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Uppbyggilegt
hugarfar
VELLÍÐAN Í NÁMI

Hugarfar okkar og hugsanir geta haft mikil áhrif á hvernig okkur líður. Í
bæklingnum eru tekin saman nokkur atriði sem við getum nýtt okkur til
að breyta óhjálplegum hugsanahætti og þannig haft áhrif á okkar líðan.

Uppbyggilegt
hugarfar í námi
Þegar við erum að vinna að bættri líðan er mikilvægt að leggja áherslu á hugsanir
okkar og almennt hugarfar. Hvernig við hugsum um hluti getur nefnilega skipt sköpum
þegar kemur að líðan okkar og því sem við gerum.

Metnaður eða fullkomnunarárátta?
Það er öllum hollt að setja sér markmið, vera með metnað og stefna að góðum árangri. Slíkt getur
þó breyst í andhverfu sína þegar kröfurnar verða óþarflega háar og krefjast of mikils fórnarkostnaðar.
Þegar nemendur eru farnir að setja á sig miklar og óraunhæfar kröfur um eigin frammistöðu eiga þeir
til að eyða of miklum tíma og orku í námið. Slíkt getur valdið miklu ójafnvægi í þeim athöfnum sem þeir
sinna dags daglega og þar með haft slæm áhrif á líðan þeirra. Nemendur eiga einnig til að gagnrýna
sig um of þegar frammistaða er ekki í samræmi við kröfur og slíkt hefur augljóslega neikvæð áhrif á
líðan. Þessar miklu kröfur geta því í raun hamlað frammistöðu og dregið úr árangi í námi. Við þurfum því
að passa þær kröfur sem við setjum og hafa í huga að sveigjanleiki er lykilatriði.

Spurðu þig eftirfarandi spurninga:
• Eru kröfurnar sem ég set hamlandi á einhvern hátt?
• Myndi ég setja þessar kröfur á aðra?
• Hvað myndi ég segja við vin ef hann setti þessar kröfur á sig?
• Hvaða kröfur væru raunhæfari, sveigjanlegri og hjálplegri?

Uppbyggilegt tal eða sjálfsniðurrif?
Hvernig við tölum til okkar þegar við náum ekki að standast þær kröfur sem við höfum sett skiptir miklu
máli varðandi almenna líðan. Ef við höfum tilhneigingu til að tala okkur niður og gagnrýna á neikvæðan
hátt mun það óhjákvæmilega hafa neikvæð áhrif. Ef við köllum okkur neikvæðum og niðrandi nöfnum
þegar við gerum mistök mun okkur alla jafna líða verr og við verðum síður tilbúin til að gera hluti.
Neikvætt sjálfstal og sjálfsgagnrýni geta því dregið okkur ansi langt niður andlega og haft neikvæð
áhrif á daglegt líf og þar með frammistöðu í námi. Við þurfum því að passa hvernig við tölum til okkar.
Æfum okkur að rýna til gagns en ekki til niðurrifs. Leyfum okkur að vera mannleg og gera mistök,
gefum okkur sveigjanleika og mildi.
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Leyfum okkur að vera mannleg
og gera mistök, gefum okkur
sveigjanleika og mildi.

Spurðu þig eftirfarandi spurninga:

Gagnlegar eða ógagnlegar áhyggjur?

• Er hjálplegt að tala svona til mín?

Áhyggjur eru hluti af lífinu og geta verið hjálplegar því þær hvetja okkur til að finna lausnir og leysa

• Myndi ég segja þetta við vin minn ef hann væri í sambærilegum aðstæðum?
• Hvað myndi ég segja við vin minn ef hann væri að segja þetta um sig?
• Hvað væri hjálplegra að segja og gera í þessum aðstæðum?

Bjartsýni eða svartsýni?
Hvernig má vera að sumir sjái glasið hálf tómt á meðan aðrir sjá það hálffullt? Og hvað
með þau sem hugsa ekki um magnið í glasinu heldur einbeita sér aðeins að því að
það sé vökvi í því? Hvernig við metum og túlkum hluti spilar lykilhlutverk þegar kemur
að líðan okkar og hegðun. Algengt er að hugsanamynstur okkar breytist þegar við
erum undir álagi og þá verðum við gjarnan svartsýnni en við eigum að okkur að vera.
Slíkt getur litað út frá sér og komið í veg fyrir að við sjáum hluti á raunhæfan hátt og
þannig haft neikvæð áhrif á líðan okkar og hegðun. Ef við erum gjörn á að festast í
neikvæðum hugsunum og sjá aðeins það neikvæða í þeirri stöðu sem við erum í er
mikilvægt að reyna að snúa því við. Við þurfum að horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni.

