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Ágrip 

Hávaði og ærslagangur hefur fylgt börnum frá ómunatíð og þar sem börn eru saman komin 

vill oft verða líf og fjör. Leik og athöfnum barna fylgja oft mikil hljóð og jafnvel hávaði, 

þótt það sé einstaklingsbundið hvað fólk skilgreinir sem hávaða.  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er hávaði í leikskólastarfi og leitast verður við að 

skilgreina hávaða og áhrif hans á börn og starfsmenn. Kveikjan að efnisvalinu eru áhyggjur 

leikskólakennara og annarra fagmanna af því að börn nái ekki að nýta sér það nám sem í 

boði er í leikskólum vegna hávaða. 

Höfundar rýndu í ýmsar heimildir, bækur, tímaritsgreinar, skýrslur og fleira sem 

skrifaðar hafa verið um hávaða og áhrif hans á börn í leikskólum. Leyfi var fengið til þess 

að rýna í og nota nokkrar spurningar úr óbirtri rannsókn sem lögð var fyrir starfsmenn 12 

leikskóla á Akureyri í nóvember 2015. Þeir voru meðal annars spurðir út í hávaða, heyrn, 

raddheilsu og fræðslu um skaðsemi hávaða. Niðurstöður voru greindar og bornar saman 

við það sem fram kom í þeim heimildum sem höfundar kynntu sér. 

Rannsóknir benda til að hávaði sé víða í umhverfi barna og getur hann haft víðtæk áhrif. 

Svipaðar niðurstöður fengust í rannsókninni í leikskólum á Akureyri. Niðurstöður sýna að 

mikill hávaði kemur frá börnunum sjálfum ásamt leikefni og búnaði skóla. Ýmsar 

vísbendingar eru um að barnahópar í leikskólum séu of fjölmennir í litlum rýmum og því 

nauðsynlegt að rýna í fjölda barna á hverjum stað á hverjum tíma. Jafnframt sýna 

niðurstöður að hávaðinn er töluverður frá starfsfólkinu sjálfu og því mikilvægt að skoða, 

meðal annars raddmenningu hvers skóla og skólastefnu. 

Þegar horft er til framtíðar þarf hver skóli að skoða starfshætti sína og huga að þeim 

aðferðum sem eru best til þess fallnar að bæta náms- og starfsumhverfi skólanna og vinna 

markvisst að því að draga úr hávaða.  
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Abstract 

For as long as we can remember, noise and commotion have been a part of children´s play. 

Where children come together we can be sure to find action and excitement, and children´s 

play is often associated with loud noises, although the defination of a loud noise can vary 

by individuals.  

The topic of this thesis is noise in the pre-school environment. We will seek to define 

noise and its effects on pre-school children and school employees. The inspiration for this 

topic are the worries of a pre-school teacher and other professionals, that children can not 

fully take advantage of what is being taught in pre-schools due to environmental noise.  

The authors reviewed various resources; books, magazine articles, reports and other 

written material on the subject of noise and its effects on children in pre-schools.  

A permission to review and use a few questions from an unpublished research was 

obtained, the research containing a questionnaire answered by employees from 12 pre-

schools in Akureyri in November 2015. Among other things, they were asked questions on 

noise, hearing, voice health and education on the dangers of noise. Results were diagnosed 

and compared to the other resources the authors studied. 

Research indicates that noise is widely present in children´s environment and that it can 

have a widespread effect. Similar results are drawn from the research in the pre-schools in 

Akureyri. Findings show that a lot of noise comes from the children through play and 

through equipent used at the schools. Some indications point to groups or classrooms of 

children where too many children are present at a given time. There are also indications 

that employees produce some of the noise and therefore it is important to look into these 

factors, including the school´s policy on the subject matter and the „voice culture“ of a 

school. 

Looking to the future, each school has to evaluate their procedures and pay attention to 

the methods that can improve educational environment of the schools and work 

systematically to reduce environmental noise in pre-schools. 
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1. Inngangur 

Í umhverfi okkar er víða hávaði og uppsprettur hans geta verið margvíslegar. Hávaði er á 

heimilum okkar, vinnuumhverfinu og víða þar sem einstaklingur ver frítíma sínum. Hávaði 

er talinn einn af stærri heilbrigðisvanda nútímans og er skilgreindur sem óæskilegt eða 

skaðlegt hljóð (Umhverfisstofnun, e.d.). Rannsóknir sýna að hávaði innan leikskólans fer 

iðulega yfir æskileg mörk og sérfræðingar hafa áhyggjur af því að börn geti nýtt sér það 

nám sem leikskólar hafa upp á að bjóða. Með sérfræðingum er átt við leikskólakennara, 

talmeinafræðinga og aðra fagaðila sem koma að leikskólastarfi. 

Þessi hávaði er mjög hvimleiður og auk þess siðspillandi. Hann er eins og myrkrið, í 

skjóli hans þrífst ýmis ruddamennska og óknyttir. Hér skal ekki reynt að telja orsakir 

þess, hve börnin eru æst og hávaðasöm. Þær eru margar, og liggja rætur þeirra 

vafalaust djúpt í umhverfinu og þeirri samtíð, sem við lifum í, og eiga þar margir sök 

á. Ég býst því ekki við, að auðvelt sé að eyða rótum meinsins og lækna það á hinn 

æskilegasta hátt, en þó má ekki leyfa börnunum að vaða uppi með þennan hávaða, 

einkum vegna velferðar þeirra sjálfra. Við kennararnir reynum að berjast gegn honum 

í skólunum, bæði beint og óbeint, en við þörfnumst samstarfs annarra aðila ef 

æskilegur árangur á að nást 

(Örn Snorrason, 1944, bls. 99). 

