Námsráðgjöf og
sálfræðiþjónusta HR

Grunnur að
góðri líðan
VELLÍÐAN Í NÁMI

Í bæklingnum eru tekin saman atriði sem hafa jákvæð áhrif á líðan fólks.
Lesendur munu margir þekkja áhrif þessara atriða en þó er algengt að
þau fari úr skorðum þegar við stöndum frammi fyrir breytingum eða erum
undir álagi. Í bæklingnum má því finna nokkur hjálpleg ráð til að koma
þessum atriðum í gott horf auk annarra ráða sem hafa þann tilgang að
bæta líðan fólks.
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Svefn
Svefn er nauðsynlegur til að viðhalda góðri heilsu og líðan. Þegar við sofum fær líkami
okkar tækifæri til að hvílast og endurnýja sig og heilinn fær tækifæri til að halda utan
um minningar og vinna úr tilfinningum og hugsunum. Svefn gegnir því mikilvægu
hlutverki þegar kemur að því að festa hluti í minni, líkt og lærdóm.
Á álagstímum eiga nemendur til að láta svefn mæta afgangi en slíkt getur haft ansi neikvæð áhrif. Þegar
okkur skortir svefn getum við m.a. farið að finna fyrir truflandi þreytu, einbeitingarskorti, gleymsku og
sveiflukenndum tilfinningum. Slíkt ástand getur haft töluverð áhrif á getu nemenda til að takast á við
krefjandi daga og þannig skert frammistöðu þeirra í námi.
Ákjósanlegt er að einstaklingar sem hafa náð 18 ára aldri sofi 7-9 klukkustundir á nóttu. Ef þú telur að þú
gætir haft hag af því að breyta svefnvenjum þínum er hér listi með hjálplegum ráðum. Prófaðu að gera
breytingar og sjáðu hvaða áhrif það hefur.

• Hafðu reglu á svefninum

• Stundaðu reglulega hreyfingu

• Passaðu upp á svefnherbergið

– Farðu upp í rúm á sama tíma.

En forðastu að stunda mikla hreyfingu í

– Hitastig (ekki hafa of kalt né of heitt).

– Farðu á fætur á sama tíma.

3-4 klukkustundir fyrir svefn.

– Dimmt (þarftu myrkvunargluggatjöld?).

– Forðastu að leggja þig á daginn.
• Notaðu rúmið eingöngu fyrir svefn og kynlíf

• Borðaðu reglulega yfir daginn og fáðu þér
jafnvel létt snarl fyrir svefn

Það hjálpar heilanum að læra tengingu milli rúms og

Hungur getur truflað svefn.

svefns. Við viljum ekki að heilinn haldi að hann sé

Forðastu þungar máltíðir fyrir svefn.

mögulega að fara að gera eitthvað annað, eins og læra,
þegar við leggjumst til hvílu.
• Leggðu skjátækin frá þér 1-2 klst fyrir svefn
Blá birta (t.d. frá síma, sjónvarpi, tölvu eða spjaldtölvu)
getur seinkað framleiðslu hormónsins melatóníns og
þannig gert okkur erfitt fyrir að sofna.
• Rólegheit fyrir svefn
Notaðu klukkustundina fyrir svefn til að slaka á og
undirbúa þig fyrir svefninn. Ekki læra fram að svefntíma því
þá ertu líklegri til að taka lærdóminn með þér upp í rúm.
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• Drekktu nægan vökva yfir daginn en minna á kvöldin
Tíðar salernisferðir á nóttunni trufla svefngæði.
• Neyttu koffíns í hófi
Forðastu að neyta koffíns eftir kl 14:00 á daginn (t.d. kaffi,
orkudrykkir, kóladrykkir, súkkulaði, grænt te).
• Dragðu úr áfengisneyslu
Áfengisneysla veldur grynnri svefni og eykur líkur á að við
vöknum oftar yfir nóttina.
• Nikótínvörur trufla svefn
Niktótín er örvandi og dregur úr svefngæðum.

– Hávaði (gætu eyrnatappar hjálpað?).
– Opinn gluggi til að tryggja loftgæði.
• Farðu fram úr ef þú sofnar ekki
Ekki liggja í rúminu tímunum saman. Farðu fram úr og
gerðu eitthvað rólegt (t.d. lesa eða hlusta á rafbók/tónlist)
og farðu aftur í rúmið þegar þig syfjar á ný.
• Ekki taka áhyggjur með upp í rúm
Reyndu að taka frá tíma á daginn til að fara yfir þau
verkefni sem framundan eru eða hugsa um það sem
gæti truflað á svefntíma. Ekki geyma það þar til þú
leggst upp í rúm.

