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Útdráttur 

 
Lokaverkefni þetta fjallar um astma- og ofnæmisveik börn í leikskólum, félagsþroska 
og samskipti, ásamt skilningi leikskólakennara á astma og ofnæmissjúkdómum. 
Rannsóknarviðfangsefnið er að kanna hvort tillit sé tekið til barna með þessa 
sjúkdóma og veikindum þeirra veitt athygli, en lítið hefur verið um rannsóknir á þessu 
sviði innan leikskólanna.  

Fjallað er um astma, einkenni, lyfjameðhöndlun og rannsóknir á tíðni hjá 
íslenskum börnum. Þá er fjallað um félagsþroska leikskólabarna, leik barna, 
sjálfsmynd þeirra og samskipti heimilis og skóla.  

Til að varpa ljósi á viðfangsefnið voru spurningalistar lagðir fyrir tuttugu og tvo 
deildarstjóra í fimm stærstu leikskólum Akureyrar og viðtöl tekin við mæður fjögurra 
astmaveikra barna í þeim tilgangi að fá svör við því hvort nægjanleg þekking og 
skilningur sé til staðar í leikskólum.  

Í niðurstöðukafla er samanburður á svörum úr spurningalistum sem lagðir voru 
fyrir deildarstjórana og niðurstöðum úr viðtölum við mæður astmaveiku barnanna, 
einnig er leitast við að túlka niðurstöður og setja í samhengi við fræðin.  

Helstu niðurstöður verkefnisins eru í stuttu máli að auka þurfi fræðslu um astma- 
og ofnæmissjúkdóma meðal leikskólakennara. Einnig að leikskólakennarar þurfi að 
horfa betur á hvert og eitt barn í leik og í félagslegum samskiptum innan skólanna. 

 
 

 

Abstract 
 

This final study project deals with asthmatic and allergic children in preschools, 
their social development and communication, as well as focusing on the 
understanding that preschool teachers have of asthma and allergies. The research 
project is to examine whether consideration is given to children suffering from these 
diseases and whether their infirmities receive attention, since little research has been 
conducted in this field within the preschools. 

Asthma, symptoms, treatment through the use of medicine and research on the 
frequency of cases are explored. The social maturity of children in preschools is 
studied, the games that children play, their self image and the relationships between 
the home and the preschools are also subjected to an examination. 

In order to shed light on the subject, questionnaires were presented to twenty two 
department heads in five of the largest preschools in Akureyri and the mothers of four 
asthmatic children were interviewed for the purpose of finding out whether there is 
enough knowledge and understanding of these problems in the preschools. 

In the concluding chapter of the project, the answers to the questionnaires 
submitted to the department heads are compared with results of the interviews with 
mothers of the asthmatic children. An attempt is also made to interpret the 
conclusions and place them in the context of the theoretical studies. 

In brief, the main conclusions of the study project reveal that there is a need for 
increased enlightenment about asthma and allergies among teachers in preschools. 
Furthermore, teachers in preschools need to examine more closely each individual 
child at play and in social interaction situations within the preschools. 
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Þakkir 

 
  
 
    Mig langar að þakka deildarstjórum leikskólanna, sem svöruðu spurningalistanum 

mínum, fyrir góðar viðtökur. Einnig þakka ég mæðrunum sem veittu mér viðtöl. Án 

þessara aðila hefði ég ekki getað unnið að áhugamáli mínu í þessu verkefni. 

 
 
 
 

 
 

Veistu ef þú vin átt 
þann er þú vel trúir 
og vilt þú af honum gott geta. 
Geði skaltu við þann blanda 
og gjöfum skipta, 
fara að finna oft. 
 
Ungur var eg forðum, 
fór eg einn saman, 
Þá varð eg villur vega, 
auðigur þóttumst 
er eg annan fann, 
maður er manns gaman 

                (Úr Hávamálum) 
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1 Inngangur 
 

Rannsóknarhugmyndir að lokaverkefninu mínu hafa verið að þróast smátt og smátt í 

leikskólakennaranáminu við Háskólann á Akureyri og það sem gerði útslagið um 

ákvörðun mína í þessu efni voru orð Elísabetar Hjörleifsdóttur hjúkrunarfræðings 

þegar hún sagði í kennslustund: ,,Þið skuluð ekki reyna að segja barni í astmakasti að 

anda rólega, frekar en að segja drukknandi manni að anda rólega. Þið hlaupið strax 

eftir lyfjum eða hringið á sjúkrabíl“. Mér fannst spennandi að skoða hvort eitthvað 

hefði verið rannsakað um astma hjá leikskólabörnum og hvort ég gæti tengt það við 

lokaverkefni mitt, þar sem ég á sjálf bæði börn og barnabarn með astma. Auk þess hef 

ég í mörg ár unnið í leikskóla og minnist þess ekki að sérstaklega hafi verið hugað að 

astma hjá leikskólabörnunum. Eftir umræður um almenna þekkingu starfsmanna á 

astma innan leikskólanna og fréttum úr fjölmiðlum um aukningu á astma hjá börnum 

á Íslandi varð ekki aftur snúið.  

Markmið mitt með verkefninu var að athuga hvort astmaveik börn mæti skilningi í 

leikskólunum og hvort veikindum þeirra sé veitt athygli. Spurningalisti með opnum 

spurningum var lagður fyrir deildastjóra fimm stærstu leikskóla Akureyrarbæjar. Þar 

er leitast við að kanna þekkingu þeirra á astma og félagslegum tengslum barna með 

astma í leikskólum. Fyrst var aflað grunnupplýsinga um starfsaldur og menntun 

deildarstjóranna. Næst var spurt um hvort þeir hefðu fengið fræðslu um astma. Hvort 

þeir hafi reynslu af að hafa astmaveikt barn á deild eða í leikskóla og hvort þeir hefðu 

þekkingu og reynslu af lyfjagjöf. Spurt var hvort þeir teldu eitthvað vera í 

leikskólanum sem gæti orsakað astma og ofnæmi. Þá var spurt um samskipti milli 

leikskólans og fjölskyldu astmaveika barnsins og hvort félagsleg samskipti 

astmaveikra barna væru eitthvað frábrugðin við önnur börn í leik. Þá voru 

deildarstjórarnir beðnir að lýsa tilfinningum og líðan sem þeir skynja hjá astmaveikum 

börnum í leikskólum. Í lokin var spurt um að hvaða þáttum leikskólastarfsins þyrfti 

helst að hyggja varðandi astma og ofnæmisveik börn. 

Til að dýpka þekkingu mína tók ég einnig hálfopin viðtöl við fjórar mæður 

astmaveikra barna sem búsettar eru á Akureyri, en börn þeirra hafa öll verið í 

leikskóla. 

Í fræðilegri umfjöllun styðst ég við þrjár íslenskar rannsóknir, en þær eru: Ofnæmi 

og astmi hjá íslenskum börnum, sem unnin er af læknum Barnaspítala Hringsins og 
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Rannsóknastofnun Háskóla Íslands, Evrópurannsóknin Lungu og heilsa (ECRHS): 

Hverjar eru  helstu niðurstöður fram að þessu í ljósi sérstöðu Íslands? Og að lokum 

Umönnunarálag foreldra sem eiga ung börn með langvarandi astma, rannsókn Dr. 

Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur.  

Árangurslaus leit var gerð að rannsóknum á félagslegum samskiptum astmaveikra 

barna á leikskólaaldri.  Það sem reyndist til um þetta efni, t.d. í rafrænum tímaritum, 

er flest allt um börn í grunn- eða framhaldsskólum, þar á meðal íslensk rannsókn um 

félagsþroska grunnskólabarna eftir Dr. Sigrúnu Aðalbjarnardóttur. Einnig var rýnt í 

meistaraprófsritgerð eftir Kristínu Karlsdóttur sem gerð var árið 2001 og fjallar um 

félags- og siðferðisþroska leikskólabarna.  

Lokaverkefni þetta er byggt þannig upp að tveir fyrstu kaflarnir innihalda 

fræðilega umfjöllun um astma, félagsþroska og samskipti heimilis og leikskóla. Þá er 

aðferðafræði lýst, síðan er kafli með niðurstöðum úr spurningalistum og viðtölum 

ásamt fræðilegri tengingu og í lokin er svo samantekt.  

Tilgangurinn með rannsókninni var að varpa ljósi á hvort veikindum astmaveikra 

barna sé veitt athygli og hvort þau mæti skilningi í leikskólunum, en einnig að tengja 

niðurstöðu rannsóknarinnar við fræðin og leita leiða til úrlausna á þeim félagslega 

vanda sem þessi börn búa við.  
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2 Hvað er astmi? 

Astmi er langvinnur bólgusjúkdómur í berkjum. Talið er að tíunda hvert barn hafi 

astma og er hann helmingi algengari hjá strákum en stelpum. Astmaeinkenni eru mjög 

misjöfn yfir daginn, milli daga, mánaða eða ára. Þau eru allt frá því að vera væg, t.d. 

er áreynsluastmi yfirleitt einkennalaus en kemur fram við áreynslu, til alvarlegra 

bráðatilvika hjá fólki í andnauð sem þarfnast snöggrar sjúkrahúsinnlagnar.1   

Almennt er slímhúð fólks með astma- og ofnæmissjúkdóma viðkvæmari fyrir 

ertingu ofnæmisvaka en annarra. Við ertinguna losnar efnið ,,histamín” úr læðingi og 

veldur ofnæmisviðbrögðum með tilheyrandi óþægindum.  

Ákveðin tegund hvítra blóðkorna (plasmafrumur) framleiða mótefni (IgE) 
gegn ofnæmisvakanum. Mótefni setjast síðan á yfirborð ofnæmisfrumanna 
(Mastfruma) þar sem þau síðan rekast á ofnæmisvakann. Þetta nefnist næming 
(sensibilisering).  
Það koma fram ofnæmisviðbrögð í hvert sinn sem ofnæmisvaki (antigen) binst 
áðurnefndum IgE mótefnum á yfirborði Mastfruma. Þær eru fullar af litlum 
kornum sem innihalda histamíni. Við bindingu ofnæmisvakans við mótefnin 
losnar histamín úr kornunum.  
 

 
 
                                                                                                   

                   
         

 

Histamín víkkar æðarnar og veldur við það bólgu í slímhúðum. Það ertir 
öndunarveginn og þá eykst slímmyndun þar. Ertingin og histamínið leiða til 

                                                 
1 Fugleholm 2002:3; Unnur Steina Björnsdóttir 2003.  
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vöðvasamdráttar í berkjum lungna. Öndunarvegirnir þrengjast og andþyngsli 
koma fram (astmakast). Myndin hér fyrir neðan sýnir skematískt hvað gerist í 
loftvegunum þegar astmasjúkilingur andar að sér ofnæmisvaka.   

 

                                                                                            
                                                                                                                                                                       

                       2 

2.1 Einkenni astma  

Astmaeinkenni hjá litlum börnum má oft greina á fyrstu tveimur dögunum sem börnin 

eru með horrennsli, særindi í hálsi, hósta eða andþrengsli og stundum hita. Öndun 

barnanna verður hröð og hvæsandi og við þetta verða þau oft óvær. Hjá börnum innan 

við þriggja ára aldur eru einkenni oft þrálátur hósti án kvefs, en einkenni þriggja ára 

barna og eldri eru oft truflanir á nætursvefni vegna hósta, ásamt almennu áhugaleysi.3 

Versni börnum það mikið að þau eigi erfitt með öndun, inndráttur verði milli rifja, þau 

verði óvær, húðin köld og þvöl og varir farnar að blána er nauðsynlegt að þau komist 

sem fyrst undir læknishendur.4     

Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg 

fyrir astmaeinkennin s.s. með því að forðast þekkta ofnæmisvaka, ryk af ýmsu tagi, 

tóbaksreyk, mengun, dýr og ýmsa fæðu sem veldur ofnæmi.5 Einnig er mikilvægt að 

foreldrar séu meðvitaðir og næmir á líðan barna sinna þegar kalt er úti, mikill vindur 

                                                 
2 Doktor.is 2002a    
3 Sigurður Kristjánsson 1998; Doktor.is. 2002b  
4 Sigurður Kristjánsson 1998 
5 Unnur Steina Björnsdóttir 2002  
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og aðrar veðurfarsbreytingar.6  Steinn Jónsson læknir segir kalt loftslag á Íslandi 

sérstaklega erfitt fyrir astmaveik börn, kalt loft útleysi astmaeinkenni enda hafi kuldi 

ertandi áhrif á lungnaberkjurnar og auki viðbrögð við ofnæmisvökum. Astmaköst að 

vetri til orsakast almennt meira af völdum veirusýkinga, en að sumri til meira af 

völdum ýmisskonar frjókorna.7       

Astmi er langvinnur sjúkdómur sem ekki er mjög sýnilegur, þar af leiðandi vill 

hann oft gleymast, eða ekki er eftir honum tekið. Eftirfarandi er stutt dæmisaga um 

óttasleginn dreng sem lýsir vel aðstæðum sem börn geta lent í:   

Sex ára strákur kom til svefnrannsóknar vegna þess að hann vildi ekki fara að 
sofa á kvöldin. Hann sagðist vera hræddur við að sofna. Hann hafði um þó 
nokkurn tíma átt það til að koma hlaupandi upp í rúm foreldra sinna seinni part 
nætur, sveittur, hræddur, móður og hóstandi, viljað sitja uppi og ekki getað 
sofnað. Þegar læknirinn spurði hann við hvað hann væri hræddur á kvöldin 
þegar hann færi að sofa sagðist hann vera hræddur við að geta ekki andað í 
myrkrinu. Í ljós kom að drengurinn var með slæman astma sem gaf einkenni 
seinni part nætur, olli hósta, andþrengslum og köfnunartilfinningu sem vöktu 
hann og ollu angist og hræðslu. Svefntruflanir og hræðsla við að sofna hurfu 
eftir astmalyfjameðferðina.8 
 

Þessi litla dæmisaga segir okkur hvað það er mikilvægt að þekkja astmaeinkenni 

hjá börnum og sýnir mikilvægi lyfjameðferðar við astma. 

2.2 Lyfjameðhöndlun á astma 

Notkun Íslendinga á astmalyfjum er minni en gengur og gerist samkvæmt 

Evrópurannsókninni Lungu og heilsa (ECRHS), en meðferðarheldni meiri. Skýringin 

gæti verið sú að meðferð er markvissari og sjúklingar upplýstari hér á landi.9 

Mikil þróun hefur orðið á innöndunarlyfjum fyrir astmaveikt fólk undanfarin ár og 

í dag eru aðallega notuð tvennskonar lyf við astma. Þessi lyf eru yfirleitt notuð 

samhliða, önnur tegundin (berkjuvíkkandi lyf) til að slaka á vöðvasamdrætti í berkjum 

þegar áreiti verður, en hin tegundin (bólgueyðandi steralyf) til að vinna á móti bólgu 

og slímmyndun í lungunum. Berkjuvíkkandi lyfin virka í 2-4 tíma og eru notuð fyrir 

börn með vægan astma og einnig þau sem eru slæm og þurfa viðbót við sterameðferð.  

Bólgueyðandi steralyf eru tekin kvölds og morgna og virkni þeirra er um 12 tímar.10 

Börn sem eru fimm ára og yngri geta ekki notað innöndunarstauka eins og þeir eldri, 

                                                 
6 Wong, o.fl. 1999:1511     
7 Líf og læknisfræði 2002; Haslett 1999:335 
8 Bryndís Benediktsdóttir 2003 
9 Davíð Gíslason o.fl. 2002:891-907      
10 Fugleholm 2002:12-13 
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þess í stað nota þau annað hjálpartæki, svonefndan ,,úðabelg“. Úðabelgurinn er með 

munngrímu sem fellur yfir munn og nef  barnanna, en lyfjaskammtar eru í hinum enda 

belgsins. Eftir að munngríman er sett yfir munn og nef er lyfjaskammti dælt í belginn 

og börnin látin anda áfram í nokkrar sekúndur til að tryggja innöndun lyfsins.11 

Aukaverkanir steralyfja geta verið þruska (sveppasýking) í öndunarvegum, 

raddbreyting (hæsi) og ertandi hósti, skjálfti, hjartatruflanir og höfuðverkur. Áhrif á 

miðtauga- og stoðkerfið geta verið vöðvakrampar. Aukaverkanir sem snúa eingöngu 

að miðtaugakerfinu eru æsingur, eirðarleysi, taugaveiklun, ógleði og svefntruflanir.12 

Heilsugæslulæknar á Akureyri hafa gefið út vinnuplagg til starfsmanna leikskóla 

bæjarins, þar sem fram kemur að þeir eigi ekki að sjá um lyfjagjafir leikskólabarna, en 

undantekningar eru ef um er að ræða börn með sykursýki, astma, ofnæmi og ofvirkni 

(sjá fylgiskjal 1). 

