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Að styrkja ræturnar – hlúð að líðan

Hagnýtar leiðir til að hlúa að eigin líðan og líðan barna - fyrir kennara og
starfsfólk í frístunda- og skólastarfi. 

Í þessari stuttu veffræðslu verður farið yfir hagnýt ráð til að stuðla að
velferð í skóla- og frístundastarfi og hlúa að eigin líðan sem og líðan
barna á tímum Covid-19. 

Fjallað verður um leiðir sem hafa jákvæð áhrif á vellíðan, jafnvægi og
sjálfstiltrú, bæði starfsfólks og barna, m.a. með núvitund og samkennd. 

Þátttakendur læra æfingar og þeim gefst tækifæri til að spyrja og taka 
þátt. Vísað verður til hagnýtra leiða og efnis sem hægt er að grípa í 
seinna, fyrir börn sem og fullorðna. 



Stöldrum aðeins við!





Jafnvægi 

Það er á okkar ábyrgð að næra 

starfsánægju okkar og þann anda sem 

ríkir á vinnustaðnum. 

Til að það takist þurfum við að gefa 

rými fyrir ánægju og gleði í okkar 

eigin lífi. 



Heilbrigð samskipti eru áhrifamesti 
þátturinn þegar horft er til hamingju



RÆKTUM FÉLAGSLEG
SAMSKIPTI OG TENGSL



Uppbyggileg og nærandi samskipti

• Byrjum á okkur sjálfum....
– Einlægur ásetningur

– Enginn er fullkominn

– Verum vakandi fyrir innri

garnrýnisrödd okkar              

– Fyrirgefum okkur

– Verum þakklát

– Tileinkum okkur umburðarlynd



Lífið er ekki alltaf dans á rósum



Tilfinningar eru áttavitinn okkar



Streita og afköst / álag og líðan



Hvað nærir þig?

Skrifaðu niður lista af 10 nærandi verkefnum 

eða hlutum.

Til að byrja með – endilega deilið einhverju einu með okkur hér 

(nafnlaust) :

www.menti.com

http://www.menti.com/


Svör þátttakenda



Svör þátttakenda



Svör þátttakenda



bryndisjona@nuvitundarsetrid.is



Þrír góðir hlutir





Tíu fingra 

þakklæti

10 fingra þakklætisæfingin



Viltu næra hamingjuna?

• Fólk er andlega fjarverandi  að 

meðaltali 50% vökutíma

• Mest flögrar hugurinn við verkefni 

sem tengjast daglegri rútinu s.s. að 

tannbursta, fara í sturtu osfrv (67%)

• Svo komu verkefni eins og að læra, 

vinna, ferðast, hlusta á tónlist, ganga 

(+/- 50%) 
(Killingswort & Gilbert, 2010)

Hamingjan 

mælist mest 

þegar fólk 

er andlega 

til staðar

ÆFÐU ÞIG ÞÁ Í AÐ VERA SEM OFTAST HÉR OG NÚ



Núvitund

- að veita lífinu og líðan á hverri stundu 
vakandi athygli

- að vita hvað maður er að gera og upplifa
um leið og maður er að gera það

….. með opnum huga og forvitni



Núvitund er athyglisþjálfun

Núvitund er ekki að reyna að ná 
einhverju fram eða að upplifa eitthvað 
sérstakt!

Ekki að breyta því sem er heldur að 
tengja við það sem er nú þegar til 
staðar

(En ef til vill tekurðu eftir því að allt 
tekur stöðugum breytingum)

Með núvitund tengjum við saman huga 
og hjarta



Með núvitund þjálfum við okkur í að:

• tengja betur saman huga og líkama

• taka betur þátt í því sem við upplifum og   

finnum fyrir, góðu eða slæmu

• vera vakandi fyrir því sem er að gerast 

hér og nú

• bregðast við af  yfirvegun

• taka af sjálfstýringu



Hvað ef sjálfstýringin tekur of mikið yfir?