Þegar Örn Snorrason skrifar þetta árið 1944 segir hann jafnframt að börn hafi aldrei verið 

háværari í skólum en þá og reynir að leita skýringa. Erum við einhverju nær nú, ríflega 70 

árum síðar og hefur eitthvað þokast í rétta átt?  

Höfundar þessarar ritgerðar eru leikskólakennarar, hafa starfað sem leikskólastjórar og 

eiga langan starfsferil innan leikskólans. Við höfum á síðustu 10–15 árum upplifað miklar 

breytingar sem átt hafa sér stað í leikskólum sem felast meðal annars í breytingum á 

húsnæði og starfsumhverfi kennara. Hefur umræða um óæskilegan hávaða og álag meðal 

kennara orðið sífellt háværari og hér verður leitast við að skoða hvað veldur og hvaða 

úrbætur væru æskilegar til að bæta starfsumhverfi barna og kennara. 

Fjallað verður um helstu hugtök sem tengjast hljóði, hávaða, heyrn barna og það hvert 

hlutverk leikskólans er. Þá verður einnig rýnt í námsumhverfi barnsins með hljóðvist í 

huga og hvort hægt er að gera betur til að bæta húsnæði, húsbúnað eða starfsemi 

leikskólans. Með starfsemi leikskólans er átt við skólastefnu og skólamenningu innan hvers 

skóla en hver leikskóli getur farið mismunandi leið til að setja fram hugmyndafræði sína og 
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starfsaðferðir samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 11). 

Skoðaðar verða þær breytingar sem áttu sér stað í hönnun leikskóla í kringum 1990 en 

þá var farið að leggja áherslu á opin fjölnotarými. Það varð til þess að innan leikskólans 

urðu til stærri barnahópar í sama rými og verður leitast við að skoða hvort það hafi haft 

áhrif á að hávaði jókst innan leikskólans. Í kringum 2001 fjölgaði börnum í elsta árgangi 

leikskólans á hvern kennara við gerð kjarasamnings og er því velt upp í þessari ritgerð 

hvort sú fjölgun hafi haft áhrif á aukið álag og hávaða innan leikskólans. 

Skoðað verður hvaða áhrif það hefur fyrir einstaklinga að dvelja í of miklum hávaða. Of 

mikill hávaði getur valdið einstaklingum erfiðleikum í félagslegum samskiptum og valdið 

heyrnarskerðingu. Börn geta fundið fyrir vanlíðan og öðrum óþægindum vegna hávaða en 

geta ekki tjáð sig hvað það varðar eða greint frá því. Vanlíðan barna getur komið fram í 

breyttri hegðun, í hækkuðum málrómi, auknum ærslagangi og þreytu. Börn hafa lægri 

þolþröskuld fyrir hávaða en fullorðnir og finna því fyrr fyrir vanlíðan og pirringi. 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð þar sem rýnt verður í bækur, skýrslur, tímaritsgreinar 

og annað efni sem höfundar hafa talið að komi til gagns en hávaði í umhverfi barna hefur 

ekki verið mikið rannsakaður hér á landi. Með leyfi rannsóknarstjóra Dr. Valdísar I. 

Jónsdóttur, radd- og talmeinafræðings, verða birtar nokkrar niðurstöður úr óbirtri rannsókn 

sem verið er að framkvæma vorið 2016 um álit starfsmanna í leikskólum Akureyrar á 

hávaða í starfsumhverfi leikskóla og þær ræddar. 

Markmið með þessari ritgerð er að vekja athygli á óæskilegum hávaða í umhverfi ungra 

barna í leikskóla. Skoðað verður hvaða áhrif hávaði hefur á leikskólabarnið, hvar hávaðinn 

er og hvað veldur óæskilegum hávaða innan leikskólans. Höfunda fýsir að vita hvort um 

marga samverkandi þætti er að ræða eins og húsnæði leikskólans, húsbúnað, leikefni eða 

börnin sjálf? Bent verður á leiðir til úrbóta til að draga úr hávaða og verður sérstaklega 

horft til húsnæðis, húsbúnaðar og leikefnis. Áhersla verður lögð á fræðslu til barna og 

starfsmanna ásamt endurskoðun á starfsháttum. Í lokin verða teknir saman bæklingar sem 

nýtast í umbótavinnu innan leikskólans.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla, inngangur, umræða og lokaorð meðtalin. Í 2. kafla er 

fjallað um hljóð og heyrn, sérstaklega heyrn barna, fjallað um líffræðilega uppbyggingu 

eyrans, hávaða og röddina. Í 3. kafla er fjallað um leikskólann og hlutverk hans sem 

uppeldis og menntastofnunar, þar sem sjónum er sérstaklega beint að húsnæði leikskóla, 

hönnun og hljóðvist. Í 4. kafla er rætt um námsumhverfi barna í leikskóla og þar er fjallað 

um leik-, nám- og starfsumhverfið. Í 5. kafla er fjallað um áhrif hávaða á börn og starfsfólk 
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og gerð grein fyrir fáeinum niðurstöðum úr könnun starfsmanna leikskóla Akureyrar þar 

sem spurt var um hávaða innan leikskólans og skaðsemi hans. Í 6. kafla er sagt frá ýmsum 

bjargráðum fyrir leikskólann sem kennarar og sveitarfélög geta horft til. Síðast er svo 

umræða og lokaorð.  
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2. Hljóð og heyrn 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu hugtök efnisins og gerð grein fyrir hljóðum í 

umhverfi barna og uppsprettu hávaða. Tekin verða fyrir hugtökin hljóð og hávaði, þau 

skilgreind og farið yfir hvaða merkingu þau hafa. Í síðari hluta kaflans verður fjallað um 

heyrn barna og greindur munur á heyrn barna og fullorðinna. Að lokum verður svo 

röddinni gerð skil og hvaða hlutverki hún gegnir í hljóðumhverfi okkar. 