Þekking á lyfjagjöf getur skipt sköpum í meðferð á astma og þekking á 

aukaverkun lyfjanna gefur betri innsýn í líðan barnanna eftir lyfjagjöf. Þess vegna er 

mikilvægt að við Íslendingar gefum þessum sjúkdómi meiri gaum, ekki síst vegna 

aukinnar tíðni hér á landi. 

2.3 Tíðni astma og ofnæmis á Íslandi                                                                                                       

Astmatíðni meðal Íslendinga er 4-5%. Hins vegar segja kannanir að astmi sé algengari 

hjá börnum en fullorðnum, eða 18% hjá börnum 20 mánaða og yngri og talið er að um 

28% fjögurra ára barna hafi astma.13 Talið er að 15% allra barna í heiminum hafi 

astma, 5% hafi langvarandi astma og 1% barnanna hafi bráðaastma.14  Tíðni þeirra 

barna sem fá astma og öndunarörðugleika einu sinni eða oftar á ævinni er um 20% hjá 

börnum undir þriggja ára aldri. Í flestum tilvikum er um kvefveirur að ræða eða RS- 

veirusýkingu.15  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar, sem gerð var á astma og ofnæmi hjá íslenskum 

börnum og birt var árið 2000, gefa til kynna að þessir sjúkdómar eru algengir hjá 

okkur eins og víða á vesturlöndum. Rannsóknin var gerð af læknum Barnaspítala 

Hringsins og Rannsóknastofu Háskóla Íslands. Fylgt var eftir úrtakshóp barna sem 

fædd voru 1987 og tóku 179 börn þátt í upphafi, en voru 134 í lokin við átta ára aldur. 

                                                 
11 Astmavefur GlaxoSmithKline 2003a          
12 Unnur Steina Björnsdóttir 2002; Doktor.is 2002c  
13 Unnur Steina Björnsdóttir 2002 
14 Haslett  1999:327    
15 Sigurður Kristjánsson 1998 
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Niðurstaða þessarar rannsóknar var að 42% tuttugu mánaða barna, 45% fjögurra ára 

barna og 34% átta ára barna greindust með ofnæmi og/eða astma. Astmi og exem voru 

ríkjandi í fyrstu skoðun við tuttugu mánaða aldur. Algengi og útbreiðsla exems fór 

minnkandi með aldrinum og hjá átta ára börnum hafði einnig dregið úr algengi astma. 

Ekkert barn greindist með ofnæmiskvef fyrir tveggja ára aldur, en 7% fjögurra ára 

barna höfðu  kvillann og 10% átta ára barna. Fleiri en eitt ofnæmiseinkenni fannst hjá 

um fjórðungi barna með astma eða ofnæmi. Einkenni voru horfin hjá meirihluta (2/3) 

átta ára barna sem höfðu greinst með astma eða ofnæmi fyrir tveggja ára aldurinn. 

Hins vegar var helmingur átta ára barna með þessa sjúkdóma þótt þau hefðu verið án 

einkenna við tveggja ára aldur. Rúmlega þriðjungur þeirra átta ára barna sem voru 

með astma eða ofnæmi sýndu svörun við húðprófi, oftast gegn köttum. 73% átta ára 

barna með astma eða ofnæmi áttu foreldra eða systkini með ofnæmi.16 

Íslendingar tóku þátt í Evrópurannsókninni Lungu og heilsa (ECRHS) ásamt 21 

þjóðlandi. Rannsakaðir voru 140.000 einstaklingar á aldrinum 20 - 44 ára (fæddir 

1946-71). Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna landfræðilegan mun á astma og 

ofnæmi. Í ljós kom að tíðni öndunarfærasjúkdóma var áberandi meiri í enskumælandi 

löndum, en sjaldgæfastur voru þessir sjúkdómar á Íslandi. Fjórðungi færri börn, sem 

alin voru upp í sveit meðal dýra, höfðu ofnæmi og astma en börn sem ólust upp í 

þéttbýli. Börn sem alin voru upp í stórum systkinahóp og deildu herbergi með 

systkinum höfðu síður ofnæmi á fullorðinsárum. Eins var háttað með börn sem ólust 

upp með köttum og hundum, þótt nýlegar greinar um slíkar rannsóknir erlendis séu 

misvísandi hvað þetta varðar. Tíðni katta á heimilum Íslendinga var 12,5% á meðan á 

rannsókninni stóð og höfðu 7,5% Íslendinga ofnæmi fyrir þeim. Fram kom að árlegt 

nýgengi astma hjá börnum núll–fimmtán ára var 3,3 á hverja þúsund íbúa. 

Ofnæmissjúkdómar og erfðir höfðu sterka fylgni og meiri líkur voru á astma hjá 

börnum ef móðir hafði astma heldur en faðir. Óbeinar reykingar höfðu áhrif á 

andþrengsli og mæði að nóttu til. Þá kom fram að leikskóladvöl barna í æsku hafði 

ekki áhrif á ofnæmi, né saga um alvarlegar öndunarsýkingar fyrstu fimm æviár 

barnanna. 

Eldri rannsóknir gáfu til kynna að kettir margfaldi ofnæmisvaka, séu þeir inni á 

heimilum. Það er ástæðan fyrir því að læknar hafa í gegnum tíðina óhikað ráðlagt 

foreldrum að útiloka dýr frá börnum fyrstu æviárin, til að hindra ofnæmi, sérstaklega 

                                                 
16 Unnur Steina Björnsdóttir 2002; Herbert Eiríksson o.fl. 2000:102-107 
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ef um var að ræða sögu um astma og ofnæmi innan fjölskyldunnar.  Hins vegar eru 

rannsóknir mjög misvísandi í dag hvað þetta varðar, sumar gefa vísbendingar um að 

ónæmiskerfið styrkist ef barnið er í snertingu við þessi dýr, samanber 

Evrópurannsóknina, en aðrar sýna þveröfuga niðurstöðu. Evrópurannsóknin bendir til 

þess að við breyttan lífstíl, upp úr miðri tuttugustu öldinni, hafi ofnæmi orðið 

algengara í V-Evrópu. Búast má við að Íslendingar séu að nálgast sömu niðurstöður 

vegna breyttra þjóðfélagshátta eins og aðrar vestrænar þjóðir. Búferlaflutningar á 

síðustu áratugum úr sveit í þéttbýli hafa verið gríðarlegir hérlendis og minna um 

sveitaferðir hjá börnum. Hæsta astmatíðnin hjá Íslendingum var hjá því fólki sem 

vann við hreinsunarstörf.17 

Íslensk erfðagreining er að rannsaka erfðir á astma og ofnæmi í samvinnu við 

hérlenda lækna, þar er verið að kanna erfðavísa hjá íslenskum fjölskyldum. Miklar 

vonir eru bundnar við þær niðurstöður sem þar munu fást vegna sérstöðu Íslendinga á 

erfðafræðilegum þáttum.18  

Í morgunþætti Rásar 2 þann 12. desember 2002 kom fram í viðtali við Davíð 

Gíslason lungnasérfræðing að Micael V. Clausen barna- og ofnæmislæknir væri að 

vinna að óbirtri rannsókn um astma barna á grunnskólaaldri. Fyrstu niðurstöður 

þeirrar rannsóknar benda til þess að íslensk börn séu að nálgast tíðni astmaveikra 

barna í V-Evrópu.19  

Mikilvægt er að starfsmenn leik- og grunnskóla séu vakandi yfir félagslegum 

þáttum íslenskra barna þar sem rannsóknir staðfesta að við erum að nálgast astmatíðni 

á við vestrænar þjóðir og e.t.v. má tengja það við breytta lífshætti.  

2.4 Astmi og félagstengsl 

Í lögum um leikskóla segir:  

Börn á leikskólaaldri, sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra 
erfiðleika þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, eiga rétt á henni innan leikskólans 
undir handleiðslu  sérfræðinga.20   

 
Skólaganga astmaveikra barna gengur misjafnlega eftir því hvað einkennin eru 

mikil. Börn með langvinnan astma missa oft mikið úr skólagöngu sinni vegna 

úthaldsleysis. Hreyfistundir og leikfimi reynast þeim oft erfiðar og verða kennarar að 

                                                 
17 Davíð Gíslason o.fl. 2002:891-907 
18 Hákon Hákonarson 2003 
19 Davíð Gíslason 2002 
20 Lög um leikskóla nr.78/1994 
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vera vel vakandi yfir þessum þætti. Það verður að gera allt sem hægt er til að 

astmaveik börn nái að fylgja jafnöldrum sínum eftir. Hreyfing er astmaveikum 

börnum nauðsynlegri en þeim sem ekki hafa öndunarfærasjúkdóma.21  

   Sjónvarpsþátturinn Líf og læknisfræði, 19. sept. 2002 fjallaði um astma og 

ofnæmi. Þar kom fram hjá Steini Jónssyni lungnalækni og Unni Steinu Björnsdóttur 

ofnæmislækni að astmaveik börn eru oft misskilin og oft mikill misskilningur í 

kringum líf þeirra. Þau eru mörg hver þéttvaxin vegna steralyfjanotkunar, jafnvel talin 

löt og áhugalaus. Þessi börn bera ekki sjúkdóminn utan á sér og fá þau því mjög oft 

neikvæð skilaboð frá samfélaginu. Vegna hósta hafa þau jafnvel vakað alla nóttina og 

mæta þar af leiðandi örþreytt í skólann, en þrátt fyrir þetta vilja þau vera með 

allsstaðar og fylgja félögum sínum í leik, þótt þau hafa ekki orku og úthald til þess.22 

Barnalæknirinn og sálkönnuðurinn Donald Wood Winnicott heldur því fram að 

leikur barna sé nauðsynlegur til að öðlast heilbrigt líf. Í leiknum öðlist þau reynslu og 

upplifun sem skipti öllu máli fyrir uppvöxt og þroska. Þar skapist vináttusambönd og 

félagsskapur. Börn sem eigi við tilfinningalega erfiðleika að stríða þurfi að leika sér, 

annars leiti þau í líkamlegar nautnir, s.s. fingursog, ofát, dagdrauma og fleira.23   

Lítum þá nánar á mikilvægi góðs félagsþroska fyrir börn svo þau nái að vaxa og 

dafna á eðlilegan hátt. 

                                                 
21 Astmavefur GlaxoSmithKline 2002b  
22 Líf og læknisfræði 2002 
23 Valborg Sigurðardóttir 1991:24-25 
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3 Félagsþroski 
 
Félagsþroski barna er sá þroski sem verður þegar þau læra að tengja sig við fullorðna, 

börn og umhverfi sitt. Þannig læra börnin á tilfinningar sínar og annarra.24 

Félagsþroski barna skiptist að meginþáttum í tilfinninga-, félags- og sköpunarþroska. 

Börnin verða að læra að skynja og skilja af umhverfinu sem þau eru alin upp í, til að 

öðlast skilning á sjálfsvitund sinni. Sjálfsvitundin lærist þegar þau ná að tengja saman 

tilfinninga-, félags- og sköpunarþroskann og átta sig á hver þau eru, til að ná þessu 

sjálfsöryggi þurfa  þau að prófa og læra af reynslunni.25  
 

          Veistu ef þú vin átt                              Ungur var eg forðum, 
          þann er þú vel trúir                              fór eg einn saman 
          og vilt þú af honum gott geta.               þá varð eg villur vega.  
          Geði skaltu við þann blanda                   auðigur þóttumst 
          og gjöfum skipta,                                  er eg annan fann, 
          fara að finna oft.                                  maður er manns gaman 
 
                                                                                   (Úr Hávamálum)26 
 

Nútíma rannsóknir styðja þessi orð gömlu spekinganna og sýna fram á að lykillinn að 

góðri heilsu er að blanda geði við fólk og finna stuðning annarra.27 

Öll börn þurfa að tileinka sér ákveðið siðferði, en Jean Piaget talar um að siðferði 

og félagsleg þekking sé ákveðin menningararfleifð sem byggist á leikreglum 

umhverfisins. Börn verða að læra ákveðið gildismat og fá að þreifa sig áfram til að 

læra af reynslunni.28  Leikskólabörn eiga mis erfitt með að lesa skilaboð frá 

samfélaginu og tileinka sér þau og getur það skipt miklu máli fyrir félagþroska og 

félagsleg samskipti barnanna. Margsannað er að vinsæl börn eru hæfari á þessu sviði 

en óvinsæl.29 Uppalendur þurfa að muna að börn eru ólík og þroskast á misjöfnum 

hraða. Sum eru áhugasöm, sum hræðast ekki neitt og eru uppátækjasöm, önnur eru 

róleg, íhugul og feimin.30 

                                                 
24 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:35 
25 Gordon og Williams Browne 1996:439  
26 Hávamál 1996:24,26    
27 Landlæknisembættið 2003  
28 Gordon og Williams Browne 1996:388    
29 Bee 2000:353-355    
30 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:87 
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Í rannsóknum bandaríkjamannsins Robert Selman kemur fram að félagslegur 

skilningur barna skiptist í fimm stig, frá þriggja-fimmtán ára. Fyrsta stigið nær til 

leikskólaaldurs, þriggja-sjö ára, en þá  gera þau góðan greinarmun á sér og félögum 

sínum, en greining þeirra á mismunandi skoðunum og sjónarmiðum er óþroskuð. 

Þannig eigi þau erfitt með að sjá hlutina út frá öðru sjónarmiði en sínu eigin.31  

Börn þurfa að ná frumleikni á tilfinningasviði sem talið er stýra því hvernig 

einstaklingar ná að stjórna hæfileikum sínum í framtíðinni s.s. vitsmunalegri greind.32  

Tilfinningagreind barna hefst strax við fæðingu og sé hlúð að henni jafnt og þétt 

öll leikskólaárin, þá er búið að leggja grunn að hæfni barna til að tileinka sér 

tilfinningatengsl í gegnum allt lífið. Öll smáatriði sem börn tileinka sér vegna 

skilaboða sem þau fá innan fjölskyldunnar, skólans og samfélagsins þarfnast 

endurtekningar og samræmingar í áraraðir, þannig læra börnin að taka afstöðu 

gagnvart sjálfu sér og umhverfi sínu.33 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn eigi að kenna börnum hlýleg 

samskipti, treysta vináttubönd og kynnast öllum aldurshópum. Börn fái, óháð andlegu 

eða líkamlegu atgervi, að njóta með því að öðlast skilning á vináttu. Þau læri að virða 

skoðanir annarra með því að sýna umburðarlyndi og virðingu hvort fyrir öðru á 

jafnréttisgrundvelli.34 

Skoðanir og tjáning barna í leik geta sagt mikið til um líðan þeirra og hvernig þau 

skynja umhverfi sitt. Með því að fylgjast með þeim í leik, er þannig hægt að komast 

að ótta og gleði barnanna eða annarri líðan.35 Lítum þá nánar á leikinn í þessu 

samhengi. 