- við tökum síður eftir jákvæðum hlutum

- hætta á að við fjarlægjumst tilfinningar okkar

- við tökum síður eftir því hvernig okkur og öðrum líður

- við lesum ekki eins vel í aðstæður

....... og missum af svo miklu í lífinu 



Á sjálfstýringunni...

• horfum við án þess að sjá

• heyrum við án þess að hlusta

• snertum við án þess að finna

• borðum við án þess að finna bragð

• öndum við án þess að lykta



Núvitund er hugarrækt







Lítið heimaverkefni

• Gerðu tilraun næstu vikuna og veldu þér eitthvað verkefni 
sem þú gerir alla jafnan án þess að veita því athygli.

• Prófaðu að fylgjast vel með því hvernig þú framkvæmir 
þessa athöfn, hversu lengi og hvaða hreyfingar fylgja, 
jafnvel hverju þú finnur fyrir. Stilltu inn á skynfærin þín.



Samkennd er tilfinning sem verður til 

þegar við sjáum að öðrum líður illa 

eða er í vanda og við finnum löngun til 

að rétta hjálparhönd

Samkennd í eigin garð er sama 

tilfinning en beinist gagnvart okkur 

sjálfum – að við komum fram við okkur 

eins og við værum okkar besti vinur 

Einstaklingur þarf að sýna samkennd í eigin garð áður en hann 

deilir samkennd sinni til annarra  - Dalai Lama



Rannsóknir

– Aukin vellíðan

– Samskipti batna, bæði við 

okkur sjálf og aðra

– Aukin færni til að takast á við 

erfið samskipti

– Einbeiting og athygli eflist

– Minni streita, kvíði og depurð

– Verndandi þáttur gegn kulnun

– Aukin sjálfstiltrú

– Sjálfsöryggi, sjálfsvitund og 

hugarró eykst

– Aukin færni til að takast á við

áskoranir daglegs lífs

Albrech, 2016/2018, Emerson, 2017, Jennings og Greenberg 2009, 

Hennelly, 2011, Lomas ofl, 2017, Roser ofl. 2012/2012, Shapiro, 

2007,



Þriggja þrepa andrými



Félagsleg tengsl

• Hvað/hver fær þig til að mæta í vinnuna á 

hverjum degi?

• Hvað/hver fékk þig til að mæta í skólann á 

hverjum degi á sínum tíma?



Nemendur og skólatengsl

• Líklegri til að mæta í skólann, ná betri námsárangri og ljúka 

námi.

• Líklegri til að stunda hreyfingu/líkamsrækt.

• Ólíklegri til að verja miklum tíma á samfélagsmiðlum.

• Ólíklegri til að neyta tóbaks og vímuefna, sýna 

ofbeldishegðun eða slasast.

• Ólíklegri til að glíma við tilfinningavanda.

• Ólíklegri til að finna fyrir sjálfsvígshugsunum/reyna sjálfsvíg.



Núvitund er hluti tengslamyndunar
• Núvitund styður við jákvæð samskipti.

• Hvers vegna er mikilvægt fyrir nemendur að beina athygli sinni að 

aðstæðum hér og nú (vera í núvitund)? 
– Hjálpar okkur að átta okkur á eigin þreytu, hungri, þörf fyrir að fara á salernið 

o.s.frv.

– Hjálpar okkur að átta okkur á öðrum tilfinningum, gleði, sorg, reiði, kvíða, spennu 

o.s.frv.

– Fylgjast með í skólanum og beina athygli okkar að þeim verkefnum sem við 

þurfum að sinna.

– Beina athygli okkar að samskiptum við kennara, fjölskyldu, vini, skólafélaga 

o.s.frv. 

– Hjálpar okkur í umferðinni, hvort sem við erum gangandi, hjólandi eða akandi.



Tengslamyndun

• Að finna reglulega tíma, maður á mann, til þess að spjalla um 

áhugamál nemandans, komast að því "hver nemandinn er".
– Heyra í nemanda af og til, hvernig gengur, sérstaklega um það sem 

skiptir nemandann máli.

• Heilsa vingjarnlega, ávarpa viðkomandi með nafni.