2.1 Hljóð 

Í umhverfi barna er mikið af hljóðum sem barnið hefur lítil eða engin áhrif á eða getur 

stjórnað. Hljóð þarf ekki að vera skaðlegt en þegar hljóð verður að hávaða þá getur það 

valdið óþægindum og jafnvel skaða. Hávaði er því hljóð sem getur valdið ýmiskonar 

neikvæðum áhrifum á heilsu og velferð manna (Bistrup, 2001, bls. 15–18).  

Hljóð er alþjóðlegt fyrirbæri í umhverfi okkar. Hæfni til að heyra hljóð hefst í 

móðurkviði og er almennt stöðugt allan tímann, vel varðveitt í svefni og óbreytt í 

meðvitundarleysi. Hljóð verður hávaði þegar einstaklingar skynja það sem eitthvað 

óþægilegt, þegar það framleiðir óæskileg lífeðlisfræðileg eða sálfræðileg áhrif og þegar 

það truflar félagsleg tengsl einstaklinga eða hópa (Paunovic, 2013).  

Hljóði er lýst sem þrýstingsbylgju sem dreifist í loftinu frá uppsprettu hljóðgjafans og 

berst þaðan til eyrna einstaklinga. Við hreyfingu verður það til sem kallað er 

hljóðþrýstingur. Til að átta sig betur á hvað er átt við með hljóðþrýstingi, þá er það 

þrýstingur andrúmsloftsins eins og vatnshæð í tanki en hljóðið er eins og gárur á vatni. Ef 

engar gárur verða, þá verður ekkert hljóð. Þegar hljóðbylgjan nær hljóðhimnu mannsins þá 

ýtist hún undan við yfirþrýsting og dregst svo út við undirþrýsting. Flest þau hljóð sem 

heyrast í daglegu lífi eru samsett af mismunandi styrk og mismunandi tíðni. Hugtökin 

styrkur og tíðni eru oftast notuð til að lýsa hljóðinu. Tal mannsins samanstendur af 

hljóðum af mismunandi tíðni. Algengasta mælieining fyrir styrk (hljóðstig) er í desíbilum 

(dB) en fyrir tíðni (sveiflutími) er mæld í hertzum (Hz). Til að mannseyrað greini 

þrýstinginn í andrúmsloftinu og greini það sem hljóð, þarf þrýstingurinn að vera á milli 20 

Hz og 20.000 Hz en næmni eyrans er hvað mest á milli 2000 og 5000 Hz. (Konráð S. 

Konráðsson, 2012, bls. 14–15; Vinnueftirlitið, e.d).  
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2.2 Hávaði 

Hvernig greinum við hávaða og hvað er það sem við heyrum? Í hlustun felst besta 

greiningin, við lokum augunum og hlustum. Í leikskólum heyrum við hvellar raddir barna 

yfirgnæfa erilshávaðann, raddir fullorðinna sem reyna að ná athygli barnanna og jafnvel 

dásamlega tónlistin sem fyrir stuttu var ljúf og notaleg er allt í einu orðin einn af 

hávaðavöldunum?  

Hávaði er víða í umhverfi okkar og uppsprettur hávaða eru margskonar. Hann getur 

verið í vinnuumhverfinu, á heimilinu, þar sem einstaklingurinn ver frítíma sínum og svo 

mætti lengi telja. Hávaði er talinn einn af stærri heilbrigðisvanda nútímans og er 

skilgreindur sem óæskilegt eða skaðlegt hljóð. Hávaði er ekki lífshættulegur en að dvelja 

til lengri tíma í of miklum hávaða getur haft áhrif á heilsu manna og skert lífsgæði þeirra 

(Umhverfisstofnun, e.d.).  

Skipta má hávaða á tvo vegu, það er í bakgrunnshávaða og erilshávaða. 

Bakgrunnshávaði getur verið stöðugur hávaði frá tækjum sem ganga fyrir rafmagni, svo 

sem viftum og ljósaköppum, loftræstikerfum og utanaðkomandi umferð. Erilshávaði er 

oftast óvæntur, óútreiknanlegur og ófyrirsjáanlegur hávaði. Þetta er hávaði sem kemur frá 

fólki, hreyfingum þess, athöfnum og hljóðum frá munni. Erilshávaði er sá hávaði sem hvað 

mest verður vart við í leikskólum þegar börn eru að leik og við samskipti milli barna og 

fullorðinna annars vegar og milli fullorðinna hins vegar. Einnig getur umgengni við 

húsbúnað valdið erilshávaða. Talið er að erilshávaði valdi einstaklingum meiri óþægindum 

heldur en bakgrunnshávaði (Valdís I. Jónsdóttir, 2014, bls. 30). Allur hávaði kann þó að 

valda keðjuverkun því ef hljóðstig frá tækjum eða loftræstingu er í umhverfinu þá þarf að 

tala hærra til að yfirgnæfa það suð og þá myndast oft kliður sem erfitt getur verið að 

yfirgnæfa. Allur bakgrunnshávaði hefur því á endanum áhrif á hversu hár erilshávaðinn er 

(Ólafur Daníelsson, 2013, bls. 25). 

Hávaði sem er að jafnaði mældur í desíbilum (dB) telst heilsuspillandi þegar 

jafngildishljóðstig hans í átta klukkustundir eru orðin meiri en 85 dB (A) LAeq. 

Jafngildishljóð, skammstafað LAeq, eru hljóð sem mæld eru yfir tímabil til dæmis í 24 

klukkustundir eða frá kl. 7 að morgni til kl. 19 að kvöldi (reglugerð um hávaða nr. 