3.1 Leikurinn  

Erik H. Erikson telur leikinn vera mikilvægan í mótun sjálfsins hjá börnum, að þau 

séu að tjá sig í þeim veruleika sem þau alast upp í með því að ná að stjórna sjálfum sér 

og aðlaga sig umhverfinu. Barnalæknirinn og sálkönnuðurinn Donald W. Winnicott 

telur börn ekki leika sér eingöngu ánægjunnar vegna, þau sæki í að tjá líkamlegar og 

                                                 
31 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:53-57 
32 Goleman 2000:47 . 
33 Goleman  2000:196-198   
34 Aðalnámskrá leikskóla 1999:10 
35 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:71 
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tilfinningalegar upplifanir í leiknum og reyni þannig að vinna úr kvíða og öðrum 

hugsunum sínum.36 

Sálfræðingurinn Lev S. Vygotsky talar um að hugarfar einstaklinga mótist af 

félags- og menningarlegum áhrifum. Þannig lýsi þroski barna á hverjum tíma 

,,börnum síns tíma“ í hverju samfélagi. Vygotsky telur leik leikskólabarna vera 

meginþátt í þroska þeirra og að þau leiki sér eingöngu tilfinninganna vegna.37   

Hlutverka- og þykjustuleikir eru að mati geðlækna mjög mikilvægir. Í þeim nái 

börnin meðal annars að endurupplifa neikvæða reynslu sem þau hafa orðið fyrir og 

geti í leiknum tekist á við og lært að hafa stjórn á tilfinningunum vegna hennar. Börn 

sem t.d. hafa lent í erfiðum læknisferðum eða sjúkrahúsinnlögnum geta upplifað aftur 

og aftur þá reynslu í leiknum og unnið úr henni og jafnframt miðlað henni áfram til 

leikfélaga sinna og frætt þau.38   

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikurinn sé mikilvægasta starfið sem fram fer í 

leikskóla, hann sé tjáningarform til mikilvægs þroska og gleði.  Í leik læri börn að taka 

tillit til annarra og virða reglur, en einnig mótist leikurinn af þeirra reynslu sem þau 

hafi í uppeldinu.39 

Hæfnin til að setja sig í spor annarra er grunnurinn að félags- og siðferðismenntun 

barna, eða eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor segir ,,... hvernig getum við 

skilið aðra ef við getum ekki sett okkur í spor þeirra? Fundið til með öðrum? Eða hlúð 

að gagnkvæmri virðingu?“. 40 

Börn á leikskólaaldri sem geta fundið til með leikfélögum sínum og sett sig í spor 

þeirra þegar eitthvað bjátar á eru vel stödd. Þetta tengja þau saman í leik og leggja 

grunn að vináttu sem endist jafnvel alla ævi. Mikilvægt er að börnum sé leiðbeint með 

að setja sig í spor annarra, svo þau læri reglur og samskipti í þjóðfélaginu sem þau 

alast upp í. Börn sem ekki ná að fara eftir leikreglum samlagast ekki og trufla 

umhverfið og þannig kalla þessi börn á neikvæð samskipti. Skilji börn ekki skilaboð 

líkamlegrar tjáningar félaga sinna, forðast augnsamband, eða skynji ekki 

hljómfallsáherslur í orðum félaganna eru miklar líkur á árekstrum. Þau börn sem ekki 

ná þessum skilningi lenda útundan í leik vegna þess að þau trufla hópinn. Þau verða 

                                                 
36 Valborg Sigurðardóttir 1991:22-24 
37 Gordon og Williams Browne 1996:116-118; Valborg Sigurðardóttir 1991:63-64   
38 Valborg Sigurðardóttir 1991:44-46 
39 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
40 Sigrún Aðalbjarnardóttir 2002:38-39    
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niðurbrotin og óánægð og finna vanmátt sinn og sársauka þegar sagt er: þú mátt ekki 

vera með í leiknum.41 Þetta getur vitaskuld haft veruleg áhrif á sjálfsmynd barna. 

3.2 Sjálfsmynd barna 

Jean Piaget talaði um hugræna þróun í sjálfsvitund barna, þegar þau áttuðu sig á því 

að til væru hlutir sem hefðu form og lögun. Eftir það lærðu börnin smátt og smátt að 

skynja sjálf sig sem stöðuga veru með form og lögun í tilverunni. Sigmund Freud 

talaði hins vegar um að frumtenging verði að vera á milli móður og barns svo barnið 

læri eðlileg tilfinninga- og tjáningartengsl. Hjá börnum um 1 ½ árs aldurinn fer 

sjálfsmyndin að aukast, þau fara að átta sig á því hvaða dót og fatnaður tilheyrir þeim. 

Þetta tímabil er í daglegu tali kallað „þrjóskuskeið“ og eru börnin að styrkja 

sjálfsmyndina jafnt og þétt frá þessum aldri. Tilfinningar þeirra hafa aukist það mikið 

að þau eru farin að gera greinarmun á stolti og feimni og eru farin að skammast  sín ef 

þau hafa gert eitthvað sem þau vissu að mátti ekki gera.42  

Mikilvægt er að leikskólabörn öðlist jákvætt sjálfsálit og sjálfsmynd og er hlutverk 

leikskólakennara að ýta undir það.43  Sálfræðingurinn Daniel Stern leggur áherslu á að 

börn mótist best við eðlilegar aðstæður í leikskólum, þar læri þau á félagsleg 

samskipti, þekking styrkist og eigin sjálfsmynd þeirra þroskist með því að þau þreifi 

sig áfram. Sjálfsmynd leikskólabarna þroskist við örugg og hlý uppvaxtartengsl í 

leikskólanum og þetta þurfi að vera grunnur skólastarfsins svo þau nái eðlilegum 

þroska. Börn finni sjálfið í sér ef þeim líði vel með öðrum og fá að vera þau sjálf.44 

Sjálfsmynd barna skiptir miklu og eflist þegar þau þurfa sjálf að ráða fram úr eigin 

málum í daglegum samskiptum við félaga sína, eða aðra sem þau umgangast. Í 

vinahópum eru börnin að þróa leikni í samskiptum og eru að samsama sig 

tilfinningum félaganna, sem leiðir til jákvæðari samskipta og eðlilegra framfara í 

þroska, sem bætir sjálfsmyndina.45 

Börn sem ná góðum samskiptum við félaga sína og tengjast þeim tilfinningalega 

eru vel stödd. Þau sem ekki ná þessu þurfa í mörgum tilfellum sérstaka þjálfun á 

félags- og tilfinningaþroska. Ýmsar leiðir eru til og er meðal annars hægt að notast við 

kennslu- og þjálfunarefni sem til er og getur reynst vel. Eitt slíkt er til á íslensku og 

                                                 
41 Goleman 2000:126-132   
42 Bee 2000:288-292   
43 Gordon og  Williams Browne 1996:257 
44 Brodin og Ingrid Hylander 1999:15-20   
45 Kristín Aðalsteinsdóttir 1998:29-32 

14 



kallast Stig af stigi og mætti flokka undir lífsleikniskennsluefni leikskólabarna. 

Kennsluefnið er góð viðbót sem má flétta inn í alla þætti leikskólastarfsins, til að 

undirbúa börnin fyrir lífið.   

3.3 Þjálfunar- og kennsluefnið  Stig af stigi 

Þjálfunar- og kennsluefnið Stig af stigi er efni um félags- og tilfinningaþroska. Efnið 

skiptist í þrjá flokka eftir aldri: fjögurra-sex ára, sjö-átta ára og níu-tíu ára. Fyrsti 

flokkur efnisins var gefinn út á Akureyri árið 2002. Efnið er upprunnið frá 

Bandaríkjunum. Í viðtali við Guðbjörgu Ingvadóttur félagsráðgjafa hjá 

Ráðgjafarstofunni Reyni kemur fram að hugmyndafræðin á bak við kennsluefnið er 

sótt í kenningar um tilfinningagreind Daniels Golemans, fjölþáttagreind Howord 

Gardners, reiðistjórnun Robert Selman, ásamt fleiru. Kennsluefnið hefur verið að 

ryðja sér til rúms víðsvegar um heiminn og sem dæmi er kennsluefnið notað í 60% 

norskra og danskra grunnskóla. Stig af stigi var prófað í nokkrum leik- og 

grunnskólum á Íslandi í tvö ár áður en það var sett á markað og er ætlunin að búið 

verði að vinna rannsókn á kennsluefninu hér á landi á þessu, eða næsta ári. Guðbjörg 

segir að börn sem byrja í kennsluefninu að hausti, fari að sýna árangur þegar líða 

tekur að vori. Þá fari börnin að átta sig á úrlausnum t.d. í deilumálum, að þau geti sett 

sig í spor hvers annars og byrji að átta sig á að við erum ekki öll með sömu þarfir og 

tilfinningar.46 

 Markmið kennsluefnisins er: 

1. Að þjálfa börnin í innlifun, sem þýðir að: 
 viðurkenna tilfinningar annarra 
 ráða í tilfinningar annarra 
 setja sig í spor annarra  
 sýna öðrum tillitssemi 

2. Að minnka líkur á hegðun sem einkennist af skyndilegum hugdettum-         
skyndihvötum – og hugsunarleysi með því að:  

 kenna börnum að leysa deilur og árekstra á skipulagðan hátt 
 efla félagsfærni barnanna. 

3. Að minnka líkur á því að börnin sýni hvort öðru frekju og yfirgang með 
því að:  

 kenna þeim að þekkja reiðitilfinningar og  
 nota afslöppunartækni til að hafa hemil á sjálfum sér47 

 

                                                 
46 Guðbjörg Ingvadóttir 2002    
47 Stig af stigi. 2002:8   
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Náist að þjálfa börn í leikskólum í tilfinningalegum samskiptum innan og utan 

skólanna og að þau læri að setja sig í spor hvers annars án þess að beita ofbeldi, þá er 

mikið verk unnið. Lítum þá nánar á samstarf heimilis og skóla. 

3.4 Samskipti heimila og skóla 

Félagslegi þáttur námsins er, eins og fram kemur í kaflanum um félagsþroska og hjá 

David Hamilton prófessor í uppeldisfræði, eitt mikilvægasta þroskaverkefnið sem 

hver einstaklingur þarf að takast á við.48  

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna, en skólunum ber að 

styðja foreldrana í uppeldi þeirra. Nauðsynlegt er að náið samstarf og gagnkvæmt 

traust myndist á milli heimilis og skóla. Það eru foreldrarnir sem þekkja börnin sín 

best, þeir hafa umgengist þau og fylgst með þroskaferli þeirra frá fæðingu. Foreldrar 

þurfa því að láta starfsmenn leikskólans vita þegar breytingar verða á högum og líðan 

barnanna.49  

Hlutverk leikskólakennarans er að kenna börnunum að bera virðingu fyrir sér og 

umhverfi sínu.  Hann á að kenna börnunum að leita lausna og styðja þau, svo þau geti 

leitað svara við spurningum sínum.50 

Í starfslýsingu deildarstjóra kemur meðal annars fram að hann skuli hlúa að 

uppeldi og menntun barna. Hlúa skal að hverju og einu barni andlega og líkamlega 

svo þau geti notið sín sem einstaklingar. Þá á deildarstjóri að vera í nánu sambandi við 

foreldra/forráðamenn barnanna.51 

Fyrstu dagarnir eftir að börnin byrja í leikskólum eru mjög mikilvægir fyrir 

persónulega tengslamyndun, bæði fyrir börn og foreldra. Foreldrar þurfa að skynja að 

barnið þeirra skipti máli í leikskólanum. Náist  öryggi og samstaf milli barna, foreldra 

og aðlögunaraðila (lykilpersónu) verður allt auðveldara. Mikilvægt er að sama 

manneskja aðlagi barnið, vegna þess að bæði börn og foreldrar eru óörugg í upphafi 

skólagöngu. Lykilpersónan verður sterkur tengiliður milli barna og foreldra og hún 

verður því að halda utan um öll persónuleg mál  sem viðkoma barninu.52 

Í Aðalnámskrá leikskóla  er talað um börn með sérþarfir. Þar er talað um að börn 

búi við mismunandi getu, reynslu og þroska, að öll hafi þau þörf fyrir samneyti við 

                                                 
48 Hamilton 1993:26-32   
49 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31-32 
50 Öhman 1996:24-26   
51 Kennarasamband Íslands 2003 
52 Niss 1988:9-14, 28-30   

16 



önnur börn, hvort sem um jafnaldra og/eða önnur börn er að ræða. Í námskránni er 

bent á  að leikskólum beri að taka tillit til þarfa barna, svo þau geti notið sín á eigin 

forsendum. Leikskólar eiga að taka sérstakt tillit til þeirra barna sem á einhvern hátt 

eru með sérþarfir eða tilfinninga- og félagslega erfiðleika.  Leikskólum ber einnig að 

gæta þess að börn fái viðfangsefni við sitt hæfi, einangrist ekki og að þau njóti 

eðlilegra félagstengsla og aðlagist barnahópnum.  Í leiðsögn og stuðningi þarf að taka 

mið af þörfum hvers barns fyrir sig og náið samband við foreldra er mikilvægt.53  

Fram kemur í rannsókn Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttur, um umönnunarálag 

foreldra ungra astmaveikra barna, að foreldrarnir eru undir miklu álagi og því þurfa 

leikskólakennarar að taka tillit til þess í samskiptum sínum við þá. Foreldrar þessara 

barna eru oft mjög þreyttir og vanlíðan hefur áhrif á alla fjölskylduna. Í rannsókninni 

kemur einnig fram að tímafrekasti þátturinn hjá foreldrum sé að veita börnum sínum 

andlegan stuðning. Þá tala mæðurnar um að  illa gangi að meðhöndla eigin þreytu.54  

Í rannsókn sem gerð var í Taiwan árið 2001, á þekkingu leikskólakennara á 

flogaveiki og astma, kom fram að leikskólakennarar höfðu meiri áhyggur af 

árásarhneigð barna með flogaveiki en astma. Fram kom að börn með langvinna 

sjúkdóma eiga í meiri erfiðleikum með nám, en börnum með astma gengur betur 

námslega séð heldur en öðrum langveikum börnum og eru með betri einkunnir.55   

Langveik börn á grunnskólaaldri og eldri sem dvelja á sjúkrahúsum eiga þann kost 

að fá fjarkennslu í gegnum fjarfundabúnað. Upphaflegt markmið með 

fjarfundabúnaðinum var að auðvelda börnunum að stunda nám, en reynslan sýnir að 

félagsleg samskipti vega þyngra fyrir börnin sem eru fjarri vinum og félögum.56    

Þetta ætti, að mínu mati, einnig að eiga við langveik leikskólabörn, þar sem 

leikskólinn er samkvæmt lögum orðinn fyrsta skólastigið. Ekki er síður þörf fyrir 

félagsleg samskipti leikskólabarna, jafnvel meiri. 

 

3.5 Íslensk rannsókn á samskiptahæfni leikskólabarna 

Árið 2001 gerði Kristín Karlsdóttir, í tengslum við meistaraprófsverkefni, rannsókn á 

félags- og siðferðisþroska leikskólabarna. Með níu mánaða millibili athugaði hún hvar 

fjögurra-fimm ára börn væru stödd í félags- og siðferðisþroska og hvort hægt væri að 

                                                 
53 Aðalnámskrá leikskóla 1999:15-16 
54 Erla Kolbrún Svavarsdóttir 1999:15-22 
55 Hsieh og Hua 2001:647-650  
56 Þorsteinn Ólafsson 2000:19 
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auka samskiptahæfni þeirra. Kristin fékk til liðs við sig leikskóla þar sem hún kom á 

breyttum vinnubrögðum. Starfsmennirnir sem komu að tilrauninni stjórnuðu ekki 

börnunum, heldur áttu þau að finna sjálf út úr hlutunum. Rannsóknin beindist að 

samanburði á árangri við samanburðarleikskóla sem hún valdi, sá leikskóli leggur 

áherslu á Hjallastefnuna. Samanburðarrannsóknir voru gerðar með því að mæla börnin 

á meðan þau voru að spila svonefnt Tröllaspil, tvö og tvö saman. Stuðst var við 

kenningar uppeldisfræðinganna Roberts Selman og DeVries og félaga.   