Hreyfing
Dagleg hreyfing er okkur nauðsynleg fyrir andlega og líkamlega heilsu.
Á álagstímum er algengt að nemendur séu í aukinni kyrrsetu og gefi sér síður tíma
fyrir hreyfingu. Slíkt getur haft töluverð áhrif á líkamlega og andlega líðan, getu til
einbeitingar og þar með getu til þess að læra. Hreyfing er frábær leið til að fá útrás og
losa um uppsafnaða spennu. Hún er því ansi mikilvæg þegar kemur að því að takast á
við streitu og álag. Við ættum því ekki að hætta hreyfingu þegar við upplifum streitu, við
ættum að passa upp á að stunda hana!
Samkvæmt opinberum ráðleggingum um hreyfingu ættu fullorðnir að stunda miðlungserfiða hreyfingu
í a.m.k 30 mínútur á dag. Tímanum má skipta í nokkur styttri tímabil yfir daginn, t.d. 10-15 mínútur í senn.
Gott er að miða við að hjartsláttur og öndun verði hraðari en venjulega en maður geti haldið uppi
samræðum um leið og hreyfingin er stunduð. Einnig er talið æskilegt að fullorðnir stundi erfiða hreyfingu
að minnsta kosti tvisvar í viku, í 20-30 mínútur í senn. Gott er að miða við að hreyfingin kalli fram svita og
mæði þannig að erfitt sé að halda uppi samræðum.
Auk skipulagðrar hreyfingar er gott að finna leiðir til hreyfingar í okkar daglegu lífi. Hér eru nokkrar
hugmyndir að því hvernig við getum aukið við daglega hreyfingu.
• Hvað með að ganga eða hjóla í skólann í stað þess að fara á bíl?
• Prófaðu að fara út úr strætó einni stoppistöð of snemma og gakktu restina.
• Leggðu bílnum í stæði fjarri inngangi skólans.
• Veldu það sem er lengra frá þér (t.d. farðu á salernið á neðstu hæð ef þú ert að læra á þeirri
efstu), fylltu brúsann í vatnsvél sem er hinu megin í byggingunni.
• Taktu tröppurnar við öll tækifæri.
• Ef þú þarft ekki að sitja við og skrifa skaltu standa, ganga um eða taka göngutúr þegar hægt er
(t.d. standa upp og ganga um herbergið ef þú ert í hugarflugi með hóp, taktu göngutúr út fyrir
skólann ef þú ert að rifja upp efni munnlega með félaga).
• Notaðu pásurnar til að hreyfa þig. Ef þú ert t.d. að læra í skólanum getur þú tekið stutta
göngutúra í Öskjuhlíðinni eða gengið út í Nauthólsvík.
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Mataræði
Holl og fjölbreytt fæða er mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan. Ef við borðum reglulega
erum við líklegri til að halda jafnri orku yfir daginn, við eigum auðveldara með að halda
einbeitingu og upplifum betra jafnvægi í líðan. Hver kannast t.d. ekki við að verða
pirraður þegar svengdin er farin að segja til sín?
Reglulegar og fjölbreyttar máltíðir eru miklilvægar þegar kemur að almennri vellíðan og eru sérstaklega
mikilvægar þegar við erum að takast á við krefjandi daga í námi. Það mætti líkja næringu fólks við
eldsneyti á bíl. Við ætlumst ekki til þess að geta keyrt um götur bæjarins á tómum tanki. Líkami okkar og
heili fara heldur ekki langt í slíku ástandi.
Embætti landlæknis gefur út ráðleggingar um mataræði þar sem fjölbreytni er í hávegum höfð. Áhersla er
á diskinn sem auðveldar fólki að setja máltíðir saman:
• Þriðjungur grænmeti eða ávextir.
• Þriðjungur heilkornapasta, hýðishrísgrjón, bygg, kartöflur eða gróft brauð.
• Þriðjungur próteinrík matvæli svo sem fiskur, kjöt, egg eða baunir.
Á álagstímum er algengt að mataræði breytist hjá nemendum. Margir sleppa úr máltíðum, hvort sem það
er vegna gleymsku eða lystarleysis, á meðan aðrir velja óholla og næringarsnauða rétti. Á álagstímum er
sérstaklega mikilvægt að passa upp á að nærast vel og drekka nógu mikið vatn.
Hér má sjá nokkur ráð til að auðvelda okkur að halda góðu og reglulegu mataræði:
• Tökum frá tíma í dagskipulaginu til að nærast