724/2008). 
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Mynd 1 Styrkur hljóðgjafa í umhverfi einstaklinga (Umhverfisstofnun, e.d.). 

Mynd 1 sýnir styrk þeirra hljóðgjafa sem geta verið í umhverfi einstaklingsins og gefa frá 

sér hljóð frá 20 dB upp í 110 dB. Við 80 dB til 85 dB er hljóð orðið óþægilegt.  

Komið hefur í ljós þegar gerðar voru hávaðamælingar í leikskólum, grunnskólum, 

íþróttahúsum og sundlaugum hér á landi að hávaði fór þar oft að meðaltali yfir hættumörk 

sem er 80–85 dB (Umhverfisstofnun, e.d.). 

Hávaði getur haft víðtæk áhrif á heilsu og líðan einstaklinga. Börn eru mun viðkvæmari 

fyrir hávaða en fullorðnir og minna þarf til að heyrn þeirra skaðist. Ekki er eðlilegt að gera 

minni kröfur til starfsumhverfis barna en fullorðinna (Samband íslenskra sveitafélaga, 

e.d.).  

2.3 Heyrn barna 

Heyrnin er eitt dýrmætasta skilningarvitið okkar og tengir okkur við annað fólk. Með 

heyrninni þróum við mál og tal, við lærum félagslega færni, eigum samskipti, getum 

hlustað á fallega tónlist og heyrt fuglasöng. Hún er líka öryggistæki og getur varað okkur 

við lífshættu og hjálpar okkur að heyra lífsnauðsynleg hljóð. Þegar heyrn skerðist gerist 

það yfirleitt á löngum tíma og oft er erfitt að átta sig á vandamálinu. Vinna í hávaða, 

sjúkdómar, lyfjanotkun og ættarsaga um heyrnarskerðingu geta meðal annars orðið til þess 

að heyrnarskerðing komi fram fyrr (Heyrnartækni, e.d.). 

Heyrnarskyn barna er ekki sambærilegt við heyrnarskyn fullorðinna. Börn með eðlilega 

greind og heyrn þurfa 2–3 dB hærra tal en fullorðnir til að heyra vel. Börn með sérþarfir 

eins og heyrnarskerðingu eða sértæka námsörðugleika og börn með annað móðurmál þurfa 
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enn hærri styrk til að heyra betur og þau eru móttækilegri fyrir neikvæðum áhrifum hávaða 

en önnur börn. Rannsóknir hafa leitt í ljós að hávaði hefur meiri áhrif á frammistöðu þeirra 

til náms þar sem þessi börn þurfa hljóðlátara umhverfi með minni endurómun en önnur 

börn til að skilja talað mál. Með endurómun er átt við þann tíma sem það tekur hljóð að 

deyja út. Ef sá tími verður of langur verður bergmál í húsnæðinu sem gerir hlustun erfiða. 

Sé hann hins vegar of stuttur berst hljóðið ekki nægilega vel (Shield, 2013, bls. 27; Valdís 

I. Jónsdóttir, e.d., bls. 28). 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að það sé ekki fyrr en við 13–15 ára aldur sem 

heyrnarskyn er búið að ná þeim þroska að hafa hæfileika til þess að greina hljóð, 

sérstaklega samhljóða út úr hávaða. Að heyra samhljóða er það sem skiptir mestu máli 

fyrir málskilning og máltöku og væg heyrnarskerðing dregur verulega úr hæfni til að skilja 

mál og hátíðnihljóð (Valdís I. Jónsdóttir, e.d., bls. 9).  

Ýmsar ástæður geta verið fyrir lélegri hlustunargetu barna. Má þar helst nefna frávik í 

þroska, tvítyngi, vanþroska í hlustun, heyrnardeyfu af völdum eyrnabólgu eða heyrnadeyfu 

af öðrum ástæðum. Tímabundin heyrnarvandamál sem stafa af miðeyrnarbólgu eru vel 

þekkt í ungum börnum. Þar er bent á að 25–30% af elstu börnum í leikskóla og yngstu 

börnunum í grunnskóla geti verið með heyrnarskerðingu á þeim degi sem mælt er (Valdís 

I. Jónsdóttir, e.d., bls. 9).  

Breskar og bandarískar rannsóknir hafa sýnt svipaða niðurstöðu, það er að 20–25% 

barna í leikskólum og yngstu bekkjum grunnskóla séu tímabundið með skerta heyrn. 

Bandarískar rannsóknir hafa einnig bent til þess að allt að 70% ungmenna séu með 

forstigseinkenni varanlegrar heyrnarskerðingar og rannsóknir í nálægum löndum sýna 

einnig að heyrnarskaði og eyrnasuð meðal barna og ungs fólks fer vaxandi og því má leiða 

líkur að því að ástandið sé svipað hér, þar sem umhverfi okkar og lífsmáti er svipaður hvað 

hávaðamengun varðar (Vinnueftirlitið, e.d.). 

ASHA (American Speech and Hearing Assiociation) eru bandarísk hjóðfræðisamtök 

sem sett hafa fram viðmið um hlustunargetu barna. Þeirra viðmið eru að endurómun sé 

aldrei meiri en 0,4 sekúndur og að ekki sé meiri en 35 dB bakgrunnshávaði í auðu 

kennslurými en talið er að allt að 10 dB bætist ofan á þegar kennslurými er setið (Valdís 

Jónsdóttir, e.d., bls. 8). Þessi viðmið eru lægri en finna má í íslenskum 

byggingarreglugerðum en í staðli ÍST45 þar er kveðið á um að endurómun sé 0,5 í 

leikskólum þar sem börn eru að staðaldri (Sigurður Karlsson, 2016; Byggingarreglugerð 

112/2012). Á þeim stöðum þar sem krafist er einbeitingar og hlustunar, eins og 
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kennslurými, fari hávaði ekki yfir 50 dB að jafnaði yfir átta stundir (reglugerð um varnir 

gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum nr. 921/2006).  