Niðurstöður Kristínar voru að þegar börnin sem þátt tóku í rannsókninni voru að 

spila, lýsti hegðun þeirra sjálfsánægju, öryggi og vinsamlegu viðmóti. Fram kom að í 

leiknum finna börnin leiðir svo að síður kom til ágreinings. Þá kom greinilega fram að 

drengir voru frekar tilbúnir að svindla í spilinu ef enginn gerði athugasemdir, en 

stúlkurnar settu frekar út á hegðun félaga sinna. Ef upp kom ágreiningur létu börnin 

hann sem vind um eyru þjóta. Kristín telur ekki marktækan mun vera í rannsókninni 

milli leikskólanna. Hún velti því hins vegar fyrir sér hvað taki langan tíma að tileinka 

sér nýjar starfsaðferðir í leikskólum og telur að lengri tíma en níu mánuði þurfi til að 

fá áreiðanlegar niðurstöður rannsókna. Þá veltir hún því upp hvort kennsluáætlun 

samanburðarleikskólans hafi verið of lík þeirri sem lögð var fyrir í 

tilraunaleikskólanum. Kristín spyr sig hvort stefna samanburðarleikskólans skili betri 

félags- og siðferðisþroska en aðrar stefnur. 57       

Eins og fram hefur komið verða börn að læra að samsama sig og skynja umhverfi 

sitt til að ná að þroskast og dafna félagslega. Fyrir börnin er leikurinn því að mínu 

mati mikilvægasti þátturinn í leikskólanum, þar læra þau að setja sig í spor annarra og 

læra að virða leikreglur, svipað og þau þurfa í samfélaginu sem þau alast upp í. Þetta 

styður rannsókn Kristínar vel að mínu mati, en fram kemur hjá henni að börn eru  

ótrúlega seig að leysa úr ágreiningi sín á milli, ef hann kemur upp í leik. Í kaflanum 

hér á eftir rek ég hvernig rannsóknaraðferðir ég notaði til að skyggnast inn í þennan 

heim barnanna. 

 

 

 

                                                 
57 Kristín Karlsdóttir 2001      
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4 Rannsóknaraðferð 

Við vinnslu verkefnisins studdist ég við eigindlega rannsóknaraðferð, tók viðtöl við 

mæður og lagði spurningalista fyrir deildarstjóra. Ég mun hér á eftir lýsa aðferðum 

við rannsóknina, aðstæðum og vali á þátttakendum. 

Eigindlegar rannsóknir: Ég valdi að gera eigindlega rannsókn, en það er 

rannsóknaraðferð sem reynst hefur vel þegar markmiðið er að varpa ljósi á ákveðinn 

veruleika, einstaklingum gefst þá færi á að lýsa tilfinningum eða félagslegum 

aðstæðum, þannig að hægt sé að átta sig á eðli og gerð þess efnis sem verið er að 

spyrja um. Spyrjandinn er að kalla eftir og að reyna að skilja huglægar eða tilteknar 

aðstæður viðmælanda. Þannig reynir rannsakandinn að setja sig í spor og skilja 

aðstæður viðmælanda, með það í huga að lýsa skynjun og upplifun hans. Farið hefur í 

vöxt undanfarin ár að nálgast félagslegar upplýsingar með þessum hætti.58 Ég ákvað 

að nota margprófun, þ.e. vera bæði með spurningalista og dýpka  þær upplýsingar 

með viðtölum.    

Úrtak: Upphaflega var ætlunin að senda spurningalista í alla leikskóla á Akureyri, 

en vegna umfangs var horfið frá þeirri hugmynd. Þess í stað var spurningalisti sendur 

inn í fimm stærstu leikskóla Akureyrarbæjar og deildarstjórar voru fengnir til að svara 

níu spurningum, en tuttugu og tveir deildarstjórar eru í þessum leikskólum.  

Til að afla heimilda í lokaverkefnið tók ég fjögur viðtöl við mæður astmaveikra 

barna. Þær eiga börn með mismikinn astma og eru þessi börn á leikskólaaldri og 

búasett á Akureyri. Viðmælendur fann ég þannig að ég hafði samband við stofnanda 

félags langveikra barna á Akureyri (Hetjurnar). Hún veitti mér viðtal og fann aðrar 

mæður sem höfðu samband við mig og eftir það fór nokkurskonar snjóboltaaðferð í 

gang og mér var bent á tvær mæður til viðbótar sem áttu börn í sitt hvorum 

leikskólanum. Í rannsókn sem Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir gerði á umönnunarálagi 

foreldra sem eiga ung börn með langvarandi astma, kom fram að mæður eru næmari 

tilfinningalega gagnvart börnum sínum en feður og er það m.a. ástæðan fyrir því að ég 

valdi mæður í viðtölin.59  Einnig að ég hef af eigin raun kynnst astma, bæði sjálf og 

sem móðir og amma.  

Taka ber fram að höfundur notar dulnefni á mæðurnar fjórar sem viðtölin voru 

tekin við, til að tryggja að ekki sé hægt að þekkja þær og ummæli þeirra. Einnig ákvað 

                                                 
58 Hermann Óskarsson 2000:46 
59 Erla Kolbrún Svavarsdóttir 1999:15-22 
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ég að dylja kyn barnanna, þegar um beinar tilvitnanir væri að ræða, í 

úrvinnslukaflanum hér að aftan og nota því [x] í stað nafna barnanna.  

Spurningalistar: Í rannsóknum þar sem notaðir eru spurningalistar er verið að 

kalla eftir breiðari svörun. Mikilvægt er að orða spurningarnar þannig að þær séu ekki 

leiðandi, heldur að þær séu opnar. Kosturinn við spurningalista fram yfir viðtöl er að 

með þeim er auðveldara að ná til margra aðila. Ýmsar gerðir spurningalista eru til og 

ein gerðin er svonefndur hálfopinn spurningalisti. Í slíkum lista er notast við opnar 

spurningar, þar sem aðspurður svarar persónulega og með eigin orðum. Kosturinn við 

þetta fyrirkomulag er að aðspurður getur komið með sínar eigin skoðanir og rökstutt 

þær. Mikið veltur á því við svörun þessara lista hvort aðspurður hefur áhuga á efninu 

eða ekki, ef ekki er líklegt að svörin verði ekki ítarleg. Sé hins vegar mikill áhugi 

koma oft fram ný og athyglisverð sjónarmið.60  

Ég kaus að nota hálfopinn spurningalista í rannsókninni, til að reyna að ná fram 

persónulegum svörum, þar sem svaranda er boðið upp á að nota eigið orðalag. 

Spurningalistinn (fylgiskjal 2) var forprófaður þannig að fengnir voru þrír 

leikskólakennarar utan Akureyrar til að svara honum og eftir það voru gerðar 

smávægilegar orðalagsbreytingar varðandi skilning á spurningunum. Ég fór til 

leikskólastjóranna fimm með bréf sem innihélt þátttökubeiðni til deildarstjóra í von 

um að þeir tækju þátt í rannsókn minni (fylgiskjal 3). Eftir að jákvætt svar var komið 

frá þeim fór ég að ósk á deildarstjórafund í einum leikskólanum og var viðstödd á 

meðan deildarstjórarnir þar svöruðu spurningalistanum mínum. Annars sáu hinir 

leikskólastjórarnir fjórir um framkvæmdina á deildastjórafundum í sínum skólum 

(fylgiskjal 4).  Svörun var þannig að 20 af 22  (91%) deildarstjóranna svöruðu 

spurningalistanum. 

Viðtöl: Ég valdi að taka viðtöl, en viðtöl eru rannsóknaraðferð þar sem 

spyrjandi er að kalla eftir víxlverkun við viðmælanda. Í upphafi verður spyrjandi að 

tryggja fullkomna leynd svo viðmælandi geti í trausti þess tekið þá ákvörðun hvort 

hann vilji taka þátt í viðtalinu. Spyrjandinn verður að vera meðvitaður um að ekki 

komi fram hans persónulegu skoðanir og hafi áhrif á viðmælandann. Ólíklegt er að 

viðtöl verði vel heppnuð nema báðir aðilar séu samstíga og skilningur og traust 

skapist þeirra á milli. Einnig hefur orðalag og líkamstjáning beggja aðila mikið að 

segja, þau viðtöl sem eru óþvinguð ná oft fram dýpri svörum og ítarlegri 
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upplýsingum. Viðtöl þar sem spyrillinn er með fyrirfram ákveðnar spurningar eru 

lokaðri, en einnig verða þær hlutlausari, svo spyriláhrifin verða sem minnst.61 Í 

viðtölum mínum, sem ég tók við mæðurnar, valdi ég að hafa svokallað hálfopið 

viðtal, þar sem ég studdist að hluta til við sömu spurningar (fylgiskjal 5) og lagðar 

voru fyrir leikskólakennarana.  

Þrjú af viðtölunum tók ég að kvöldi til í litlu fundarherbergi úti í bæ, við 

hlutlausar aðstæður, en eitt þeirra var tekið seinni part dags í litlu fundarherbergi í 

Háskólanum á Akureyri. Lengd viðtalanna var frá 40-60 mínútur. Ég hafði mér til 

hliðsjónar spurningaramma í viðtölunum og tók samræðurnar upp á hljóðsnældur, en 

að úrvinnslu lokinni verður gögnum af þeim eytt. Fundarherbergin voru bæði keimlík, 

borð og nokkrir stólar í kring um það. Ég valdi að sitja við borðshorn, næst 

viðmælandanum, þannig að stutt yrði á milli mín og hans. Að hafa notalegheit í 

viðtölum skiptir að mínu mati miklu máli upp á svörun og öryggi viðmælanda, þannig 

að ég reyndi að hafa þetta eins notalegt og hægt var. Í viðtölunum bauð ég upp á 

drykk og súkkulaði og í lokin fengu viðmælendur svo rós í þakklætisskyni.  

Þá var skóladeild Akureyrarbæjar tilkynnt um rannsóknina (fylgiskjal 6). Einnig 

var  persónuvernd tilkynnt um vinnslu rannsóknarinnar.  

Hér á eftir fer úrvinnsla úr niðurstöðum spurningarlista, viðtala, fræðilegrar 

umfjöllunar og túlkun mín.  
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5 Niðurstöður 
 
Markmið mitt með þessari rannsókn var að athuga hvort astmaveik börn mæti 

skilningi í leikskólum og hvort tekið sé tilliti til þarfa þeirra sem einstaklinga og 

veikindum þeirra veitt athygli. 

Hér á eftir verða kynntar helstu niðurstöður úr spurningalistunum sem lagðir voru 

fyrir deildarstjóra fimm stærstu leikskóla Akureyrarbæjar. Niðurstöðurnar verða 

greindar úr 20 af 22 spurningalistum sem lagðir voru fyrir, einum lista var ekki svarað 

og einn var metinn ógildur, þar sem einungis hafði verið svarað þremur spurningum af 

níu. Einnig verða niðurstöður úr greiningu á viðtölum sem tekin voru við fjórar 

mæður astma- og ofnæmisveikra barna á Akureyri ræddar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun. Niðurstöður á spurningalistum verða ræddar í samhengi við starfsaldur, 

menntun, þekkingu og reynslu deildarstjóranna. Umfjöllun og greining verður um 

reynslu leikskólakennara af astma hjá leikskólabörnum. Rætt er um hvort eitthvað sé í 

leikskólanum sem getur valdið astma og ofnæmi. Tekið er fyrir hvernig samskipti eru 

milli heimilis og leikskóla. Hvernig astmaveika barninu gengur félagslega í 

leikskólanum. Hvernig félögunum gengur að setja sig í spor astmaveika barnsins. 

Hvernig félagslegu samskiptin birtast í leik. Hvaða tilfinningar astmaveiku börnin 

sýna þegar astminn er til staðar. Að hverju þurfi helst að hyggja í leikskólastarfinu.  

Að lokum voru deildarstjórarnir spurðir hvort eitthvað annað væri sem kæmi upp í 

hugann. 

Í ljós kom að starfsaldur og menntun deildarstjóranna var þannig að átján (90%) af 

tuttugu deildarstjórum sem svöruðu, höfðu starfað lengur en tvö ár, en tveir (10%) 

deildastjóranna höfðu starfað skemur. Nítján (95%) höfðu leikskólakennaramenntun 

og einn (5%) aðra uppeldisfræðimenntun. Augljóst er því að fagleg þekking er til 

staðar og meiripartur hópsins hefur drjúga starfsreynslu. 

5.1 Reynsla og þekking deildarstjóra á astma  hjá leikskólabörnum  

Nítján deildarstjórar af þeim tuttugu sem svöruðu, eða 95% segjast hafa haft 

astmaveik börn á deild eða í leikskóla. Þá kom einnig fram í  svörum þeirra allra að 

starfsmenn þeirra eða deildarstjórar höfðu gefið astmalyf. Sex deildarstjórar (30%) 

segjast enga fræðslu um astma hafa fengið, sex (30%) segjast hafa fengið fræðslu frá 

foreldrum, fimm (25%) úr námi sínu í KHÍ eða HA og þrír (15%) hafi fengið fræðslu 
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hjá heilbrigðismenntuðu fagfólki. Þetta leiðir hugann að því hvort astmi sé e.t.v. jafn 

dulinn og haldið hafi verið fram, þrátt fyrir að um aukningu á tíðni hans sé að ræða. 

Tíðni astma á Íslandi hefur aukist síðustu áratugina, hann er helmingi algengari 

hjá strákum en stelpum og er mjög misjafn yfir daginn, milli daga og mánaða, eða ára. 

Íslenskar rannsóknir segja okkur að 18% tuttugu mánaða barna og yngri hafi astma og 

um 28% fjögurra ára barna.62 Astmi er langvinnur sjúkdómur sem ekki er mjög 

sýnilegur, þar af leiðandi vill hann oft gleymast, eða ekki er eftir honum tekið.63  

Í viðtölunum við mæður astmaveiku barnanna kom fram að þeim fannst starfsfólk 

leikskólanna ekki tilbúið að takast á við astma hjá börnum þeirra, upp kæmi skelfing 

og öryggisleysi þegar eitthvað bjátar á. Það þyrfti meiri fræðslu frá fagfólki og 

starfsfólk þurfi að taka meira  mark á foreldrum um alvarleika þessa sjúkdóms. Ein 

móðirin sagði: 
Birna: Ég held að þetta sé allt of algengt, þetta með þekkingarleysið á leikskólunum, ég lenti 

allavega í því að þær sögðu við mig þegar mitt barn byrjaði á leikskólanum og ég sagði 
að [x] væri með astma  „ÚBS“ hvað gerum við nú. 

 
Önnur móðir talar um miklar mannabreytingar í leikskólunum, að upplýsingum 

um astmabarnið berist ekki nógu vel milli  starfsfólks. Þá  leggur hún áherslu á að allir 

stafsmenn viti allt um alvarleika sjúkdómsins, ef t.d. upp komi veikindi hjá 

starfsmanni sem oftast sjái um barnið, þá verði annar að koma í hans stað sem þekki 

veikindi þess. Þegar spurt var um þekkingu á astmaeinkennum kom í ljós að 

helmingur deildarstjóranna (50%) þekkti tvö eða færri astmaeinkenni, hinn 

helmingurinn þekkti þrjú til fimm einkenni. En eins og fram kemur í kaflanum um 

astma eru einkenni hans hjá leikskólabörnum horrennsli, andþrengsli, særindi í hálsi, 

þrálátur hósti án kvefs og truflun á svefni vegna hósta sem orsakar þreytu.64 

Í spurningalistanum var spurt um hvar lyf barnanna væru geymd í leikskólanum 

og kom fram hjá fjórtán deildarstjórum (70%) að lyfin voru geymd í læstum skápum, 

eða á stað þar sem börn ná ekki til. Hins vegar sögðu fimm þeirra (25%) að lyfin væru 

geymd í fataherbergjum barnanna, í hólfum þeirra eða töskum. Fræðslu um lyfjagjöf 

höfðu sautján (85%) fengið, flestir hjá foreldrum, en þrír (15%) höfðu fengið fræðslu 

frá öðru fagfólki. Forsenda fyrir góðum árangri af lyfjagjöf er að hún fari rétt fram.  

                                                 
62 Fugleholm 2002:3; Unnur Steina Björnsdóttir 2003; Unnur Steina Björnsdóttir 2002 
63 Bryndís Benidiktsdóttir 2003 
64 Sigurður Kristjánsson1998; Doktor.is 2002b 
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Leikskólabörn notast við svonefndan ,,úðabelg“  við lyfjagjöf og þurfa starfsmenn að 

framkvæma þessa inngjöf rétt.65  

Flestir deildarstjóranna tala um að lyfjagjöfin gangi vel, að börnunum léttist 

andardrátturinn og þeim gangi betur að anda á eftir. Heilsugæslan á Akureyri gaf út 

yfirlýsingu árið 2000 um að starfsmenn leikskólanna ættu ekki að gefa lyf, en 

undanskilin væru sykursýkilyf, astmalyf, ofnæmilyf og ofvirknilyf (sjá fylgiskjal 1). 