• Jákvæð endurgjöf, leiðrétting óæskilegrar hegðunar, lýsandi 

hrós/hvatning.
– Hrósum endilega fyrir öll skref í rétta átt

• Miðla hrósi til nemanda.



Hvað er eiginlega núvitund?
• Setjið vatn í glæra skál.

• Fáið nemendur til þess að horfa á skálina, andspænis ykkur.

• Setjið lítinn hlut ykkar megin við skálina og spyrjið hvort nemendur sjá hann í gegnum 

skálina.

• Hrærið svo t.d. matarsóda saman við vatnið þannig að það þyrlist um vatnið – fáið 

nemendur til að taka eftir því hvernig hluturinn ykkar megin við skálina hverfur þeim úr 

sýn meðan þið hrærið í vatninu.

• Útskýrið að þetta sé það sem getur gerst þegar hugsanir okkar fara á flug, sérstaklega 

þegar við erum kvíðin, reið, áhyggjufull, spennt o.fl.

• Hættu svo að hræra. Bentu nemendum á að fylgjast með því hvað gerist í skálinni þegar 

matarsódinn fellur smám saman til botns.

• Segðu nemendum að þetta sé svipað því sem gerist í líkama okkar þegar við fylgjumst 

með andardrættinum. Hugurinn róast og verður skýrari, við áttum okkur betur á 

hugsunum okkar og tilfinningum og erum færari um að beita skynseminni.

(Þýtt og staðfært úr Burdick, 2014, bls. 23)



Tengsl hugar og líkama

• Komum okkur þægilega fyrir. Sitjum „með reisn“, bein í baki og lokum 

augunum ef við getum og okkur finnst það þægilegt.

• Tökum eftir andardrættinum og því sem við finnum fyrir í líkamanum.

• Fyrir hverju finnið þið í munninum?

• Ímyndum okkur nú að við séum með sítrónusneið fyrir framan okkur.

• Ímyndum okkur að við finnum af henni lyktina, setjum hana svo upp í 

munninn og bítum í hana.

• Hvað gerist í munninum við að hugsa um sítrónusneið? Fyrir hverju 

finnurðu?



Leikur/æfing í núvitund
• Komið ykkur fyrir í hring, standandi eða sitjandi.

• Þegar leikurinn hefst eru allir þátttakendur þöglir.

• Eitt ykkar byrjar að kasta fingrasmelli til einhvers annars í hópnum.

• Sá sem kastað er til grípur smellinn og kastar til einhvers annars og 

svo koll af kolli.

• Gerið þetta í ca 2-3 mínútur.

• Spyrjið hópinn hvaða hugsanir komu upp, tilfinningar – fyrir hverju 

fundu þau í líkamanum?

• Er hægt að leika þennan leik án þess að veita því sem er að gerast 

fulla athygli?



Samskipti í núvitund

• Veitum viðmælanda okkar fulla athygli. Tökum okkur 

hlé frá því sem við vorum að gera, hlustum, myndum 

augnsamband (eins og við á), sýnum viðmælandanum 

að við séum að hlusta.

• Veitum viðmælandanum nægan tíma til að tjá sig.

• Reynum að setja okkur í spor viðmælanda okkar.

• Veitum okkar eigin hugsunum og tilfinningum eftirtekt.



Samskipti í núvitund, frh.

• Forðumst það að grípa fram í eða fara strax í lausnaleit.
– Stundum vill fólk bara að á það sé hlustað og því sé sýnd 

samkennd og skilningur, án þess að því sé sagt fyrir verkum.

• Biðjum vingjarnlega um útskýringar ef eitthvað er óljóst.

• Sýnum viðmælandanum að við skiljum, t.d. með því að draga 

saman/umorða það sem viðmælandi sagði og/eða gangast 

við tilfinningum og hugsunum viðmælandans. 
– T.d. „Það er mjög skiljanlegt að þú hafir fundið fyrir …“





Veganesti

• Hvað af því sem við ræddum getur þú nýtt þér, 

jafnvel strax í dag? 