2.4 Eyrað og líffræði þess 

Mannseyrað er fullkomið líffæri með mikla næmni og tónsvið og án efa eitt fullkomnasta 

hljóðkerfi sem til er. Eðlileg heyrn byggist á því að allir hlutar eyrans og heyrnarbrautir 

heilans starfi eðlilega (Heyrnartækni, e.d.). 

 

 

Mynd 2 Þverskurður af eyra (Heyrnar – og talmeinastöð Íslands, e.d.) 

Mynd 2. sýnir ytri lögun eyrans en hlutverk þess er að safna hljóðbylgjum og beina þeim í 

gegnum eyrnagöngin til hljóðhimnunnar. Hljóðbylgjan skellur á hljóðhimnunni og setur 

hana á hreyfingu og hreyfir miðeyrnabeinin, hamar, steðja og ístað. Á þennan hátt flytjast 

hljóðbylgjur með eyrnabeinunum að innra eyra. Innra eyrað er vökvafyllt og samanstendur 

af kuðungi og bogagangakerfi. Hárfrumur í kuðungnum breyta hljóðbylgjum í taugaboð 

sem flytjast með heyrnartauginni upp til heila og túlkast þar sem hljóð. Hárfumur í innra 

eyra geta skaðast við mikinn hávaða og ef hávaðinn er langvarandi, orsakar það 

heyrnarskerðingu. Heyrnarfrumur sem deyja vegna mikils álags til lengri tíma, endurnýja 

sig ekki (Vinnueftirlitið, e.d.). Til þess að eyrað starfi eðlilega og veiti okkur eðlilegan 

aðgang að hljóðum þurfa allir hlutar þess að vera til staðar og starfa eðlilega (Heyrnar og 

talmeinastöð Íslands, e.d.). 

2.5 Röddin 

Rödd er hljóð eða röð hljóða sem mynduð eru með raddböndum sem eru við innanvert 

barkakýli mannsins. Til að rödd myndist þarf loftstraumur að berast frá lungum upp á milli 
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raddbandanna svo þau sveiflist. Með röddinni gefur maðurinn fá sér hljóð eins og tal, 

hlátur, söng, grát og öskur. Raddmyndun hjá manninum fer fram án þess að hann verði var 

við þá líkamsstarfsemi sem þar liggur að baki. Þegar við tölum, heyrum við vel okkar eigin 

rödd en áttum okkur ekki á því hvernig hún hljómar eða hvernig hún berst þeim til eyrna 

sem á hana hlusta (Valdís Jónsdóttir, e.d., bls. 4–5). 

Kennarar eru ein þeirra starfsstétta sem þurfa að treysta á góða og sterka rödd í 

starfsumhverfi sínu og því er mikilvægt að rödd kennarans berist um rýmið og að 

hlustandinn heyri það sem sagt er svo það hafi merkingu fyrir þann sem er að hlusta 

(Södersten, 2013, bls. 35). Rödd kennarans þarf að vera 15–20 dB hærri en hávaðinn í 

kennslurýminu svo börnin heyri það sem sagt er. Rödd dofnar eftir því sem fjarlægðin er 

meiri, þess vegna heyra börn sem eru lengra frá síður það sem sagt er (Hafdís Dögg 

Guðmundsdóttir, 2009, bls. 10).  

Það er eðli raddar að hækka við stigvaxandi hávaða eða í fjarlægð frá áheyranda. Það 

sem gerist við slíkar aðstæður er að það stríkkar á raddböndunum og 

raddmyndunarvöðvum með þeim afleiðingum að tíðnin hækkar. Þá slást raddböndin oftar 

saman á ákveðnu tímabili og röddin verður skrækari. Samkvæmt svokölluðu „Lombard“ 

lögmáli vex styrkur raddarinnar í ákveðnu hlutfalli við umhverfishávaða eða um 3 dB fyrir 

hverja 10 dB aukningu. Þetta ferli  hefst við bakgrunnshávaða sem nemur 40 dB. Þegar 

hávaðinn hefur hækkað í 50 dB hefur raddstyrkurinn aukist í 63 dB og svo koll af kolli. 

Þannig hækkun á rödd orsakar spennu á alla þá vöðva sem stuðla að raddmyndun (Valdís I. 

Jónsdóttir, e.d., bls. 10). 

Til þess að geta talað þannig að aðrir skilji þarf hljóðstig frá mælanda að vera 10–15 dB 

yfir bakgrunnshávaða, miðað við heilbrigða rödd og heyrn. Ef bakgrunnshávaði eða 

erilshávaði er 50 dB, þá þarf að tala með hljóðstyrk um það bil 65 dB. Afslöppuð rödd er 

um 54 dB, eðlileg í kringum 60 dB, hækkaður rómur 66 dB, hávært tal 72 dB og mjög 

hávært 78 dB (Ólafur Daníelsson, 2013, bls. 25). Það segir sig því sjálft að í kennslurými 

þar sem hávaði mælist 75–80 dB fer fram misbeiting á röddinni. 

Vinnustellingar kennara geta einnig haft áhrif á raddmyndun og tal. Slæmar stellingar 

hafa áhrif á starfsemi vöðva í raddfærunum, einkanlega á raddgæðin. Á þetta sérstaklega 

við slæmar stellingar á höfði. Rétt hönnun húsgagna og áhalda, stillanleika þeirra og 

staðsetning hefur líka áhrif á vinnustellingar. Með góðum starfsvenjum, þó sér í lagi 

góðum talvenjum, er hægt að draga úr álagi á raddfærin (Rantala, Sala, 2013, bls. 32–33).  