Einn deildarstjórinn kom inn á það í lok spurningalistans hvort rétt væri að stilla 

starfsmönnum leikskólanna upp við vegg með lyfjagjöfum, þeir hafi ekki þá þekkingu 

sem með þurfi þegar eitthvað kemur upp á, eða fer úrskeiðis.   

Þegar deildarstjórarnir voru beðnir að lýsa áhrifum lyfjanna á hegðun barnanna 

kom í ljós að sjö þeirra (35%) telja börnin verða örari, æstari og eirðalausari eftir 

lyfjagjöfina. Þrettán þeirra (65%) sögðust ekki taka eftir neinni breytingu eða svöruðu 

ekki spurningunni. Það er áhyggjuefni að 65% deildarstjóranna skuli ekki taka eftir 

neinu, eða svara ekki spurningunni um aukaverkanir hjá börnunum vegna lyfjanna, 

ekki síst miðað við að skv. svörum þeirra höfðu 95% þeirra haft astmaveik börn á 

deild. Aukaverkanir af steralyfjum geta verið margskonar eins og fram kemur hér að 

framan í kaflanum um astma og er því nauðsynlegt að þekkja þau og skilja tilfinningar 

og líðan astmaveikra barna, sem eru á þessum lyfjum. Mæður astmaveiku barnanna 

töluðu um að áhrif lyfjanna lýstu sér misjafnlega eftir aldri. En samnefnt var með 

svörum þeirra að börnin yrðu skapmeiri og örari.  
Anna: Í dag  er [x] jákvætt að fá pústið, [x] finnur mikinn mun á því en mér finnst það hafa 

örvandi áhrif á [x]. 
 
Birna: Þegar [x] var á Ventolini var [x] upp um allt og út um allt, trekkt og ört. Í dag er alveg 

rosalegur munum á [x], eftir að [x] fékk þessi samsettu lyf, þá líður því miklu betur. 
 
Rósa:  [x] þolir minna þegar það er á aukaskammti af lyfjum. Þegar [x] var yngra og verið var 

að stríða því þá settist það bara niður og skældi. Það barði ekki frá sér, heldur fór í hina 
áttina og var ósköp lítið í sér. Í dag gengur þetta betur. 

 
Elva:  [x] er mjög slæmt af astma og ofnæmi og ef gleymist að gefa [x] lyfin t.d. í 

leikskólanum verður það sljótt.  
 

Ein móðirin talar um að það vanti meiri skilning í samfélaginu gagnvart þessum 

börnum, þau sem séu á lyfjum meira og minna allt árið, séu langveik þannig að þörf 

sé á aukinni umræðu.  

Draga má þá ályktun af svörum deildastjóranna um tíðni astma og lyfjagjafa sé 

það mikil í leikskólunum að nauðsyn sé á aukinni fræðslu meðal starfsmanna.  Ekki 

                                                 
65 Astmavefur GlaxoSmithKline 2003a 
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síst þar sem astmi og ofnæmi séu að aukast á Íslandi og tíðni á astma og ofnæmi 

meðal barna á leikskólaaldri sé hæstur. Astmi er ekki mjög sýnilegur og vill hann þar 

af leiðandi gleymast sem sjúkdómur. Svör mæðranna styðja þetta. Einnig þarf að 

beina athyglinni að samskiptum foreldra og starfsmanna. Í sambandi við lyfjagjafir 

innan leikskólanna er vert að líta á ábendingu eins deildastjórans um kröfurnar á 

starfsmenn vegna lyfjagjafa. Leikskólinn er samkvæmt lögum orðinn fyrsta 

skólastigið, því er spurningin hvort ekki eiga að vera hjúkrunarfræðingar í leikskólum 

rétt eins og í grunnskólum sem sjái um þessi mál. 

5.2 Er eitthvað í leikskólanum sem getur valdið astma og ofnæmi hjá börnum? 

Þessari spurningu svöruðu ellefu deildarstjórar (55%) þannig að ekkert væri í 

leikskólunum sem gæti kallað fram astma eða ofnæmi hjá börnum, en níu (45%) 

svöruðu því játandi. Flestir þeirra töluðu um ryk sem orsök, því næst þurrt loft og 

fæðuofnæmi, síðan hreingerningarvörur, dýr, föndurefni sem börnin vinna með, 

veðurfar (kulda og frjótímabil) og ýmislegt sem tengist húsnæði leikskólanna. 

Nauðsynlegt er samkvæmt fræðunum, að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir til að 

forðast ofnæmisvaka, s.s. að forðast ryk af ýmsu tagi, mengun, nálægð við dýr og 

fæðu sem veldur ofnæmi.66 Þá er kalt loft á Íslandi sérstaklega erfitt astmaveikum 

börnum, þar sem það útleysir astmaeinkenni. Tíðni astmakasta er meiri af völdum 

veirusýkinga að vetri til, en að sumri til af völdum ýmissa frjókorna.67 Þess vegna 

ættu starfsmenn leikskólanna að fylgjast vel með börnunum á vorin, þegar 

frjókornatímabil fer í gang. Það er engin tilviljun að mörg börn í leikskólum fái kvef 

og verða þreytt á þessum tíma og er áhyggjuefni að 55% deildarstjóranna geri sér ekki 

grein fyrir þessum þáttum. 

Tvær mæður töluðu um að smithætta á kvefi innan leikskólanna vegna of mikils 

barnafjölda í of litlu rými væri mikil, en við kvefsmit versni börnum þeirra af 

astmanum. Hinar tvær telja að astminn hafi aukist eftir að börnin byrjuðu í leikskóla. 

Umfram kvefpestar eru ýmis efni sem börnin komast í snertingu við (sápuefni, 

ilmvötn og efni í listakrók). Þá nefna þær erfiðleika vegna náins sambands á deildum 

við börn sem eiga ketti. Ekki þurfi meira til að útleysa ofnæmi en að kattaeigandi sé 

með fatahólf við hliðina á astma- og ofnæmisveika barninu. Miðað við svör 

mæðranna hér að ofan er ljóst að í samræmi við fræðin getur ýmislegt í leikskólunum 

                                                 
66 Unnur Steina Björnsdóttir 2002 
67 Líf og læknisfræði 2002; Haslett o.fl. 1999: 335 
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valdið astma og ofnæmi, þótt 55% leikskólakennaranna hafi ekki, eins og áður hefur 

komið fram, tekið eftir neinu sérstöku innan þeirra sem valdið geti astma eða ofnæmi, 

eða hafi ekki velt því fyrir sér. 
Elva: Í upphafi leikskólagöngu [x] var töluverð þröngsýni meðal starfsmanna á veikindunum, 

en það fór batnandi og leikskólastjóri og starfsmenn voru farnir að hafa frumkvæði af 
því að fjarlægja þau efni  sem gætu orsakað astma eða ofnæmi.  

 
Eins og kemur fram í astmakaflanum kom fram í rannsókn sem gerð var af 

Barnaspítala Hringsins, á úrtaki barna sem voru fædd 1987,  birt árið 2000, að 

rúmlega þriðjungur átta ára barna hafði ofnæmi fyrir köttum. Þá kom þar einnig fram 

að 73% þeirra barna sem höfðu ofnæmi áttu foreldra eða systkini með ofnæmi.68   

Evrópurannsókninni, Lungu og heilsa, sem Íslendingar tókum þátt í ásamt 21 

þjóðlandi og birt var 2002, hefur vakið miklar umræður, þar sem margt í henni 

kúvendir fyrri rannsóknum. Í Evrópurannsókninni kom fram að fjórðungi færri börn, 

sem alin voru upp í sveit meðal dýra, höfðu ofnæmi og astma en börn sem ólust upp í 

þéttbýli. Sama var með börn sem deildu herbergjum með systkinum. Á meðan á 

rannsókninni stóð höfðu 7,5% Íslendinga ofnæmi fyrir köttum. Niðurstöður 

Evrópurannsóknarinnar benda til þess að breyttur lífstíll upp úr miðri tuttugustu 

öldinni hafi orsakað aukningu á astma og ofnæmi og Íslendingar, eins og fram kemur 

hér að framan um óbirtar  rannsóknir Micael V Clausens barnalæknis, fylgi þessari 

þróun.69 Rannsóknaniðurstöður á astma og ofnæmi eru mjög misvísandi í dag, þess 

vegna bíða margir spenntir eftir niðurstöðum frá Íslenskri erfðagreiningu, sem er að 

rannsaka erfðafræðilega þætti hjá íslenskum astmafjölskyldum.70  

Fram kemur af svörum ríflega helmings (55%) deildarstjóranna, að þeir telji 

ekkert vera í leikskólanum sem orsakað getur astma eða ofnæmi. Því má velta fyrir sér 

hvort astmatilvikin séu svo væg að þau sjáist ekki, eða þessum þætti í 

leikskólastarfinu sé ekki veitt nægileg athygli. Við sem búum á norðurlandi 

(Akureyri) þurfum að veita þáttum eins og köldu loftslagi að vetri til og frjókornum 

að sumri meiri athygli. Samkvæmt mælingum veðurstofunnar mælist meira frost og 

hærri frjókornatölur á norðurlandi heldur en t.d. í Reykjavík. Leikskólakennarar þurfa 

því að vera meðvitaðir um þetta og fylgjast með hvort andardráttur barnanna verður 

óeðlilegur þegar frost er á veturna, eða í byrjun maí þegar birkitrén fara að vakna til 

                                                 
68 Unnur Steina Björnsdóttir 2002; Herbert Eiríksson o.fl. 2000:102-107 
69 Davíð Gíslason, o.fl. 2002: 891-907 
70 Hákon Hákonarson 2002  
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lífsins. Þá gera ofnæmiseinkennin vart við sig og mikilvægt fyrir börnin að eiga 

skilningsríka umsjónaraðila.  

Hluti mæðranna minnist á kattaofnæmi, sem reynist erfiður þáttur hjá börnum 

þeirra og miðað við Evrópurannsóknina þá er spurning hvort við séum að ofvernda 

börnin okkar fyrir dýrum. Þessu virðist erfitt að svara í dag, en spennandi verður að 

sjá hvaða niðurstöður Íslensk erfðargreining og aðrir rannsakendur fá um orsök 

þessara sjúkdóma í framtíðinni, en miklar rannsóknir eru nú í gangi til að finna orsök 

og hugsanlega lækningu astma- og ofnæmissjúkdóma.  

5.3 Samskipti milli heimilis og leikskóla 

Mikilvægi persónulegra tengsla er mest, að mati Gunillu Niss, í fyrstu viku aðlögunar 

í leikskólanum. Ef góð tengsl náist milli foreldra, lykilpersónu í leikskólanum og 

barns, verði öll samvinna milli heimilis og skóla auðveldari. Í skólagöngunni sé 

lykilpersónan sterki aðilinn milli foreldra og barns, sérstakleg þegar eitthvað bjátar 

á.71 

Fram kom að fimmtán deildarstjóranna (75%) telja sig eiga mjög góð samskipti 

við fjölskyldur astmaveiku barnanna, þar af fimm sem segjast taka tillit til þeirra, t.d. 

með inniveru þegar kalt er eða mikill vindur. Fimm deildastjórar (25%) segja að þau 

séu bara eins og önnur börn leikskólans og ekkert sérstakt tillit tekið til þeirra. Leiða 

má líkur að því að þessir fimm síðastnefndu horfi of mikið á jafnræðisstefnu, sem oft 

vill verða innan leikskólanna, eða hafi ekki velt fyrir sér hlutunum. Þeir bera ábyrgð á 

miklum fjölda barna, en ríflega 100 börn eru í stærstu leikskólum bæjarins og fram 

hefur komið í  svörum nítján af tuttugu deildastjóranna að þeir hafa einhvern tíma haft 

astmabörn inni í leikskólanum. Í starfslýsingu deildarstjóra segir að þeir skuli hlúa að 

hverju og einu barni andlega og líkamlega svo þau geti notið sín sem einstaklingar. Í 

Aðalnámskrá leikskóla segir auk þess að foreldrar beri frumábyrgð á börnum sínum 

og þekki þau best, en skólanum beri að styðja þá í uppeldi barnanna.  

Í svörum allra mæðranna kom fram að samstarf og skilningur á líðan astmaveika 

barnsins mætti vera betri. Þær segja:  
Anna: Ég læt þær alltaf vita ef [x] er með astma og hvernig málin standa, en þær spyrja  ekki 

og hafa ekki gert.  
 
Elva:  Hluti af starfsfólkinu var mjög opinn og jákvæður, svo voru það hinir sem trúðu ekki að 

[x] væri svona slæmt.  
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Birna: Í mínu tilviki var mikill skilningur, ég fékk allar undanþágur sem ég bað um fyrir [x]. 
Ég held að vegna þess að astminn er oft ekki mjög sýnilegur þá þurfi starfsmaður að 
þekkja barnið mjög vel tilfinninga og líkamslega séð. Það kom fyrir að þær gleymdu sér 
þegar það var gott t.d. þurfti ekki nema langan göngutúr og það kostaði það að [x] var 
komið með astma daginn eftir.  

 
Börn með langvinnan astma missa oft mikið úr skóla vegna úthaldsleysis. 

Hreyfistundir reynast þeim oft erfiðar, en þau þurfa samt á hreyfingu að halda og yfir 

þessum þætti þurfa kennarar að vera vel vakandi.72   

Í sjónvarpsþættinum Líf og læknisfræði kom fram að líf astmaveikra barna væri 

oft mjög misskilið, þau væru mörg hver þéttvaxin vegna steralyfja, talin löt og 

áhugalaus. Þau beri ekki sjúkdóminn utan á sér og þar af leiðandi fái þau oft neikvæð 

skilaboð. Þau hafi kannski vakað og hóstað alla nóttina og mæti þar af leiðandi 

örþreytt í skólann, samt reyna þau úthalds- og orkulaus að fylgja félögum sínum eftir í 

leik. Niðurstöður úr spurningalistunum má túlka þannig að leikskólakennarar hafa 

ekki almennt leitt hugann að þessum málum nægjanlega vel 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla að taka þurfi sérstakt tillit til barna með 

tilfinninga og félagslega erfiðleika. Þar af leiðandi er mikilvægt að vera vakandi yfir 

þeim börnum sem eru með astma og hlusta vel á þau og foreldra þeirra. Fram kom í 

rannsókn í Taiwan, sem leikskólakennarar tóku þátt í, að börn með astma stóðu sig 

almennt betur í námi en önnur langveik börn og leiðir það hugann að því hvort þau 

séu betur stödd félagslega en önnur langveik börn.  

Draga má þá ályktun af framansögðu að auka þurfi umræðu innan leikskólanna og 

að horfa þurfi betur á hvert og eitt barn og þarfir þess. Leikskólakennarar og 

leiðbeinendur þurfa að setjast niður og endurmeta skipulag leikskólanna, hvort hraði 

og ofskipulag skólanna sé búið að ýta of mikið til hliðar tilfinningatengslum við 

börnin. 

5.4 Hvernig gengur astmaveikum börnum félagslega í leikskólum? 

Spurt var hvort horft væri á eða ýtt sérstaklega undir félagsþroska hjá astmaveikum 

börnum. Fram kom hjá sautján deildastjórum (85%) að svo væri ekki, tveir (10%) 

segjast ekki vita það eða hafi ekki spáð í það og einn svarar já, að einhverju leyti. 

Þetta er nokkuð sláandi niðurstaða þar sem ábyrgð deildarstjóranna er mikil.  

Eins og fram kemur hér að ofan þá veltir maður því fyrir sér hvort þekkingu vanti 

á sjúkdómnum til að hægt sé að ýta undir félagsþroskann, hvort þörf sé á því, eða eins 
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og tveir deildastjóranna sögðu, að það hafi ekki verið spáð í þessa þætti. Samkvæmt 

starfslýsingu ber deildarstjórum að hlúa að hverju og einu barni, andlega og 

líkamlega. Þeir bera einnig ábyrgð á að starfsmenn sem þeir eru ábyrgir fyrir taki tillit 

til sérþarfa barna hvers um sig og meta þörfina á því að ýta undir félagsþroskann.  

