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Við rákumst á áhugaverð greinarskrif um núvitund fyrir stjórnendur hjá Væksthus For 
Ledelse (þ.e. á heimasíðunni  ) eftir Rikke Dinnetz, aðjúnkt og rithöfund ásamt Jeanett 
Kiy, stjórnunarráðgjafa og aðjúnkt við Cphbusiness. Þar sem núvitund nýtur mikillar hylli 
þessa dagana og er talin geta bætt vinnuumhverfið ákváðum við að þýða og endursegja 
efni greinarinnar (það er hlekkur á greinina hér að neðan). 
 
Þegar þú ert önnum kafinn ert þú oft allt annars staðar en á þeim stað þar sem þú 
fyrirfinnst í efnisheiminum. Þú ert annað hvort tveim skrefum á undan eða tveim skrefum 
á eftir. Þetta þýðir að þú missir hæfnina til að finna innri ró og vera í sambandi við sjálfan 
þig – og þar með annað fólk. Með núvitundarlegri stjórnun getur þú orðið meira 
nærverandi stjórnandi og það styrkir bæði þína eigin vellíðan – og samstarfsfólksins.  
 
Rannsóknir sýna að núvitund hefur fjölþætt jákvæð áhrif. Þegar þú ert núvitaður 
fyrirbyggir þú stress og eykur vellíðan þína. Samtímis styrkir þú minni þitt ásamt 
einbeitingar- og lærdómshæfni. Þú verður líka betri í skapandi hugsun og svo þýðir 
nærvera þín að þú styrkir tengslin við starfsmenn þína, vinnufélaga og annað 
samstarfsfólk. 
 
Hér koma fimm ráð um hvernig þú getur orðið meira núvitaður í daglegum 
störfum. 
  
1.    Beindu athyglinni að því að vera nærverandi hvern dag 
  

Ef þú vilt vera meira nærverandi stjórnandi, byrja hlutirnir með ákvörðun. Flest okkar eru 
ekki mjög nærverandi og ef þú ætlar að breyta því munstri krefst slíkt þess að þú ráðist í 
markvisst átak. Minntu sjálfan þig á ákvörðunina þína á hverjum degi. Hengdu t.d. post-it 
límmiða á tölvuskerminn þinn þar sem þú skrifar „núvitaður“ eða „nærverandi“. 
 
2.    Vertu til staðar 
  

Getur þú munað hvernig það var að vera í fríi? Þegar menn eru í fríi skerpa menn 
skilningarvitin og njóta ljóssins og sólarinnar, ilmsins af skógi, stöðuvatna, fjallanna, 
framandi matar og freyðandi öldugangs. Þessari tilfinningu fyrir nærveru þarft þú að 
muna eftir þegar þú ert í vinnunni. Þetta snýst um að skynja, hlusta á virkan hátt og 
mæta starfsmönnunum með sömu nærveru - líka þrátt fyrir að þú sitjir á skriftofunni í 
stað þess að vera á pálmaströnd. Þeim mun meira nærverandi sem þú ert, þeim mun 
meira upplifa starfsmennirnir sig séða, heyrða og skilda – og þeim mun auðveldara átt 
þú með að skynja stemminguna og möguleikana. 
 
Þegar þú gefur þér tíma til að bera þig að með núvituðum hætti þ.e. eftirtektarsamt og 
nærverandi í garð þeirra áskorana sem þú mætir – óháð því hvort um gagnrýninn 
starfsmann eða ögrandi verkefni er að ræða - þá getur þú forðast bráðræðisleg neikvæð 
viðbrögð og hina nagandi tilfinningu eftirsjár innra með þér.   
  
3.    Hafðu meðvitaða jákvæða fyrirætlan 
  

Nærverandi og núvituð stjórnun snýst líka um að verða meira meðvitaður um hverju 
maður óskar að ná fram í mismunandi aðstæðum. Oft hafa menn viðbrögð gegnum 
sjálfstýringu (autopilot) þar sem menn tjá t.d. vonbrigði sín án þess að hafa fyrst hugleitt 



hverju þeir vilja ná fram með slíku. Þetta gæti t.d. lýst sér í að þú gæfir starfsmanni 
gremjulegt svar á fundi.   
 
Ef þú á hinn bóginn spyrð sjálfan þig, hvaða jákvæðu útkomu vill ég fá, verður 
auðveldara að tjá sig skýrt og skilvirkt með þá fyrirætlan í huga. Væri fyrirætlanin sem 
dæmi að hinn gagnrýni starfsmaður yrði velviljaðri og minna gagnrýninn, þá hefðir þú 
mögulega átt að hlusta á og viðurkenna viðkomandi starfsmann áður en þú mættir með 
þinn eigin boðskap á fundinn.  
 
Byrjaðu daginn með að spyrja sjálfan þig hverjar hinar jákvæðu fyrirætlanir fyrir daginn 
eru – það verður auðveldara að haga samskiptunum með slíkt markmið í huga. Þetta 
gæti t.d. verið að fyrirætlan þín væri að vera markviss og viðurkennandi stjórnandi.    
  
4.    Flýttu þér hægt – það er fljótlegra 
  

Kúnstin í núvitaðri stjórnun felst í að vera hægur eins og skjaldbaka. Það kann að hljóma 
kaldhæðnis-legt að það sé góð hugmynd að skrúfa niður í hraðanum á tímum þar sem 
allir hlaupa hraðar og hraðar og ákvarðanatakan þarf að gerast á sekúndubrotum. 
  
Það er erfitt að vera rólegur og nærverandi þegar verkefnin velta inn og skilafrestirnir 
þrýsta á mann. En spurðu sjálfan þig: Hverjir eru valkostirnir? Nærð þú meiru þegar ert 
stressaður? Tekur þú réttu ákvarðanirnar þegar þú gefur þér ekki tíma til að fylgjast með 
hlutunum? Hvað myndi gerast ef þú færir í vinnuna og settir þína eigin innri ró og 
vellíðan í fyrsta forgang og tækist á við verkefnin út frá þeim grunni?  
  
5.    Gefðu sjálfum þér pásur 
  

... líka þrátt fyrir að þú sést í önnum. Farðu í göngutúr, sestu með kaffibolla úti í sólinni – 
eða farðu og ræddu málin við vinnufélaga sem gefur þér innblástur. Taktu líka smá 
pásur meðan þú situr fyrir framan tölvuna, þar sem þú gerir ekki annað en að vera 
eftirtektarsamur um eigin öndun – án þess að reyna með nokkrum hætti að breyta henni. 
Vertu bara meðvitaður um hana – njóttu hennar og taktu eftir hvernig upplifun það er að 
draga loftið inn og blása út. 
 
Reyndu líka að sleppa öllum hugsunum þínum og áhyggjum. Skjóti hugsun upp 
kollinum, láttu hana þá bara liggja án þess að hugsa hana til enda. Þú getur líka setið í 
eina mínútu og fylgst með hvernig hún gengur fyrir sig. 
Rannsóknir sína að stjórnendur sem ástunda núvitund eru skilvirkari. Þeir eru betri í að 
beina athyglinni að hinu mikilvæga og þeir njóta meiri trúverðugleika meðal starfsmanna 
sinna. Innri ró og nærvera smitar út frá sér á jákvæðan hátt.    
  
Hér er hlekkur á grein Rikke Dinnetz og Jeanett Kiy 
http://www.lederweb.dk/dig-selv/effektivitet/artikel/120152/5-genveje-til-mere-mindful-ledelse 
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