Röddin er börnum mjög mikilvæg, þau nota hana til tjáskipta og í leik en geta 

auðveldlega misbeitt henni. Í leikskólum eru börn að nota hana á óeðlilegan hátt, eins og 
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að öskra, hrópa, herma eftir dýrahljóðum og háværum tækjum og kalla úr mikilli fjarlægð. 

Þá er hætta á því að það myndist hnútar á raddböndin vegna mikillar raddnotkunar og 

misbeitingar á rödd. (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2003, bls. 8).  

Mikilvægt er að brýna fyrir börnum að tala í eðlilegri tónhæð og gæta þess að þau 

misbjóði ekki röddinni úti við öskur og læti. Öskur eru hættuleg raddböndum og slík 

raddbeiting getur skemmt viðkvæm þekjulög slímhúðarinnar og orsakað langvarandi hæsi, 

raddbresti eða ráma rödd (Valdís I. Jónsdóttir, 2013, bls. 11).  

Við misbeitingu á rödd fara einstaklingar að finna fyrir þreytu og jafnvel 

óþægindakökki í hálsi sem lýsir sér í ræskingarþörf hjá þeim. Þegar röddin er hás eiga 

einstaklingar til að pína röddina upp, meðal annars í söng eða í háværu tali. Ef misbeiting á 

rödd stendur yfir í lengri tíma og ekkert er gert getur það leitt af sér raddþreytu, hæsi, 

raddbresti og óþægindatilfinningu í hálsi (Valdís I. Jónsdóttir, e.d., bls. 4–5). 

Að hlúa að rödd er hluti af vinnuvistfræði og sé umhverfi gert hagstætt fyrir 

raddbeitingu hefur það líka áhrif á hlustun og skilyrði til hlustunar (Rantala og Sala, 2013). 
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3. Leikskólinn og hlutverk hans 

Leikskólinn er vinnustaður barna þar sem þau dvelja mesta hluta dagsins og viðbúið er að 

taka þurfi mið af þörfum þeirra og þeirri starfsemi sem þar fer fram. Mikilvægt er að 

hönnun skólanna uppfylli þær kröfur sem gerðar eru, svo sem hvað varðar húsbúnað, 

hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk leikskóla og 

þá starfsemi sem þar fer fram og hvernig skólastefna getur haft áhrif á umhverfið. Greint 

verður frá hönnun leikskóla og hvaða skilyrði hljóðvist þarf að uppfylla til að starfssemi 

geti farið fram í leikskólanum.  

3.1 Hlutverk leikskóla 

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og er fyrir börn upp að skólaskyldualdri. 

Leikskólinn markar upphaf formlegrar menntunar einstaklinga og meginhlutverk hans er 

að stuðla að almennri menntun þeirra. Skólar skulu leitast við að haga störfum sínum í sem 

mestu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna skv. Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 10).  

Í lögum um leikskóla, (2. gr.) segir að í leikskólum eigi velferð og hagur barna að vera 

leiðarljós í öllu starfi og veita eigi þeim umönnun og menntun.  

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla eru að:  

• fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,  

• veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,  

• hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers 

og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

• víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,  

• leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,  

• rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta 

     (lög um leikskóla nr. 90/2008). 
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Ennfremur styður Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, sem við eigum aðild að síðan 1992, 

við markmið aðalnámskrár, að veita börnum heilsuvernd í samræmi við reglur en í 3. gr 

segir um það hvað barninu sé fyrir bestu:  

Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og vernd 

starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, 

heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Í 12 gr. er ennfremur kveðið á um rétt barnsins til að láta skoðanir sínar í ljós og hafa áhrif:  

Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé 

réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Börnum skal 

veitt tækifæri til að tjá sig um eigin málefni við málsmeðferð fyrir dómi og stjórnvaldi 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Börn eru sjálf sérfræðingar í eigin lífi og því mikilvægt að nýta sér þeirra sýn og þá 

þekkingu sem þau búa yfir. Til að meta áhrif hávaða á nám og líðan barna er því mikilvægt 

að kanna reglulega hljóðvist og vinnuaðstæður. Það er einnig í samræmi við nýja 

menntastefnu en ein af grunnstoðum hennar eru lýðræði og mannréttindi. 

Í Aðalnámskrá leikskóla er kveðið á um sex grunnþætti menntunar sem leiðarljós í starfi 

leikskólans. Þessir grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginatriði í 

almennri menntun og taka þarf mið af þeim í öllu skólastarfi. Hugmyndin að baki þeim er 

að þeir endurspeglist í starfsháttum skóla, samskiptum og skólamenningu. Þeir tengjast 

innbyrðis og eru háðir hver öðrum. Þannig má segja að ef einn virkar ekki getur hann haft 

áhrif á aðra grunnþætti. Þeir byggjast meðal annars á þeirri hugmynd að ekki geti orðið 

virkt lýðræði án læsis á samskipti í þjóðfélaginu eða að mannréttindi allra verði ekki tryggð 

nema stuðlað sé að heilbrigði og velferð hvers og eins. Í þættinum um heilbrigði og velferð 

er kveðið á um að heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Flókið 

samspil einstaklings, aðstæður eða umhverfi skiptir þar meginmáli. Það þarf að stuðla 

markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn stórum hluta dagsins í leikskóla og því 

mikilvægt að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi námsumhverfi. Í þættinum um 

lýðræði og mannréttindi er kveðið á um að í leikskólum skuli stuðla að virkri þátttöku 

barna í samfélaginu og að þau hafi tækifæri á að hafa áhrif á umhverfi sitt og finna lausnir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19).  