Í svörum mæðranna kom nokkuð vel fram að  persónuleiki barnsins sjálfs spilar 

mikið inn í það hvernig þeim gengur félagslega. Þær lögðu hinsvegar mikla áherslu á 

að börnin fylgdu félögunum og sögðu starfsmenn duglega að sinna þeim þætti. Tvö 

börnin væru feimin að eðlisfari, en hin tvö opin og félagslynd. Glögglega sést á þessu 

að öll erum við misjöfn að Guði gerð og hver og einn hefur sinn sérstaka 

persónuleika. 

Þegar börn fara að greina sjálfsmynd sína, er mikilvægt að mati Daniels Sterns að 

þau læri félagsleg samskipti í leikskólum, þekking styrkist og sjálfsmynd þeirra 

þroskist með því að þau þreifi sig áfram.73 

Í kennsluefninu Stigi af stigi er talað um  frumskref barnsins við að læra að setja 

sig í spor annarra, skilja sjónarmið og geta lesið tilfinningar annarra. Síðan geti þau 

farið að leysa úr eigin félagslegum vandamálum og jafnvel annarra. Börn á 

leikskólaaldri eiga mis erfitt með að lesa skilaboð og tileinka sér þau, vegna þess að 

þau eru ólík og þroskast á misjöfnum hraða.74  Til þess að börn verði félagslega fær, 

þá verða þau að læra að tengja sig við fullorðna, börn og umhverfi sitt. Einnig verða 

þau að læra ákveðið gildismat og af reynslunni.75 Goleman telur að leikni á 

tilfinningasviði á unga aldri stýri því hvernig einstaklingar nái að stjórna hæfileikum 

sínum í framtíðinni.  

Þar sem nítján af tuttugu deildarstjórum hafa ekki velt fyrir sér félagsþættinum hjá 

astmaveiku börnunum mætti draga þá ályktun af því sem fram kemur hér að ofan, að 

nauðsynlegt sé að hreyfa við þeirri umræðu, enda mikilvægt að börnin verði ekki 

útundan hvað þetta varðar. 

5.5 Hvernig gengur öðrum börnum að setja sig í spor astmaveika barnsins ? 

Níu deildarstjórar (45%) tala ýmist um að ekki hefði reynt á það hvernig öðrum 

börnum gangi að setja sig í spor astmabarna, eða aldrei verið talað um það eða tekið 

eftir því. Átta deildarstjórar (40%) segja að hin börnin velti oft fyrir sér lyfjagjöfinni 

                                                 
73 Brodin og Ingrid Hylander 1999:15-20 
74 Bee 2000:353-355; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:87 
75 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:35; Gordon og Williams Browne 1996:388 

29 



þegar astmabörnin fái lyfin, annars gangi þetta vel og félögunum finnist þetta stundum 

frekar spennandi, t.d. að fá að vera inni með astmaveika barninu þegar það kemst ekki 

í útiveru. Þrír deildarstjórar (15%) svöruðu ekki þessari spurningu. Athyglisvert er 

hvað hátt hlutfall  deildarstjóranna hefi ekki beint sjónum að þessu. Þá er spurningin 

hvort astminn sé svona vægur hjá börnunum í þessum fimm skólum, að það sé lítið 

eða ekkert verið að spá í þessa hluti, eða hvort einkennin séu talin eðlilegur pirringur. 

Þrjár mæðranna tala um að hin börnin veiti þessum þáttum athygli, en einungis 40% 

deildastjóranna hafa leitt hugann að þeim. 

Ein mæðranna telur að hin börnin verði sennilega ekki mikið vör við astmann, þar 

sem hennar barn hafi yfirleitt ekki astma nema þegar kvef sé til staðar. Hinar 

mæðurnar þrjár tala um að hin börnin á deildunum séu forvitin um lyfjagjafirnar og 

spyrji mikið. Hins vegar séu þeirra börn ekkert yfir sig hrifin af þessari athygli, fyrir 

utan  eitt barnanna sem virtist geta náð auknu sjálfstrausti með þessari athygli. Ein 

mæðranna talar um að sumu leyti eigi hin börnin á deildinni auðveldara með að setja 

sig í spor astmaveiku barnanna en starfsmennirnir. Hún segir: 
Elva:  það var „dásamlegt“ að fylgjast með umræðum þeirra á milli þegar t.d. krakki sem átti 

gæludýr, sagði „ég á kisu heima og þá get ég ekki komið heim til þín“ þannig að þau 
virðast mjög meðvituð um veikindi félaga sinna, ef þau fá að vita af þeim.  
Annars held ég að þetta sé líka vegna þess að þessir sjúkdómar eins og astmi og ofnæmi 
séu ekki sýnilegir. Þú sérð ekkert á þessum börnum að þau séu veik. Þegar barn er 
svona veikt, en ekkert sést á því,  á náttúrlega ekkert að vera að því að mati fólks. 

 
Í þessu sambandi má leiða hugann að því hvort ekki sé hægt að læða inn fræðslu 

með umræðu um astmann, þar sem börnin geti í vinahópnum þróað leiki til að 

samsama sig tilfinningum félaganna.76 Önnur móðir segir að þessi þáttur með 

samsömun virðist barninu hennar erfiðari utan leikskólans. Með nýja vini þurfi þau að 

fá að vita hvort eitthvað sé á heimili þeirra sem barnið þoli ekki og þetta geti verið 

svolítið erfiður þáttur. Þetta leiðir til þess að barnið fer ekki mikið í heimsókn til vina 

sinna, þeir komi frekar inn til þess, þar af leiðandi sé barnið oft mikið eitt og besti 

vinurinn þess í dag sé heimilistölvan.  

Í kennsluefninu Stigi af stig er talað um að: „gera þurfi börnin fær um að leysa 

vandamál á sjálfstæðan máta. Þegar þau finni að þau hafi tök á félagslegum aðstæðum 

þá styrkist ekki bara sjálfsmynd þeirra heldur verða þau líka betur hæf til bóknáms.“ 77 

Draga má þá ályktun af framasögðu að nýta mætti áhuga barnanna á deildinni á 

samsömun við veiku börnin, sem eitthvað spennandi verkefni. Þarna er komið gott 
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tækifæri til fræðslu á meðal barnanna og styrkingar á sjálfsmynd veiku barnanna ef 

með þarf. Þessa ályktun styrkja mæðurnar með umræðu á samsömunarþættinum. 

Mikilvægt er að leita eftir sterku þáttum astmaveiku barnanna og virkja þá, þannig að 

þau standi með pálmann í höndunum gagnvart félögum sínum og geti sannað sig í leik 

og starfi. 

5.6 Eru félagsleg samskipti astmaveikra barna frábrugðin öðrum börnum í 

leik? 

Þessari spurningu svöruðu sautján deildastjórar (85%) ýmist neitandi, þeir hefðu ekki 

velt þessu fyrir sér, eða jafnvel að þeir vissu ekki hvort þeir teldu félagsleg samskipti 

astmaveikra barna frábrugðin við önnur börn í leik. Þrír deildastjórar (15%) segjast 

verða varir við að þau verði ör og eigi erfitt með að stjórna sér, séu kraftmikil og 

árekstrar séu meiri við félagana. Þessi niðurstaða leiðir hugann að hvort félagslegu 

samskiptin séu ekkert frábrugðin eða hvort ekki sé fylgst nægilega mikið með 

leiknum, t.d. með tilliti til vandamála astma- og ofnæmisbarna, eins og gert er ráð 

fyrir í starfslýsingum deildarstjóra. Þar sem einungis þrír deildarstjórar taka eftir 

þessum þáttum, þá má einnig leiða hugann að því hvort ekki sé um vandamál að ræða 

í þessum leikskólum, eða hvort þessum þáttum sé ekki sinnt sem skyldi. 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikurinn sé mikilvægasta starfið sem fram fer í 

leikskóla, hann sé tjáningarform til mikilvægs þroska og gleði. Í leik læri börnin að 

taka tillit til annarra og virða reglur, en einnig mótast leikurinn af þeirra reynslu sem 

þau hafa í uppeldinu. 

Mæðurnar tala um að það sé ekkert sérstakt sem þær taka eftir, um að illa gangi í 

leikskólanum með félagsleg samskipti í leik og að um það sé ekkert talað. Þrjár nefna 

að ef verið sé að fara í lengri ferðir með leikskólanum, þá keyri þær börnin ýmist aðra 

eða báðar leiðir til að auka á félagslegu tenginguna.  
Rósa:  Það er samt svolítið erfitt fyrir [x] þegar verið er að kalla á það úr leiknum til að fá lyfin 

sín, þetta er sífelld truflun á leiknum og hefur eðlilega áhrif. 
 

Hluti mæðranna er meðvitaðar um það að börnunum gangi ekki nógu vel utan 

leikskólans eins og sést hér að ofan, en eiga erfitt með að merkja á ummælum 

leikskólakennarana að eitthvað gangi öðruvísi í leikskólanum en eðlilegt þykir. 

Leikskólakennarar þurfa því að leiða hugann betur að þessum þætti, til að hægt sé að 

bregðast við á réttan hátt.  
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Winnicott segir að börn sem eigi við tilfinningalega erfiðleika að stríða þurfi að 

leika sér, annars leiti þau í líkamlegar nautnir. Spurningin er hvort mæðurnar eru ekki 

einmitt að koma í veg fyrir að börnin einangrist frá leiknum með vinunum, með því að 

keyra þau. Talað var um hér að framan að astmaveiku börnin væru úthaldslítil, en 

vildu fylgja félögunum eftir í leik af fremsta mætti. Ekki er ólíklegt að foreldrar 

langveikra barna lendi oftar í því en aðrir að keyra þau til félaganna, þar sem þau 

missa oft meira úr skóla vegna veikinda en önnur börn.  

Af niðurstöðu spurningalistanna og viðtalanna má draga þá ályktun að í leiknum 

sjáist lítill eða enginn munur á félagslegum samskiptum astmaveiku barnanna og 

hinna. Deildarstjórarnir virðast a.m.k. ekki taka eftir því þegar leikir eru í gangi og 

telja  eðlilegt að börnin séu kraftmikil, árásargjörn og eigi erfitt með að stjórna sér 

meðal félaganna, eins og þrír deildarstjórar nefna hér að ofan. Einnig gæti leikurinn 

haft þau áhrif á börnin að þau finni til öryggis og sjálfsánægju og því sjáist minni 

munur en ætla mætti. Þetta gæti bent til þess að leikurinn sé e.t.v. besta 

tjáningarformið fyrir þessi börn. Þetta styður rannsókn Kristínar Karlsdóttur, en hjá 

henni kemur fram að þegar börnin eru að leika sér þá lýsi hegðun þeirra vinsemd, 

öryggi og sjálfsánægju, einnig að í leiknum finni börnin sjálf leiðir til úrlausna ef um 

ágreining er að ræða. Enn og aftur má velta því fyrir sér hvort astminn sé svona vægur 

eða svo dulinn sjúkdómur, sem vanti aukinn skilning og fræðslu um, að ekki sé tekið 

eftir einkennunum. Þetta mætti rannsaka nánar af fagfólki innan heilbrigðisgeirans. 

Þetta fríar samt sem áður ekki leikskólakennarana frá því að sækja sér og leita eftir 

meiri fræðslu og þekkingu um þessi mál. 

5.7 Hvaða tilfinningar og líðan skynja starfsmenn hjá astmaveikum börnum í 

leikskólanum ? 

Sjö deildastjórar (35%) telja að tilfinningar og líðan astmaveikra barna séu ekkert 

frábrugðin öðrum börnum, eða að það hafi ekkert reynt á það. Þrír (15%) svara ekki. 

Tíu deildastjórar (50%) telja sig greina tilfinningalegan mun og líðan hjá astmaveiku 

börnunum og nefna:  

 Að þau séu oft þreytt og viðkvæm, hafi minna úthald í hreyfingu og eigi 

oft erfitt með að  farið í langa göngutúra. 

 Að þau séu viðkvæm fyrir útiveru. 

 Að þeim líði almennt ekki vel. 

 Að þau verði hrædd og finnist þau ekki ná andanum í astmakasti. 
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 Að þau séu ör í samskiptum. 

 Að þegar þau eru slæm sjáist almenn vanlíðan og þau séu geðvond. 

 Eftir lyfjagjafir séu þau óróleg og eirðarlaus. 

Þegar spurt var um tilfinningamun milli astmaveiku barnanna og annarra, svöruðu 

50% deildastjóranna að þeir skynji mun. Það er merkilegt með tilliti til þess sem áður 

kom fram, þegar spurt var um félagsleg samskipti í leik, en þar kom fram að aðeins 

þrír (15%) töldu sig greina einhvern mun. Í svörunum hér að ofan eru 50% 

leikskólakennaranna farnir að taka eftir mun á tilfinningaþættinum. Því má spyrja 

hvort ekki vanti einhverja tengingu á milli svaranna í félags-og leikspurningunum. Í 

framhaldi af þessu má velta  fyrir sér líðan lítilla barna, sem ekki hafa foreldra sína hjá 

sér og í leikskóla upplifa svo lítinn skilning á líðan þeirra, eins sem fram kemur í 

punktum deildarstjóranna úr spurningalistunum hér að ofan. Það hlýtur að vera 

mikilvægt fyrir börn með þessa reynslu að hafa „lykilpersónu“ sem öryggisaðila milli 

sín og foreldra sinna. Í starfslýsingu deildastjóra  segir að þeir eigi að vera í nánu 

sambandi við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni.      

Mæðurnar tala allar um að börnin séu ör og óvær. 
Elva:  Sem dæmi á [x] erfitt með að sitja kyrrt í hópastarfi, þá getur það hreinlega bara ekki 

setið kyrrt. Í okkar tilviki fannst okkur vanta skilning á að [x] gæti þetta hreinlega ekki. 
  

Fram kom hjá mæðrunum að börn sem hafa verið með astma frá mokkurra 

mánaða aldri hafi verið erfið í umönnun, en um þriggja til fjögurra ára aldurinn finni 

börnin sjálf mikinn mun á líðan, eftir að þau hafi tekið pústið og séu jákvæðari að taka 

það. Greinilegt er á svörum mæðranna að erfiður tími hefur verið hjá börnunum fyrstu 

æviárin, mikill grátur og tilfinningalega hafi þau verið lítil í sér. Þennan punkt sem 

mæðurnar nefna þurfa leikskólakennarar að gefa meiri gaum og leiða þau áfram í 

leiknum.  Móðir sex ára barns segir: 
Rósa:  Í dag er mikill munur á, [x] er á stuttum tíma að breytast mjög mikið, við erum svona 

aðeins að sleppa af [x] hendinni. Það er kannski það að við foreldrarnir verndum þessi 
langveiku börn of mikið sem spilar inni í líka. En þetta er ósköp erfitt þegar maður 
verður að halda á þeim nánast allan daginn.  

 
Sigmund Freud talar um að frumtenging verði að vera á milli móður og barns, svo 

barnið læri eðlileg tilfinninga- og tjáningartengsl. Grunur móðurinnar um ofverndun á 

barni sínu á fyrstu árunum ætti því að vera óþarfur, þessi góðu tengsl sem barnið fær í 

upphafi eiga örugglega eftir að reynast því vel í lífinu.  
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Eins og áður sagði skynjar hluti mæðranna að börnunum gangi ekki nægilega vel í 

leiknum utan skóla og slæmt er ef ekki er tekið meira eftir því en fram kemur innan 

leikskólans. Vegna mikilvægis leiksins er nauðsynlegt að bæta þarna úr.  

5.8 Að hverju þarf helst að hyggja í leikskólastarfinu varðandi  astma- og 

ofnæmisveik börn? 

