrir börn en 

auðvitað er allt í lagi að vera lengur ef hægt 

er. 

Kennarinn verður að leiða hugleiðsluna og 

minna nemendur reglulega á að sleppa 

hugsunum sínum og hafa húmor fyrir 

hversu ótrúlega erfitt það getur verið. 
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Kennari heldur nemendum við efnið í 

stuttan tíma og notar andardráttinn til að 

skilgreina hvert andartak fyrir nemendum. 

Við lok hugleiðslunnar er gott að ræða við 

nemendur um þær hugsanir og tilfinningar 

sem upp komu hjá þeim. Það þarf að leggja 

áherslu á að það sé eðlilegt að hugurinn 

komi aftur og aftur með hugsanir. Þetta þarf 

að ræða vel.  

Eldri nemendur geta fengið frekari 

útskýringar á tilganginum. Þeir eru að þjálfa 

heilann í að halda athyglinni við núverandi 

aðstæður eða verkefni og að einbeita sér. 

Nemendum mun síðan flestum líða betur á 

einhvern hátt sem eykur áhuga þeirra á 

þátttöku. 
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Ganga 
 

Hægt er að láta nemendur ganga af 

gjörhygli en það gæti tekið lengri tíma en 

öndunaræfingarnar.  

Hægt er að útfæra þannig gönguæfingu á 

ýmsa vegu en best er að láta nemendur 

ganga rólega til að þau nái að finna fyrir 

hverri hreyfingu. 

Eins og áður er aðalatriðið að halda 

athyglinni við gönguna. Einnig þarf að 

meðtaka allar hugsanir og hafa húmor fyrir 

hversu upptekinn hugurinn er og hve frekur 

hann er á athygli fólks. 

Í þessari æfingu er líka tilvalið að nota 

hugmyndaflugið, t.d. að ganga í hring, 

afturábak eða áfram. Nemendur geta líka 
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verið með í ráðum um framkvæmdina til að 

gera þetta skemmtilegra. 

 

Líkamsskynjun 
 

Börnum finnst þessi æfing yfirleitt 

skemmtileg. Þau leggjast á gólfið og byrja á 

að taka eftir andardrætti sínum. Það 

skemmtilegasta við æfinguna er þegar þau 

eru beðin um að anda ofan í tær eða annan 

líkamshluta, þeim finnst það skrýtið. Hægt 

er að láta þau ímynda sér að líkamshlutarnir 

stækki og minnki við hvern andardrátt. 

Oftast er auðvelt að virkja ímyndunarafl 

barna og það ætti kennarinn að nýta sér vel. 

Síðan er haldið áfram með líkamshlutana 

eins og áður hefur verið lýst og hver 

líkamshluti látinn anda nokkrum sinnum. 
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Ágæt slökun fæst með þessari æfingu svo 

sumir gætu dottað og best er að skipta sér 

ekki af því heldur halda bara áfram. Gott er 

að gefa nemendum smá tíma til að lífga sig 

upp eftir æfinguna og segja þeim að nudda 

andlit og hrista útlimi smávegis. 

 

Borðað 
 

Nestistíminn ætti að vera tilvalinn til að 

kenna nemendum að taka vel eftir matnum 

sínum. Skoða hann vel og borða hægt. 

Finna áferð hans og bragð og hvernig 

munnurinn hreyfist.  

Einnig er auðvelt að koma með rúsínur og 

leiða nemendur í gegnum að borða rúsínu 

með fullri athygli, líkt og áður hefur verið 
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lýst. Þær geta verið athyglisverðar við nána 

athugun og flest börn borða þær. 

Sniðugt er líka að leyfa börnunum að borða 

fyrstu rúsínuna eins og þau gera eðlilega og 

borða síðan næstu með gjörhygli og ræða 

síðan muninn á bragði, lykt og áferð. 

 

Náttúran 
 

Ef nemendur fara í vettvangsferðir út í 

náttúruna er tilvalið að láta þau setjast eða 

leggjast og æfa hlustun eða gera 

gönguæfingu. 

Hægt er að hvetja þau til að beina athyglinni 

að umhverfinu og taka eftir smáatriðunum 

með því að teikna, handfjatla, hlusta og 

horfa. 
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Bjallan 
 

Hvort sem notast er við margar stuttar 

hugleiðslur yfir daginn eða bara eina þá er 

gott að nota litla hljómmikla bjöllu til að 

byrja og enda hverja hugleiðslu með. 

Kennarinn nær athygli allra fyrr á einfaldan 

hátt og er laus við að ná athygli allra með 

rödd sinni eða að lenda í þrasi við 

nemendur. 