Það má því segja að leikskólinn sé vinnustaður þar sem nám og kennsla fer fram og 

aðalmarkmiðið er að fræða og flytja þekkingu til barna til að efla vitsmunaþroska þeirra. 
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Sú vinna er öll mjög háð samskiptum milli leikskólakennara, umönnun starfsmanna og 

barna (Sjödin, 2012, bls. 1). 

Hver skóli skapar sér sína skólastefnu með gildandi aðalnámskrá leikskóla hverju sinni 

að leiðarljósi. Skólastefna getur haft áhrif á hávaða innan kennslurýmisins og skiptir máli 

að stjórnendur skóla og fræðsluyfirvöld séu meðvituð um þá þætti sem lúta að þeim.  

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og grunnskóla (nr. 91/2008) er sveitarfélögum lögð 

sú skylda á herðar að setja almenna stefnu um leik– og grunnskólahald í sveitarfélaginu og 

kynna fyrir íbúum þess. Ýmsar skilgreiningar eru til um stefnu en flestir eru þó sammála 

um það að með því að setja fram skýra stefnu og meta framgang hennar sé verið að stuðla 

að umbótum í skólastarfi. Stefnumótun verður því aldrei verkefni sem á sér endapunkt 

heldur lifandi þáttur mats og umbóta (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 5). 

Leikskólar eru í stöðugri þróun í takt við þær öru breytingar sem samfélagið tekur og 

sífellt er verið að bæta frammistöðu, þjónustu og starfshætti. Vinna við stefnumótun stuðlar 

að því að samræður eigi sér stað og eykur líkur á að fólk komi auga á tækifæri og ógnir og 

geti gripið til viðeigandi ráðstafana. Hún stuðlar að því að fólk komi sér saman um góð 

vinnubrögð og sameinist um að festa þau í sessi ásamt því að koma auga á vinnubrögð sem 

þarfnast úrbóta. Ef vel tekst til eflir það liðsheildina og vinnur að bættara starfsumhverfi 

(Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 8–9). 

Mikilvægasta auðlind hvers skóla og sveitarfélaga er mannauðurinn. Það skiptir miklu 

máli að kennarar hafi ánægju af starfi sínu og vilji vinna vel. Hluti af því að stefna skólans 

gangi í takt við markmið sveitarfélagsins er sú að fólk þekki vel til stefnunnar, eigi 

hlutdeild í henni, skilji hana og sjái hvernig hún hefur áhrif á störf þeirra. Kennarar þurfa 

að hafa þekkingu og getu til að vinna að henni því ný stefna krefst oft breytinga á 

vinnubrögðum. Mikilvægt er að fræða starfsfólkið og endurmennta og ennfremur að átta 

sig á því að breytingar, eins og á vinnubrögðum, geta vakið upp ótta og andstöðu hjá þeim 

sem breytingarnar snúa að. Með góðum leiðbeiningum áttar starfsfólk sig betur á til hvers 

er ætlast af því (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 42). 

Hvaða leið sem síðan er farin í stefnu skólanna og hvernig starfshættir innan þeirra 

verða, veltur á stjórnendum og kennurum skólanna. Tryggja þarf að starfsmenn séu 

meðvitaðir um neikvæð áhrif hávaða og vinni því stöðugt að því að lækka hávaða alla 

daga.  
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3.2 Hönnun og hljóðvist 

Í lögum um leikskóla, nr. 90/2008, segir að við hönnun nýs leikskóla skuli taka mið af 

þeirri starfsemi sem þar á að fara fram og þörfum þeirra barna sem eiga að dvelja þar 

samtímis. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 39) 

segir að skipulag skóla, búnaður leikskólans og umhverfið í kring skapi það námsumhverfi 

sem leikskólabarnið þroskast og dafnar í.  

Ábyrgð á rekstri leikskóla er í höndum hvers sveitarfélags. Ráðherra mennta- og 

menningarmálaráðuneytis fer með yfirstjórn þeirra mála sem lögin segja til um og gerir 

Alþingi grein fyrir framkvæmd skólastarfs í leikskólum landsins á þriggja ára fresti (lög 

um leikskóla nr. 90/2008). 

Fram til 2001 var ákvörðun um stærð leikskóla byggð á þeim fjölda barna sem áttu að 

vera samtímis í skólanum en þá var gert ráð fyrir 7 fermetrum í heildarrými á barn og 3 

fermetrum í leikrými. Ákvörðun um fjöldi kennara innan skóla fór eftir ákveðnum 

barngildisútreikningum. Við hvert stöðugildi leikskólakennara sem starfaði þá við uppeldi 

og menntun barna í leikskóla voru átta barngildi. Barngildi var stærð sem reiknuð var út frá 

aldri og dvalartíma barna til að finna út þann starfsmannafjölda sem átti að vera í hverjum 

leikskóla. Staða leikskólastjóra, starfsmanna við sérkennslu og starfsmanna í eldhúsi voru 

ekki reiknuð inni í barngildin. Staða aðstoðarskólastjóra var reiknuð að hluta inn í 

barngildin en það fór eftir stærð leikskóla. Barngildisútreikningarnir voru þannig að 5 ára 

barn reiknaðist sem 1,0 barngildi, 4 ára barn sem 1,0 barngildi, 3 ára barn sem 1,3 

barngildi, 2 ára barn sem 1,6 barngildi og 1 árs barn og yngra 2,0 barngildi (Harpa 

Njálsdóttir 2004, bls. 27) 

Þær breytingarnar sem urðu á barngildisútreikningum í leikskólum 2001 leiddu til þess 

að 5 ára barn fór úr 1,0 barngildi niður í 0,8 barngildi. Það þýddi að á bak við hvern 

kennara með 5 ára börn í átta klukkustundir voru 10 börn í stað átta áður. Viðmið á 

heildarrými fyrir hvert barn fór úr 7 fermetrum niður í 6,5 fermetra. Breyting þessi bauð 

upp á fjölgun barna vegna nýrra viðmiða barngilda á hvert stöðugildi í leikskólum án þess 

að stöðugildum fjölgaði (Harpa Njálsdóttir 2004, bls. 27). 