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir að því hvað það væri sem helst þyrfti að hyggja að 

í sambandi við astma- og ofnæmisbörn í leikskólastarfinu kom fram að tveir 

deildarstjórar (10%) svara ekki þessari spurningu. Tveir (10%) segja að ekki eigi að 

breyta neinu því það eigi að gera öllum börnum jafnt undir höfði. Tveir (10%) nefna 

að meiri fræðslu þurfi svo starfsmenn geti brugðist rétt við, ef upp koma alvarleg 

tilfelli og að einnig þurfi aukna fræðslu um lyfjagjafir. Einn deildarstjóri talar um að 

geyma þurfi lyfin þar sem börnin ná ekki til þeirra. Þrettán deildastjórar (65%)  koma 

nánar inn á þetta og töldu upp mismörg atriði. Eftirtalin atriði komu fram: Fimm 

sinnum kom fram að nauðsynlegt væri að vera meira meðvitaður um útiveruna og 

kuldann þegar um astmaveik börn væri að ræða. Fjórum sinnum kom fram að hafa 

þurfi í huga hreyfistundir og áreynslu hjá astmaveiku börnunum. Þrisvar sinnum var 

komið inn á að hafa í huga fæðuofnæmi. Tvisvar var talað um ryk og að forðast 

ofnæmisvalda t.d. frjókorn og að hafa astmaveiku börnin inni ef með þyrfti þegar aðrir 

eru í útiveru. Einu sinni var komið inn á að vera betur meðvitaður um að börnin þyrftu 

meiri hvíld, hafa í huga ryk í teppum og koddum í leikskólanum, plöntur og 

staðsetningu fatahólfa þeirra barna sem eiga gæludýr. 

Nokkra athygli vekur svar tveggja deildarstjóra um að öllum börnum skólans eigi 

að gera jafnt undir höfði. Í þeirra umsjá eru u.þ.b. 40-50 börn og vekur það athygli að 

ekki skuli vera horft á hvern og einn einstakling, eins og kveðið er á um í 

Aðalnámsskrá leikskóla, heldur að jafnræðisstefnan skuli yfir alla ganga. 

Í svörum allra mæðranna kom fram að hyggja þurfi helst að því að starfsmenn 

verði meðvitaðir um það hvernig astmaveikum börnunum líður og einnig að hlusta 

þurfi betur á þau sem einstaklinga og foreldrana. Eða eins og ein móðirin sagði: 
Elva: Númer 1,2 og 3 er að taka barninu sem einstaklingi, eins og það er, það er ekkert 

flóknara en það. 
 

Hreyfistundirnar eru þeim ofarlega í huga, þar sem börnin séu fljót að þreytast, en 

mæðurnar taka samt skýrt fram að hreyfing sé mikil nauðsyn þessum börnum.  
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Mæðurnar tóku fram í lokin að það vanti næmni og aukna þekkingu meðal 

starfsmanna vegna þess hvað astmi og ofnæmi eru illsýnilegir sjúkdómar. Niðurstaða 

úr spurningalistum deildarstjóranna styður þetta, þar sem 85% þeirra segjast ekki 

horfa á félagsþroska þeirra sérstaklega og 55% þeirra telur að ekkert í leikskólanum 

geti orsakað astma og ofnæmi. Nokkra athygli vekur að einungis tveir deildarstjórar 

skuli nefna aukna fræðslu í lok spurningalistakönnunarinnar. Þetta staðfestir e.t.v. það 

sem fram kemur hjá mæðrunum og læknum sem vísað er í við úrvinnslu þessa kafla, 

að þessir sjúkdómar séu svo illsýnilegir að það verði að auka umræðu og fræðslu í 

samfélaginu. Þetta er þó ekki nóg, því leikskólakennarar þurfa líka að hafa þetta 

frumkvæði. 

5.9 Kemur eitthvað annað upp í hugann sem snýr að astmaveikum börnum. 

Í spurningalistanum til deildarstjóranna var spurt í lokin: Er eitthvað annað sem kemur 

upp í hugann? Níu deildarstjóranna (45%) svöruðu ekki, fjórir (20%) sögðu nei, en sjö 

(35%) deildastjórar svöruðu ítarlegar og komu meðal annars eftirfarandi athugasemdir 

fram: 
Í sambandi við útiveru þessara barna, þá mætti styrkja þau með því að gera það eftirsóknarvert 
að fá að vera inni með þeim.  
Taka þarf meira tillit til aðstæðna astmaveikra barna. 
Auka þarf fræðslu um astma og ofnæmi fyrir starfsmenn og foreldra. 
Hvenær geta starfsmenn leikskólanna sagt stopp varðandi kröfur foreldra astma og 
ofnæmisveikra barna? 
Er réttlátt að setja starfsmenn upp við vegg með lyfjagjafir, þeir eru ekki heilbrigðismenntaðir og 
hafi ekki þekkingu þegar eitthvað kemur upp á. 
Fá þarf vottorð með góðum fyrirmælum um lyfjagjafir og aukaverkanir þeirra. 

  
Fram kemur í lögum um leikskóla að börn á leikskólaaldri, sem vegna fötlunar eða 

tilfinninga eða félagslegra erfiðleika þurfi sérstaka aðstoð, eigi rétt á henni innan 

leikskólans. Einnig segir í Aðalnámskrá leikskóla að taka eigi tillit til barna með 

sérþarfir, svo þau geti notið sín á eigin forsendum. Þetta segir okkur að börn og 

foreldrar eigi býsna sterkan rétt með að gera kröfur til starfsmanna leikskólanna.  

Í lokin spurði ég mæðurnar hvað reyni helst á við umönnun barnanna. Mæðurnar 

tala um að tíma hafi tekið að læra inn á sjúkdómana og mikill tími fari í lyfjagjafir. Þá 

tala þær um að lítið hafi verið um svefn hjá þeim fyrstu ár barnanna, svona dúrar og 

dúrar. Andvökunætur hafi lent meira á þeim heldur en feðrunum, þeir hafi verið í 

vinnu og þurft að vinna langan vinnudag til að ná endum saman fjárhagslega, því það 

sé dýrt að eiga langveikt barn á lyfjum.  
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Í rannsókn Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttur kemur fram að fjölskyldur astmaveikra 

barna séu undir miklu álagi og mæðrum gangi illa að meðhöndla eigin þreytu. Þá segi 

báðir foreldrar að mikill tími fari í að styðja astmaveiku börnin andlega.78    

Þá kemur einnig fram að ef börn séu slæm geti þau ekki fylgt félögum sínum í 

hverju sem er og það reynist oft erfitt. Einnig var komið inn á systkini þessara barna 

að þau eigi oft erfitt. Sem dæmi geti þau ekki boðið félögum sínum inn á heimilið, 

sérstaklega ef þeir eigi gæludýr. Þannig geti fjölskyldur sem eiga börn með slæm 

astma- og ofnæmistilfelli verið að hluta til félagslega einangraðar, þar sem þær eru 

bundnar við getu veiku barnanna.  

Spurt var hvort köttur hefði verið á heimili barnanna tvö fyrstu æviárin. Í ljós kom 

að hjá einu barninu hafði verið köttur á fyrstu tveimur uppvaxtarárunum, en ekki 

hinum þremur. Þá var ekki reykt innan dyra hjá neinum (einn faðirinn reykti utan 

dyra).   

Benda má á að til er góð rannsókn eftir Ragnheiði Ósk Erlendsdóttur og Erlu 

Kolbrúnu Svavarsdóttur sem fjallar um „Hegðun systkina barna með langvinnan 

astma“, en ekki verður nánar fjallað um hana í þessu verkefni. Ljóst er að auka þarf 

ýmsa rannsóknarþætti innan leikskólanna, hvort heldur um er að ræða rannsóknir á 

börnum almennt, eða þeirra sem minna mega sín. Eins og fram kemur í kaflanum hér 

á eftir var ekki auðvelt að finna heimildir til að byggja á vegna langveikra barna í 

leikskólum, sérstaklega því sem snýr að félagslegum samskiptum þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Erla Kolbrún Svavarsdóttir 1999:15-22 
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6 Samantekt 
 

Mikil leit var gerð til að afla gagna um félagsþroska astmaveikra barna, en ekkert 

fannst á því sviði. Aðeins eitt íslenskt mastersverkefni er til um félags- og 

siðferðisþroska leikskólabarna, gerð af Kristínu Karlsdóttur 2001. Þá hefur Dr. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir birt niðurstöður rannsókna á samskiptum grunnskólabarna. Að mínu 

mati þarf að gera fleiri rannsóknir á samskiptum íslenskra leikskólabarna, sérstaklega 

með börn sem minna mega sín í huga.  Af framangreindum ástæðum fór ég sjálf í 

rannsókn á þessu efni, sendi spurningalista til deildarstjóra og tók viðtöl við mæður.  

Niðurstöðurnar í hnotskurn eru þær að astmaveik börn mæta ekki þeim skilningi 

sem ætla mætti í leikskólum og ekki er tekið nægilegt tilliti til þarfa þeirra sem 

einstaklinga og veikindum þeirra ekki veitt næg athygli. 

Fram kom við úrvinnslu spurningalistanna, þegar farið var að rýna í alla þætti, að 

allir  deildarstjórarnir sem svöruðu voru uppeldisfræðilega menntaðir og meiripartur 

hópsins hafði drjúga starfsreynslu. Þegar farið var að draga niðurstöður saman kom í 

ljós að nítján (95%) höfðu kynnst astmabörnum í leikskólum og sögðust allir 

deildarstjórarnir annað hvort hafa gefið astmalyf sjálfir, eða starfsmenn þeirra. Það 

verður að teljast visst áhyggjuefni að meiripartur þeirra hefur aðeins fengið fræðslu 

vegna lyfjagjafa og þá aðeins frá foreldrunum. Einnig að 65% þeirra hefur ekki gefið 

gaum neinum aukaverkunum, eða svara a.m.k. ekki spurningunni. Fræðsla um þessa 

sjúkdóma er eitthvað sem verður að taka betur á innan leikskólanna og kemur það 

meðal annars fram sem sterkur áherslupunktur í svörum mæðranna. Því þurfa 

deildarstjórar ábyrgðar sinnar vegna að vera vakandi yfir því að litið sé á hvert og eitt 

barn sem einstakling eins og kveðið er á um í  Aðalnámskrá leikskóla og að einnig sé 

farið eftir Lögum og reglum um börn með sérþarfir. 

Þegar farið var að rýna í niðurstöður um það hvernig félagsleg þátttaka 

astmaveiku barnanna væri innan leikskólanna, kom í ljós að 85% deildarstjóranna 

töldu ekkert athugavert eða höfðu ekki leitt hugann að þeim þætti. Þá var spurt um 

félagsleg samskipti í leik milli astmaveiku barnanna og annarra og þar kom einnig í 

ljós að 85% deildarstjóranna sögðust ekki hafa velt þessum þætti fyrir sér, svöruðu 

neitandi og/eða að þeir vissu þetta ekki. Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla að 

leikurinn sé mikilvægasta starf leikskólans fyrir tjáningarform barnsins og því 

mikilvægt að fylgjast vel með honum. Þegar spurt var um hvaða tilfinningalegu líðan 
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starfsmenn skynjuðu hjá astmabörnunum í leikskólanum kom hins vegar í ljós að 50% 

deildarstjóranna töldu sig greina mun hjá þeim, miðað við önnur börn í leikskólanum. 

Spyrja má hvers vegna svo mikill munur sé á milli svaranna við tilfinninga 

þættinum annars vegar og félagslega þættinum og frjálsa leiknum hins vegar. Í 

framhaldi af því má velta því fyrir sér hvernig astma- og ofnæmisveikum börnum líði 

í leikskóla ef ekki er meiri skilningur eða þekking á þeirra högum og hvaða áhrif það 

gæti hæglega haft fyrir félagslega stöðu þeirra. Hluti mæðranna talar um að ekki gangi 

allt sem skildi í leiknum utan leikskólans, en deildarstjórarnir merki lítinn mun meðal 

barnanna í leiknum innan leikskólans. Erum við leikskólakennarar kannski fastir í því 

og teljum eðlilegt að sum börn séu pirruð, kraftmikil, árásargjörn og eigi erfitt með að 

stjórna sér meðal félaganna. Að við leiðum ekki svo mikið sem hug að því hvort um 

einhverja orsök gæti verið að ræða sem við gætum þá hugsanlega haft áhrif á. Eða, 

eins og fram kom í mastersverkefni Kristínar Karlsdóttur, að þetta sé bara í lagi því 

börnin finni sjálf leiðir til úrlausnar í leikjum og félagslegum samskiptum sínum. 

Þennan þátt þyrfti að rannsaka betur. 

Hinsvegar kom fram í svörum  mæðranna að leikskólakennarar þurfi að sýna 

aukna næmni, hlusta á börnin og foreldrana og afla sér meiri þekkingar á astma- og 

ofnæmissjúkdómum. Í þessu samhengi ætla ég að tileinka mér orð einnar móður sem 

sagði:  

Ég held að þetta sé vegna þess að þessir sjúkdómar eins og astmi og ofnæmi 
séu ekki sýnilegir. Þú sérð ekkert á þessum börnum að þau séu veik. Þegar 
barn er svona veikt, en ekkert sést á því, á náttúrlega ekkert að vera að því að 
mati fólks.   

Önnur móðir sagði hins vegar:  

Númer 1, 2 og 3 er að taka barninu sem einstaklingi, eins og það er, það er 
ekkert flóknara en það.  

Þarna virðist vandamálið birtast í hnotskurn, getur verið að við leikskólakennarar 

séum svo uppteknir af að horfa á hópinn að við vanrækjum að ígrunda einstaklinginn?  

Þegar spurt var um hvort eitthvað væri í leikskólanum sem valdið gæti ofnæmi, 

töldu 55% deildarstjóranna að svo væri ekki. Þarna eru þættir sem þarf að huga að, 

sem meðal annars tengjast útiverunni, en veðurfar hefur mikil áhrif á astma- og 

ofnæmisbörn. Veðuráhrif eru sérstaklega þegar frost er, en einnig frjókornatíminn að 

sumri til. Niðurstöður frá Veður-og Náttúrufræðistofnun Íslands benda til þess að við 

hér norðan heiða þurfum að vera meðvitaðri um veðurfarslega þætti, en t.d. þeir sem 

búa á Reykjavíkursvæðinu, en frost er meira hér á veturna og birkifrjó á sumrin. Þarna 

virðist því vera brotalöm sem einfalt ætti að vera að bæta úr. 
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Þegar spurt var um að hverju helst þyrfti að hyggja í leikskólanum varðandi astma 

og ofnæmisbörn, komu fram ýmsir þættir hjá þeim deildarstjórum (65%) sem 

svöruðu. Þeir töluðu oftast um að vera meðvitaðir um útiveru og frost gagnvart 

ofnæmis- og astmabörnum, þar á eftir að huga að hreyfistundum og áreynslu hjá þeim, 

hafa í huga fæðuofnæmi, forðast ryk og frjókorn og að síðustu að vera meðvitaður um 

að þessi börn þurfi oft meiri hvíld. Hins vegar sögðu 25% deildarstjóranna að 

astmaveik börn væru bara eins og önnur börn leikskólans og ekkert sérstakt tillit tekið 

til þeirra. Leiða má líkum að því að horft sé of mikið á jafnræðisstefnu sem oft vill 

verða innan leikskólanna, eða að þeir hafi ekki velt fyrir sér hlutunum, horft á hópinn í 

heild frekar en að horft sé á hvern og einn einstakling. 

Ég get af eigin raun nefnt, en ég er sjálf með frjóofnæmi, að það er frekar pirrandi 

að verða ekki misdægurt heilsufarslega séð allan veturinn, en lenda síðan í því þegar 

gróðurinn fer að vakna á vorin (birkitré) að hnerra og hnerra, vera með nefrennsli og 

lömuð af  þreytu. Fyrir börn og fullorðna með ofnæmi á háu stigi er sumarið þar af 

leiðandi oft alls ekkert spennandi tími. 

Eins og fram kom í sjónvarpsþættinum Líf og læknisfræði, eiga astmabörn oft 

erfitt og líf þeirra er oft misskilið, þau eru oft þéttvakin, þreytt eftir andvökunætur og 

pirruð. Þetta styður ein móðirin með orðum sínum:  

Sem dæmi á [x] erfitt með að sitja kyrrt í hópastarfi, þá getur það hreinlega 
bara ekki setið kyrrt. Í okkar tilviki fannst okkur vanta skilning á að [x] gæti 
þetta hreinlega ekki.  
 