• Undirbúum máltíðir vikunnar og frystum

• Tökum nesti í skólann

Þegar við erum að skipuleggja hvað við ætlum að

Margir taka frá tíma þar sem þeir kaupa inn fyrir máltíðir

Ákveðum deginum áður hvað við ætlum að taka með og gerum

læra og hvenær, skipuleggjum einnig hvenær við

vikunnar, elda og frysta. Í amstri dagsins þarf þá ekki að

það tilbúið áður en við förum að sofa.

ætlum að borða og höldum okkur við það.

gera annað en að taka réttinn úr frystinum og hita.

• Setjum áminningar í símann

• Eldum stærri skammta en þörf er á til að eiga afganga

• Pössum að eiga næringarríka valkosti til að grípa með okkur
Ef við erum í tímaþröng eða að flýta okkur er mikilvægt að eiga

Ef við erum t.d. gjörn á að læra í hádeginu og gleyma

Ef það hentar okkur ekki að undirbúa máltíðir fyrir vikuna

mat sem krefst ekki mikils undirbúnings af okkar hálfu og við

að borða skulum við velja hentugan tíma og láta

getur verið gott að elda stærri máltíðir en þörf er á þegar

getum gripið með okkur í flýti (t.d. ávexti, hnetur, jógúrt).

símann minna okkur á.

við eldum svo við eigum afganga næstu daga.
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Jafnvægi í
daglegu lífi
Þegar við erum í námi er óhjákvæmilegt að lærdómurinn muni taka upp
töluverðan tíma. Það er þó mikilvægt að huga að ákveðnu jafnvægi í
daglegu lífi svo okkur líði sem best.

Ef mikið ójafnvægi er í athöfnum okkar daglega lífs

Gott er að miða við þá þumalfingursreglu að almennt sé mikilvægt að passa upp á að
sinna hlutum sem falla í sviðin þrjú á kökuritinu hér að neðan:

verður sennilega meira ójafnvægi í okkar líðan. Ímyndaðu þér
kökurit þar sem ein sneiðin tekur næstum allt plássið. Hvaða áhrif
heldur þú að það myndi hafa? Það er ekki ósennilegt að líðan þín
yrði verri, þú myndir njóta þín síður í verkefnum dagsins og sá tími
sem færi í að sinna þeim yrði verr nýttur en ella.

Félagsleg
samskipti

Nám, vinna
og aðrar
skyldur

Það er vissulega eðlilegt að það komi tímabil þar sem ein sneiðin
verður plássfrekari en hinar en ef það er reglan í lífi okkar, frekar en
undantekningin, ættum við að reyna að taka skref í að snúa því við.

ÉG
Áhugamál,
leikur og hvíld
Frekari stuðningur
Þessi bæklingur er hugsaður sem leiðarvísir fyrir nemendur til að auka vellíðan

Hvað fellur undir hverja og eina sneið er ólíkt milli fólks og þarf hvert og eitt því að
finna það sem skiptir viðkomandi máli. Við þurfum þó öll að fá tækifæri til að hlaða

sína í námi. Samhliða þessum bæklingi er mælt með að nemendur kynni sér
einnig þau ráð sem gefin eru í bæklingnum Hagnýtt hugarfar í námi.

batteríin og það gerum við með því að passa upp á að sinna því sem nærir okkur

Mögulega er þessi bæklingur og þau ráð sem talin eru hér upp nægjanleg til

á líkama og sál. Á álagstímum er algengt að kakan skekkist óþarflega mikið og

að bæta líðan þína en ef þú telur þig þurfa á auknum stuðningi að halda getur

nemendur hætta að sinna hlutum sem skipta þá máli, þeim hlutum sem næra þá og

þú leitað til námsráðgjafar eða sálfræðiþjónustu HR.

hjálpa til við að hlaða batteríin. Það gefur auga leið að það getur haft töluvert neikvæð

Allar frekari upplýsingar um þjónustu og hvernig eigi að bóka viðtal má finna á

áhrif á viðkomandi og dregið úr áhuga og frammistöðu í námi, því erfitt er að halda
áfram í krefjandi aðstæðum án fullhlaðinna battería. Pössum því upp á jafnvægi í
athöfnum daglegs lífs og gerum eitthvað daglega sem fellur undir sneiðarnar þrjár!
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