• www.menti.com

http://www.menti.com/


Ýmsar leiðir til að hlúa að vellíðan

• Fullt til af öppum sem eru hjálpleg 
– Calm, Headspace, Insight timer, Stop-breath-be, Breath, Happ App (íslenskt)

• Æfingar á Spotify – bæði fyrir börn og fullorðna undir Núvitundarsetrið
– Þú þarft ekki að vera áskrifandi

• Núvitundarganga í kringum Hvaleyrarvatn – ókeypis á Wapp appinu

• https://www.nuvitundarsetrid.is/hlekkir

• https://www.gonoodle.com/

• https://sterkariutilifid.is/

https://www.nuvitundarsetrid.is/hlekkir
https://sterkariutilifid.is/


Áhugaverð myndbönd
• Þinn besti vinur

• https://www.youtube.com/watch?v=XO0rzb7gFtA

• Núvitundaræfing – hlusta

• https://www.youtube.com/watch?v=wfExlzLp3dA&t=61s

• Kvíði og gagnsemi tilfinninga

• https://www.youtube.com/watch?v=mQibmrKYOJc&fbclid=IwAR1uxGFXm4zCO1Vyvc12Yh14n7lQbmdzqb1

OB-1mjjxDWpkTgl0wdnsJMrg

• Skaðleg streita hindrar heilbrigðan þroska

• https://www.youtube.com/watch?v=95N8a5bZ1Bs&t=6s

• Reynslan stýrir uppbyggingu heilans

• https://www.youtube.com/watch?v=UJxUr4uMu_Y&t=13s

• Sending og svörun móta straumrásir heilans 

• https://www.youtube.com/watch?v=BEU0TeP-

OW0&fbclid=IwAR0akfmcIRUSe6OlZhotsCzEx3AidxDZqCl6ummFJz5XLDNbtewIgugeXjc

https://www.youtube.com/watch?v=mQibmrKYOJc&fbclid=IwAR1uxGFXm4zCO1Vyvc12Yh14n7lQbmdzqb1OB-1mjjxDWpkTgl0wdnsJMrg
https://www.youtube.com/watch?v=XO0rzb7gFtA
https://www.youtube.com/watch?v=mQibmrKYOJc&fbclid=IwAR1uxGFXm4zCO1Vyvc12Yh14n7lQbmdzqb1OB-1mjjxDWpkTgl0wdnsJMrg
https://www.youtube.com/watch?v=wfExlzLp3dA&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=mQibmrKYOJc&fbclid=IwAR1uxGFXm4zCO1Vyvc12Yh14n7lQbmdzqb1OB-1mjjxDWpkTgl0wdnsJMrg
https://www.youtube.com/watch?v=mQibmrKYOJc&fbclid=IwAR1uxGFXm4zCO1Vyvc12Yh14n7lQbmdzqb1OB-1mjjxDWpkTgl0wdnsJMrg
https://www.youtube.com/watch?v=95N8a5bZ1Bs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=UJxUr4uMu_Y&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=BEU0TeP-OW0&fbclid=IwAR0akfmcIRUSe6OlZhotsCzEx3AidxDZqCl6ummFJz5XLDNbtewIgugeXjc


Áhugaverð myndbönd

• Sitting still like a frog – núvitundaræfingar fyrir börn á ensku
https://www.shambhala.com/sittingstilllikeafrog/?fbclid=IwAR3fX8McXnQMafrtEFrECIln4XyQ54wg

oWT-5lSyf9g8ONbDO-xBVqXSZ2A

• Ted Talk – What makes a good life – lessons from the longest study on happiness 

https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t=6s

• The Science of Kindness
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=O9UByLyOjBM&feature=emb_logo&fbclid=I

wAR0xxM4NbTZKTZSB9T1gYOGcEWlJlF8mbYXOrxdf6Kcc2364ONQ6z67knZc

https://www.shambhala.com/sittingstilllikeafrog/?fbclid=IwAR3fX8McXnQMafrtEFrECIln4XyQ54wgoWT-5lSyf9g8ONbDO-xBVqXSZ2A
https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=O9UByLyOjBM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0xxM4NbTZKTZSB9T1gYOGcEWlJlF8mbYXOrxdf6Kcc2364ONQ6z67knZc


Takk fyrir athyglina ;)