Spurðu þig eftirfarandi spurninga:
• Er hjálplegt að hugsa svona?
• Hvað væri hjálplegra að segja og gera?

vandamál. Áhyggjur geta þó einnig verið ansi óhjálplegar og valdið okkur kvíða og vanlíðan. Þegar
við höfum miklar og tíðar áhyggjur finnum við gjarnan fyrir líkamlegum einkennum eins og þreytu,
einbeitingarskorti, líkamlegri spennu og svefnerfiðleikum en slíkt getur haft talsverð áhrif á daglegt líf og
getu okkar til að sinna námi. Til að takast á við truflandi áhyggjur getum við notað eftirfarandi aðferðir:

Að svara áhyggjum
Þegar við höfum áhyggjur af framtíðinni erum við oftast að einblína á verstu mögulegu útkomu. Okkur líður
eins og það sé eina útkoman í stöðunni og að við eigum ekki eftir að geta tekist á við hana. Það getur því
verið gagnlegt að leyfa okkur að hugsa hlutina út í gegn. Hvað er það sem ég sé fyrir mér að sé að fara
að gerast? Hvað er það versta sem gæti gerst? Ef það versta myndi gerast, gæti ég mögulega tekist á við
það? Hugsum einnig um hina hliðina. Hvað er það besta sem gæti gerst? Hvað er líklegast að gerist?

Að flokka áhyggjur
Það getur verið gott æfa sig í að skipta áhyggjum upp í tvo flokka: 1) áhyggjur af raunverulegum og
núverandi vandamálum og 2) áhyggjur af mögulegum vandamálum, þeim sem gætu mögulega átt sér
stað (en kannski ekki). Það gefur augaleið að við bregðumst ekki við áhyggjum úr flokkunum tveimur á
sama hátt. Ef áhyggjurnar falla í fyrri flokkinn þurfum við að fara yfir mögulegar lausnir og bregðast við.
Hvað getum við gert núna og hvað þurfum við að gera seinna? Búum til plan. Ef áhyggjur okkar falla hins
vegar í seinni flokkinn er mikilvægt að minna okkur á að við erum að hugsa um vandamál sem hafa ekki

• Eru einhverjir aðrir möguleikar til staðar?

átt sér stað og við höfum ekki tök á að leysa núna. Í kjölfar þess þurfum við að finna leiðir til að sleppa

• Er ég eingöngu að einblína á það neikvæða í stöðunni? Hvað með það jákvæða?

áhyggjunum og einbeita okkur að öðru.

• Er ég stanslaust að hugsa um eitthvað sem ég get ekki breytt?
• Hvað myndi ég segja við vin minn ef hann væri að segja þetta?

Að skrifa áhyggjur niður
Það getur verið gagnlegt að koma áhyggjum okkar úr
höfðinu og niður á blað. Slíkt getur hjálpað okkur að
hugsa skýrar, flokka áhyggjurnar og auðveldað okkur
að finna lausnir á þeim vandamálum sem við stöndum
frammi fyrir. Það getur einnig hjálpað okkur að líta á
vandamálið frá öðrum sjónarhornum og grípa inn í
þegar við förum að ofhugsa. Sumum finnst hjálplegt að
skipuleggja svokallaðan áhyggjutíma þar sem ákveðinn
tími dags er tekinn frá til að til að skrá áhyggjurnar
niður, flokka og svara. Ef áhyggjur koma upp á öðrum
tímum skal setja þær til hliðar og geyma þar til áhyggjutíminn byrjar. Það getur hjálpað fólki að beina
athyglinni aftur að því sem er að gerast hér og nú frekar en að áhyggjunum.
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Núvitund
Í amstri dagsins á hugur okkar það til að sveima fram og til baka, í fortíð
okkar og framtíð. Sumir eru sjaldnast með hugann við líðandi stundu
heldur er hann á fleygiferð, fullur af áhyggjum eða fastur í liðnum
atburðum og því sem ekki er hægt að stjórna. Það gefur augaleið að
slíkt getur haft slæm áhrif á líðan okkar og það sem við erum að gera
hverju sinni.
Núvitund er leið til beina athygli okkar að líðandi stundu og getur þannig haft jákvæð
áhrif á líðan. Með aðferðum núvitundar leyfir maður neikvæðum hugsunum og
áhyggjum að líða hjá án þess að veita þeim sérstaka eftirtekt. Þjálfun í núvitund felst í
því að beina athygli okkar að augnablikinu, einbeita okkur að einu í einu og ná þannig
að jarðtengja okkur við líðandi stundu. Þannig getum við komið í veg fyrir að við séum
of mikið í eigin hugarheimi. Hér að neðan má sjá nokkrar núvitundaræfingar:

Öndun
Andadrátturinn er oft kallaður akkeri athyglinnar og það er ekki að ástæðulausu. Það
eitt að færa athygli okkar að andardrættinum getur hjálpað okkur að róa hugann og
tengja okkur við líðandi stundu.

• Taktu eftir 4 hlutum sem þú heyrir. Hlustaðu á umhverfið
og reyndu að taka eftir hljóðum sem þú myndir venjulega
ekki heyra. Hlustaðu eftir hljóðum í nánasta umhverfi sem
og fjær.
• Taktu eftir 3 hlutum sem þú finnur fyrir. Færðu
athyglina að því sem þú ert í snertingu við. Hvernig er
áferðin á borðinu sem hendur þínar hvíla á? Hvernig er að
snerta fötin sem þú ert í?
• Taktu eftir 2 hlutum sem þú finnur lykt af. Reyndu að
taka eftir þeirri lykt sem er í umhverfi þínu en þú leiðir
oftast hjá þér. Er lykt af gróðri í loftinu? Er einhver með mat
í kringum þig?
• Taktu eftir 1 bragði sem þú finnur. Taktu eftir bragðinu
sem þú ert með í munninum eða fáðu þér sopa af drykk
eða stingdu mola upp í þig.

Núvitund í daglegum athöfnum
Að nýta aðferðir núvitundar í athöfnum daglegs lífs gefur okkur góða þjálfun í að vera í líðandi stundu.
Næst þegar þú ferð í göngutúr reyndu að færa athyglina á umhverfi þitt. Notaðu skynfærin og taktu eftir
því sem er í kringum þig. Gerðu hið sama þegar þú ferð í sturtu. Finndu fyrir vatninu á líkama þínum, taktu
eftir hvernig sápan freyðir og þeirri lykt sem kemur upp. Þú getur einnig hlustað á tónlist með aðferðum
núvitundar. Prófaðu að setja uppáhaldslagið þitt á og einbeittu þér að einu hljóðfæri í einu. Tekur þú eftir
einhverju sem þú hefur ekki tekið eftir áður? Prófaðu þig áfram í hinum ýmsu aðstæðum.

• Andaðu eðlilega og beindu athyglinni að andardrættinum. Taktu eftir hvernig loftið
kemur inn um nefið, flæðir niður í lungu og fer sömu leið til baka. Finndu hvernig
líkaminn hreyfist í takt við andardráttinn. Það er eðlilegt að hugsanir komi og fari á
meðan þú gerir æfinguna og að athyglin vilji leita annað. Ef þú tekur eftir að athyglin
sé komin annað skalt þú einfaldlega einbeita þér aftur að andardrættinum, akkeri
athyglinnar.

Skynfærin fimm
Góð leið til að færa athygli okkar að líðandi stundu er að virkja skynfæri okkar. Við
látum okkur þá sjá, heyra, bragða, lykta og finna fyrir hlutum eins og þeir eru.
• Taktu eftir 5 hlutum sem þú sérð. Horfðu í kringum þig og reyndu að taka eftir
hlutum sem þú myndir venjulega ekki veita athygli.
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Frekari stuðningur
Þessi bæklingur er hugsaður sem leiðarvísir fyrir nemendur til að auka
vellíðan sína í námi með breyttu hugarfari. Mælt er með að nemendur kynni
sér einnig þau ráð sem gefin eru í bæklingnum Grunnur að góðri líðan.
Mögulega er þessi bæklingur og þau ráð sem talin eru hér upp nægjanleg
til að bæta líðan þína en ef þú telur þig þurfa á auknum stuðningi að halda
getur þú leitað til námsráðgjafar eða sálfræðiþjónustu HR.
Allar frekari upplýsingar um þjónustu og hvernig eigi að bóka viðtal má finna
á https://www.ru.is/radgjof/
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