Nemendur eru vandir á þetta enda er gott að 

hafa einhverskonar merki eins og 

bjölluhljóm eða annað hljóð sem vekur 

athygli. Nemendur hafa líka gaman af 

einhverju sem er ekki hefðbundið í 

skólastofum. 
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Að þekkja tilfinningar sínar 
 

Að þekkja tilfinningar sínar er hverri 

manneskju til góðs, einnig börnum. Þetta á 

við þó ekki sé annað gert en að setjast niður 

í hring með nemendum. Ef þeir eru beðnir 

um að loka augum og taka eftir hvernig 

þeim líður þá gerir það mikið gagn.  

Fullorðið fólk er flest meðvitað um það að 

ef það er ergilegt eða órólegt þá er það 

kannski út af einhverjum áhyggjum, 

verkjum eða áföllum sem það ræður ekki 

við.  

Börn átta sig ekki á því að þegar þau hegða 

sér órólega eða eru á einhvern hátt í 

uppreisn gagnvart námi eða kennara, liggi 

ástæðan í því að þau hafa áhyggjur, eru 
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kvíðin eða finna fyrir líkamlegum 

óþægindum o.s.frv. 

Ef nemendum er gefið tækifæri til að átta 

sig á tilfinningum sínum gæti þeim liðið 

betur. Ef þeim er gefið tækifæri til að vinna 

úr þessum tilfinningum í einrúmi eða með 

því að ræða opinskátt um þær við aðra þá er 

auðveldara fyrir þá að einbeita sér að 

náminu. 

Flestir kannast við léttinn þegar þeir fá að 

tala um áhyggjur sínar og vandamál. Börn 

eru eins og fullorðnir að þessu leyti. Þau 

þarfnast aðstoðar fullorðna og handleiðslu 

við að þekkja og skilja sínar eigin 

tilfinningar. Ýmsar leiðir eru til og 

gjörhygliþjálfun er ein af þeim. 

 



 52 

Kostir við gjörhygli í 

kennslustofunni 
 

Samkvæmt bók Deborah Schoeberlein 

(2009) sem fjallar um reynslu hennar til 

fjölda ára af að nota gjörhygli með kennslu 

eru kostir þess margir. 

Fyrir kennara: 

• Eykur einbeitingu og árvekni. 

• Gerir kennarann móttækilegri fyrir 

þörfum nemenda. 

• Styður við tilfinningalegt jafnvægi. 

• Kennarinn hefur meiri stjórn á streitu 

og kann að minnka hana. 

• Styður kennarann í að fara ekki með 

vinnuna heim eða heimilisvandamál í 

vinnuna. 
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• Bætir andrúmsloftið í 

kennslustofunni. 

• Styður við almenna vellíðan. 

 

Fyrir nemendur: 

• Styður námsáhuga nemenda. 

• Eykur árangur í námi. 

• Eykur einbeitingu og athygli 

nemenda. 

• Minnkar líkur á prófkvíða. 

• Eykur líkur á sjálfsskoðun og að 

nemendur nái að róa sig niður. 

• Styður alla samvinnu í 

kennslustofunni vegna aukinnar 

sjálfsstjórnar nemenda. 
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• Gefur nemendum verkfæri til að 

minnka streitu ef þess þarf. 

• Bætir félagslega hæfni og 

tilfinningagreind. 

• Styður félagslegan þroska og 

heilbrigð samskipti og sambönd við 

aðra. 

• Styður líkamlega og andlega vellíðan. 
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Lokaorð 
 

Hér hefur verið sett fram einfölduð mynd af 

gjörhygli og þeim aðferðum sem henni 

fylgja. Hver sem er ætti að geta nýtt sér 

þessa litlu bók því það er sama hversu lítið 

hún höfðar til lesandans, vitneskjan hefur 

samt áhrif á hugann.  

Það er vonandi að þessi fræði muni verða 

almenningi kunnug í meira mæli en nú er. 

Hraðinn og öfgarnar sem einkenna líf  

flestra í dag virðast hafa mörg vandamál í 

för með sér. Streita, kvíði og jafnvel 

þunglyndi barna ætti að vera óþekkt 

fyrirbæri en svo er ekki. 

Efnishyggja og græðgi hafa verið áberandi 

þættir í hinum vestræna heimi áratugum 

saman. Hverskonar kynslóð er verið að ala 
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upp í dag? Hvað verður um þessa kynslóð í 

framtíðinni ef haldið verður áfram á sömu 

braut? Margur myndi halda að hér væri 

verið að gera úlfalda úr mýflugu og vonandi 

er það rétt. 

Vellíðan barna er flestum mikilvæg og ljóst 

er að góð líðan er undirstaðan til náms og 

eðlilegs þroska þeirra. Kennarar eru í 

afbragðs stöðu til að rannsaka og gera 

tilraunir með þessi fræði bæði persónulega 

og með nemendum. Þeir geta líka séð til 

þess að fleiri sjái kosti fræðanna. Það eykur 

lífsgæði að kunna að upplifa lífið eins og 

það er og njóta hvers andartaks því þau eru 

öll mikilvæg.  
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