
Núvitund 
 
Núvitundarhugleiðsla er öflug og ævaforn aðferð til þess að hjálpa okkur að sjá heiminn á 
skýrari hátt, auka tilfinningalegt jafnvægi og þrautseigju. Rannsóknir undanfarinn áratuga 
hafa sýnt fram á að þessi iðkun hefur margvísleg jákvæð áhrifi á heilsu okkar og líðan. Hún 
getur m.a. dregið úr streitu og kvíða og haft eflandi áhrif á ónæmiskerfið.  
 
Markmið 
Markmiðið með námskeiðinu er að kynna núvitundarhugleiðslu fyrir nemendum, kenna 
einfalda grunntækni við hugleiðsluna og þjálfa hana bæði í tímum og heima. Einnig er 
markmiðið að fræða nemendur um núvitund, uppruna hennar og um vísindalegar 
rannsóknir á áhrifum hennar.  
 
Innihald 
Hvað er núvitund og hvaðan kemur hún? 
Núvitund skilgreind á skýran hátt og útskýrt í hverju hún felst. Einnig er fjallað um hvaðan 
núvitund kemur og hvernig hún barst okkur vesturlandabúum.  
 
Hvernig stundum við núvitundaræfingar? 
Kennd er einföld og skýr tegund af núvitundariðkun, svokölluð grunn-núvitundaræfing og 
verður hún iðkuð bæði í tímum og heima. Einnig verður fjallað um fleiri tegundir af 
núvitundaræfingum.   
 
Hver er ávinningurinn af því að stunda núvitundaræfingar? 
Farið verður í gegnum rannsóknir undanfarinna áratuga á áhrifum núvitundar á heilsu og 
líðan þeirra sem þær stunda.  
 
Núvitundaræfingar 
Gerðar verða stuttar og einfaldar núvitundaræfingar í tíma auk þess sem þátttakendur eru 
beðnir um að stunda núvitundaræfingar heima á meðan á námskeiðinu stendur. Gefnar 
verða skýrar leiðbeiningar um hvernig það er gert ásamt því að nemendur fá vinnubók með 
skýrum leiðbeiningum um iðkunina.  
 
Námsefni 
Útprentuð vinnubók með kennsluefni og æfingum. 
Ýmis öpp og vefsíður sem innihalda núvitundaræfingar til að hlusta á heima.  
 
Kennsluaðferð 
Fyrirlestrar með glærum, umræður, hugleiðsluæfingar í tímum. Nemendur eru líka beðnir 
um að hugleiða heima.  
 
Ávinningur 
Ávinningurinn af námskeiðinu er aukin þekking á núvitund og áhrifum hennar auk þess sem 
nemendur ættu að öðlast færni í að stunda núvitundaræfingar. Ávinningurinn af því að 
stunda þessa iðkun reglubundið getur verið fjölbreyttur, m.a. aukið tilfinningalegt jafnvægi 
og vellíðan, aukin þrautseigja, minni einkenni kvíða og þunglyndis o.fl.  
 



Tímasetning 
Sjá nánar í yfirliti námskeiða.  
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