Við svona aðstæður ætti leikskólakennarinn að grípa tækifærið og leita eftir sterku 

þáttunum í fari astmaveiku barnanna (og allra hinna líka) og virkja þá, þannig að þau 

standi uppi meðal hópsins sem sigurvegarar í einhverjum þáttum. Einnig að nota 

tækifæri til fræðslu. þar sem börnin fá leiðsögn í að setja sig í spor hvers annars, eins 

og fram kemur í kennslu- og þjálfunarefninu Stigi af stigi. Ef umræða eða verkefni í 

leikskólanum er t.d. um líkamann, er komið gott tækifæri til fræðslu um astma og 

ofnæmi, svo að önnur börn geti samsamað sig börnunum sem hafa þessa sjúkdóma.  

Nú má velta fyrir sér hvað sé orsök og hvað afleiðing á ástandinu sem birtist í 

svörum við spurningalista deildarstjórnanna í verkefni mínu. Reynsla mín úr náminu í 

Háskólanum á Akureyri er sú að mikil áhersla er lögð á að leikskólakennarar líti á 

hvert og eitt barn sem einstakling innan leikskólans, svo það dafni og þroskist sem 

best og er það örugglega ætlun allra leikskólakennara sem sjá um uppeldi 
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leikskólabarna. En einhver ástæða er fyrir því að hlutirnir eru svo víða öðruvísi en þeir 

eiga að vera.  

Ég tel að vegna þess að leikskólinn er orðinn fyrsta skólastigið, þurfi að aðlaga og 

breyta vinnuaðstæðum leikskólakennara í samræmi við svipaðar kröfur og gerðar eru 

til grunnskólans, það væri vænleg leið til að auðvelda leikskólakennurum að sinna 

börnunum á einstaklingsgrunni jafnt sem hópnum. Ef halda á áfram að ígrunda, 

undirbúa starfið með börnunum, meta starfið, framkvæma skráningar, rannsóknir og 

margt margt fleira sem tilheyrir vinnu leikskólakennara, verður þetta að breytast. Ef 

keyrslan innan leikskólanna á að vera eins og hún er í dag, verða leikskólakennarar að 

fá minni kennsluskyldu inni á deildum líkt og grunnskólakennarar og meiri tíma í alla 

aðra þætti sem krafist er af þeim, jafnvel mætti láta sig dreyma um að 

leikskólakennarar hefðu nokkra tíma í viku hverri í rannsóknaskyldu líkt og 

háskólakennarar hafa. 

Breytist þetta ekki á næstu árum er mitt álit að hætta sé á að félags- og 

tilfinningaþættir barnanna verði útundan innan leikskólanna. Ef halda á sömu keyrslu 

og starfsháttum í leikskólunum tel ég miklar líkur á flótta úr stéttinni næstu árin. Á 

meðan skipulagið er eins og það er í dag, verðum við samt að tryggja að hægt sé að 

vera með fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart astma- og ofnæmisveikum börnum. 

Tillaga mín að fyrirbyggjandi aðgerðum innan leikskólanna, fyrir astma- og 

ofnæmisveik börn, er sú að athuga strax í byrjun leikskólagöngu barnanna, í 

aðlöguninni og í fyrsta viðtali við foreldra, hver bakgrunnur þeirra sé í þessum 

málum. Fram hefur komið í verkefninu að til eru góðir punktar til að greina 

áhættuþætti í þessum efnum. Eins og fram hefur komið eru margfalt meiri líkur á 

sjúkdómunum ef foreldrar hafa sögu um astma og ofnæmi, þá fá helmingi fleiri 

strákar astma á leikskólaaldri heldur en stelpur, en hæsta astmatíðni miðað við alla 

aldurshópa er hjá börnum á leikskólaaldri.  

Annar þáttur til úrlausnar er t.d. að vera meðvitaður um niðurröðun á hólfum 

barna, ef um er að ræða ofnæmi fyrir dýrum, að astma og ofnæmisbörnin séu fjærst 

börnum sem eiga gæludýr. Evrópurannsóknin (árið 2000) segir okkur hinsvegar að 

börn sem alast upp í sveit meðal dýra hafi minna ofnæmi en börn sem alast upp í 

þéttbýli. Eldri rannsóknir gáfu þveröfugar niðurstöður og nú verðum við bara að bíða 

og sjá hvað rannsóknir framtíðarinnar bera í skauti sér.  
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7 Lokaorð 
 
Eins og fram hefur komið er líf astma- og ofnæmisveikra barna oft misskilið og þar af 

leiðandi fá þau oft neikvæð skilaboð frá samfélaginu. Ung stúlka sagði mér, að áður 

en hún fékk pústið þá hefði íþróttakennarinn alltaf verið að reka hana áfram og sagt að 

hún gæti alveg gert hlutina eins og hin börnin. Eftir að hún fékk pústið þá hefði hann 

alltaf verið að spyrja hvernig henni liði og hvort allt væri í lagi. Þá hefðu krakkarnir í 

skólanum ekki verið eins leiðinleg við hana eftir að hún gat fylgt þeim eftir. Þau hafi 

alltaf verið að spyrja um pústið og forvitnast um hvað væri að. Eftir að það fór að 

virka og hún að ná úthaldi varð hún vinsælli í leikjum.  

Þessi reynsla segir okkur að auka þurfi skilning á þessum sjúkdómum og fræðslu 

meðal kennara innan leik- og grunnskólanna, meðal félaga barnanna og almennings. 

Leikskólakennarar verða því að vera meðvitaðir um að leita eftir aukinni fræðslu og 

mega ekki vanrækja að líta á barnið sem einstakling. Á meðan læknavísindin geta 

ekki sagt okkur meira um þessa sjúkdóma og niðurstöðum ber ekki saman um astma- 

og ofnæmishvata, hvað þá að búið sé að ná tökum á þeim til að lækna þá, þarf 

samstillt átak innan leikskólanna. 

Ef allir taka höndum saman er hægt að breyta veruleikanum sem að þessum 

börnum snýr, en byrja þarf á því að breyta hugarfarinu.  
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Varðandi veikindi leikskólabarna og lyfjagjafir 
 

Vegna fyrirspurnar um það, hvenær þau börn megi sækja leikskóla, sem eru veik eða 
á einhvern hátt sýkt, þá mæla heimilislæknar með eftirfarandi: 
 
 Barn með hækkaðan líkamshita (38 o eða hærra við endaþarmsmælingu), verki 
eða slen af einhverjum orsökum ætti ekki undir neinum kringumstæðum að dveljast í 
leikskóla. Ástæður þeirra ráðlegginga eru fyrst og fremst viðleitni til að draga úr 
vanlíðan barnsins, sem í leikskólanum verður fyrir mun meira álagi en heima og nýtur 
ekki sömu umönnunar og hjá foreldrum. Líkamshiti upp að 38 o þarf ekki að benda til 
sjúkleika, en sé um vanlíðan að ræða, ber að hlífa barninu við álagi leikskóladvalar. 
 
 Barn smitar mest þegar það er að veikjast og veikt barn skal dvelja heima þar 
til það hefur verið hitalaust í a.m.k. 1-2 sólahringa. Þegar barnið kemur aftur í 
leikskólann eftir veikindi getur það fengið að vera inni í 1-2 daga. 
 
 Barn með augljóst smit ætti ekki að sækja leikskóla (en þó verður að gera 
undantekningar á saklausum kvefpestum, sem aldrei verður hægt að forðast). Þetta 
gildir um bakteríusýkingar, sem berast manna á milli (streptokokkahálsbólga, 
skarlatsótt, sumar lungnasýkingar, sýkt og opin húðsár og niðurgang af 
bakteríuvöldum), þar til sýklalyfjameðferð hefur staðið í a.m.k. einn sólahring.  
Flestar veirusýkingar (kvef, magapína með uppköstum og/eða niðurgangi, inflúenza, 
útbrotapestir aðrar en skarlatsótt) eru smitandi í a.m.k. viku nema einkenni séu um 
garð gengin fyrr. Þess má geta, að augnrennsli og stýrur í augum eru í flestum 
tilvikum neitt alvarlegi en hor í nös og lagast venjulega án meðferðar, nema um roða í 
hvítu eða þrútin augnlok sé að ræða. Í vafatilfellum ættu foreldrar að ráðfæra sig við 
lækni sinn. 
 

Greinist njálgur eða kláðamaur hjá barni, ætti öll fjölskyldan að fá meðferð 
samtímis, sem oftast er aðeins beitt í eitt skipti en stundum þó endurtekin eftir viku. 
Daginn eftir meðferð er smithættan hjá liðin og barnið má aftur fara í leikskólann. Séu 
tilfellin í leikskólanum fleiri, er ástæða til að aðrir foreldrar leiti að þessum 
sníkjudýrum hjá börnunum sínum.  

 
Lyfjagjafir á leikskólatíma ættu í flestum tilfellum að vera óþarfar, því aðeins í 

undantekningartilvikum þarf að gefa lyf oftar en 3svar á dag og þó að lyfið þurfi að 
gefa þrisvar, þá skiptir ekki máli þótt rúmir 8 tímar líði á milli gjafa. Undantekningar 
á þessu gætu verið sykursýkis-, astma- og ofnæmislyf og hugsanlega lyf við ofvirkni. 
Í slíkum tilvikum er ráðlagt að fá skrifleg fyrirmæli frá lækni til að sýna 
leikskólastarfsmönnum. 

 
F.h. heilsugæslulækna á Akureyri 
 
Pétur Pétursson yfirlæknir 
 
 
 

04/11 2000 
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Spurningalisti ætlaður deildarstjórum í leikskólum Akureyrarbæjar í tengslum 
við lokaverkefni Guðrúnar S. Jónsdóttur við Háskólann á Akureyri. 
Lokaverkefnið verður um „Félagsþroska og samskipti astmaveikra barna í 
leikskólum“.  
Fyrirfram þakkir til þeirra sem veita mér svör við þessum spurningum.  
Gögnum verður eytt að úrvinnslu lokinni.   

Guðrún S. Jónsdóttir. 
 

1. Hvað hefur þú starfað lengi í leikskólum? 

a. 0 – 2 ár?    

b. 2 ár eða lengur? 

c. ert þú leikskólakennari?    

d. ert þú leiðbeinandi?            

 

 

2. Hefur þú fengið fræðslu um astma og þá hvaðan?  

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

3. Hefur þú haft á deild eða leikskóla astmaveik börn? .......................................... 

Ef svo er: 

a. Þekktir þú astmaeinkenni? ....................................................................... 

b. Þekkja starfsmenn deildarinnar astmaeinkennin? ................................... 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

c. Lýsið astmaeinkennum ............................................................................ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

d. Hefur þú eða starfsmenn deildarinnar gefið astmalyf? ............................  

 



e. Hvar eru lyf barnanna geymd á leikskólanum ef upp kemur astmakast? 

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

f. Hefurðu fengið leiðsögn við lyfjagjöf v/astma? ...................................... 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

g. Lýstu hvernig gengur að gefa börnunum lyfin í leikskólanum? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

h. Lýstu áhrifum lyfjanna á líðan barnanna ................................................. 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

i. Lýstu lyfjaáhrifum á hegðun barnanna.....................................................  

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

4. Telurðu eitthvað vera í leikskólanum sem getur orsakað astma eða ofnæmi hjá 

börnum, ef svo er, hvað? ..................................................................................... 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 



5. Hvernig er samskiptum leikskólans háttað við fjölskyldur astmaveikra barna, 

varðandi líðan, hegðun og tilfinningar á astmasjúkdómnum? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

6. Hvernig gengur öðrum leikskólabörnum að setja sig í spor astmaveikra barna? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

7. Finnst þér félagsleg samskipti astmaveikra barna eitthvað frábrugðin, við 

önnur börn í leik? ................................................................................................. 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

a. Er horft sérstaklega á félagsþroska astmaveikrabarna í leikskólanum ?      

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 



8. Lýstu tilfinningum og líðan sem þú skynjar hjá astmabörnum í leikskóla? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................  

 

9. Að hvaða þáttum leikskólastarfsins þarf helst að hyggja varðandi astma og 

ofnæmisveik börn? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

a. Er eitthvað annað sem kemur upp í hugann? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................  

 

 

Kærar þakkir 
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Akureyri 23.1.2003 
 
Kæri Leikskólastjóri 
 
Ég undirrituð er að ljúka námi í vor frá kennaradeild Háskólans á Akureyri á 

leikskólabraut og lokaverkefni mitt fjallar um ,,Félagsþroska og samskipti 

astmaveikra barna í leikskólum”. Mig langar að byggja lokaverkefnið að hluta til á 

niðurstöðu spurningalista sem ég vildi fá að leggja fyrir deildastjórana í fimm stærstu 

leikskólum bæjarins, þar á meðal í þínum leikskóla. Spurningin er hvort leikskólarnir 

eru tilbúni að leggja sitt af mörkum með því að deildastjóri hverrar deildar svari tíu 

spurningum. Er mögulegt að þú leikskólastjóri góður getir lagt þennan spurningalista 

fyrir deildastjórafund þannig að allir svari honum í einu. Ég mun aðstoða við fyrirlögn 

listans ef óskað er og fús að svara þeim spurningum sem upp kunna að koma.  

Ég hafði í huga að svörun listans yrði lokið fyrir 20 febrúar ef hægt væri. 

Gögnum verður eitt að úrvinnslu lokinni, svartími er u.þ.b. 15- 20 mínútur.  

 

Virðingarfyllst 

 

Guðrún S. Jónsdóttir 

Kotárgerði 14 

Akureyri 

GSM- 8630157  
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Akureyri 27.1.2003 

 

 

 

 
Framkvæmd við svörun á spurningalista tengdum  

lokaverkefni Guðrúnar S. Jónsdóttur. 

  
 

Er mögulegt að þú leikskólastjóri góður getir lagt þennan spurningalista fyrir 

deildastjórafund þannig að allir svari honum í einu og á það ekki að taka nema 15 

mínútur. Eftir það verði  listarnir settir í  lokað umslag. 

Ég mun aðstoða við fyrirlögn listans ef óskað er og fús að svara þeim spurningum sem 

upp kunna að koma.  

Ég hafði í huga að svörun listans yrði lokið fyrir 20 febrúar ef hægt væri. 

Gögnum verður eitt að úrvinnslu lokinni. 

 

Með fyrirfram þökk 

Guðrún S. Jónsdóttir 

GSM 8630157 
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Spurningarammi - notaður til stuðnings í viðtali 
 

Viðtalsspurningar ætlaðar mæðrum astmaveikra barna í leikskólum. 
 
 

1. Veist þú hvaða viðbrögð starfsmenn í leikskólum sýna við astmaköstum 

barna?  

 

2. Telurðu eitthvað vera í leikskólanum sem getur orsakað astma eða ofnæmi hjá 

barninu þínu? 

 

3. Hvernig er samskiptum leikskólans háttað við fjölskyldu astmaveika barnsins? 

 

4. Veistu hvernig er ýtt undir félagsþroska barnsins í leikskólanum? 

 

5. Veistu hvernig öðrum leikskólabörnum gengur að setja sig í spor astma 

barnsins? 

 

6. Hvernig eru félagsleg samskipti astma barnsins við önnur börn í leik? 

 

7. Hvaða tilfinningar skynjar þú hjá barninu þegar astmi er til staðar?  

 

8. Að hvaða þáttum í leikskólastarfinu þarf helst að hyggja?   

 

9. Hvað reynir helst á í sambandi við umönnun astmabarnsins. 

a. Er reykt á heimili barnsins? 

b. Hafa verið dýr á heimili barnsins fyrstu tvö uppvaxtarár? 
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Hr. Gunnar Gíslason deildastjóri skóladeildar 

 

Ég undirrituð er að ljúka námi í vor frá kennaradeild Háskólans á Akureyri á 

leikskólabraut, lokaverkefni mitt fjallar um ,,Félagsþroska og samskipti astmaveikra 

barna í leikskólum og skilningur starfsmanna á sjúkdómnum”. Verkefnið er að hluta 

byggt á niðurstöðum spurningalista sem ég hyggst leggja fyrir í fimm stærstu 

leikskólum bæjarins. Þetta tilkynnist hér með. 

 

 

Guðrún S. Jónsdóttir 

Kotárgerði 14 

Akureyri 

GSM- 8630157 
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