Í skýrslu Hörpu Njálsdóttur, (2004) skoðar hún hvaða áhrif kjarasamningar 

Launarnefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara frá 2001 höfðu á rekstur leikskóla. 

Eitt af markmiðum þeirra samninga var að finna leiðir sem gætu stuðlað að hagkvæmni í 

rekstri og þar var meðal annars horft til betri nýtingu húsnæðis. Fram kemur í skýrslunni að 

við gerð kjarasamningsins voru gerðar breytingar á útreikningum á barngildum í 
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leikskólum og síðan voru gerðar breytingar á reglugerðum vegna starfsemi leikskóla. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að helmingur leikskólakennara var óánægður með 

starfsumhverfi sitt eftir kjarasamninga sem gerðir voru 2001, þar nefndu 97,2 % 

leikskólakennara aukið álag vegna barnafjölda (Harpa Njálsdóttir 2004, bls. 31). 

Í lögum um leikskóla frá 2008 segir að við ákvörðun á fjölda barna í leikskóla skuli 

meðal annars tekið tillit til aldursdreifingar barna og sérþarfa, lengdar dvalartíma þeirra, 

stærðar leik- og kennslurýmis og samsetningar starfsmannahópsins. Í þessum lögum kvað 

við nýjan tón þar sem barngildisútreikningar féllu út og ekki var horft lengur til fermetra 

við ákvörðun fjölda barna í leikskóla. Jafnframt segir að leggja skuli áherslu á öruggt og 

rúmgott náms- og starfsumhverfi. Húsnæði leikskóla og allur aðbúnaður skal taka mið af 

því að tryggja öryggi og vellíðan barna og starfsfólks, hvað varðar húsbúnað, hljóðvist, 

lýsingu og loftræstingu. Þarna er í fyrsta sinn í lögum, lögð áhersla á hljóðvist og um 

mikilvægi hennar við hönnun leikskóla (reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, 2009).  

Það þarf sérstaka hljóðhönnun til þess að skapa góða hljóðvist innan leikskólans. Í kafla 

11.1 í byggingarreglugerð (nr. 112/2012) segir að byggingar og önnur mannvirki skuli vera 

hönnuð og byggð þannig að heilsu manna stafi ekki óþægindi af völdum hávaða og að 

honum sé haldið í lágmarki. Sérstaklega skal þess gætt að hljóðvist sé góð í umhverfi 

barna, það er í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum sem börn 

dvelja á til lengri tíma. Umhverfishávaði í mannvirkjum og í næsta nágrenni skal ekki vera 

það mikill að einstaklingar eigi erfitt með að hvílast, sofa eða starfa við eðlilegar aðstæður. 

Það skiptir máli að ómtími innan húsnæðisins sé góður til að hljóðvistin sé góð. Ómtími er 

mælikvarði á bergmál og allt endurkast hljóðs er viðbót við það hljóð sem fyrir er og því 

skiptir máli að draga úr endurkasti hljóðs innan rýmisins. Skilgreining á ómtíma er sá tími 

sem það tekur hljóð að lækka um 60 dB eftir að hljóðgjafinn þagnar (Vinnueftirlitið, e.d.). 

Ómtími stjórnast af eiginleikum veggja, lofts, gólfs og þeirra hluta sem til staðar eru í 

rýminu og gleypni þeirra þegar hljóð fellur á þá (Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, 2009, bls 

10). 

3.3 Húsnæði 

Í Aðanámskrá leikskóla er tilgreint að húsnæði leikskóla, búnaður, leikskólalóð og 

nærumhverfi skapi það umhverfi sem leikskólabarnið mun læra í, inni og úti. Hönnun og 

skipulag leikskóla þarf að taka mið af þeirri uppeldisstefnu og kennslu sem fram fer í 

skólanum. Umhverfið bæði inni og úti er mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna og þörfum 
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þess og þarf að henta fjölbreyttum hópi barna og starfsfólks. Það þarf að stuðla að 

samskiptum barna á milli, starfsfólks og barna og starfsfólks og foreldra. Innan skóla er 

nauðsynlegt að skipulögð séu svæði fyrir litla hópa þar sem börn geta leikið sér í friði og ró 

og svæði þar sem börn geta leikið í stærri hópum. Leikskólaumhverfið á að vera hvetjandi 

og aðlaðandi en jafnframt heilsusamlegt og öruggt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 39). 

Í upphafi árs 2006 skipaði Félag leikskólakennara nefnd sem átti að skoða og fjalla um 

leikskólabyggingar og áhrif þeirra á námsumhverfi barna. Helstu niðurstöður nefndarinnar 

voru meðal annars þær, að mikilvægt væri að skilgreina að nýju leikrými fyrir hvert barn, 

það sem áætlaðir eru fermetrar fyrir hvert barn óháð stærð fjölnotarýmis, að fjölga 

leikstofum við hverja deild, hafa færri börn í hóp og að við hverja deild væri fataherbergi. 

Við hönnun leikskóla þarf að huga vel að hljóðeinangrun svo sem loftklæðningu, 

gólfefnum, gluggatjöldum og vali á húsgögnum (Hanna Leifsdóttir, 2012, bls. 28–31). 

Hönnun og bygging leikskóla breyttist töluvert í kringum árið 1990 en þá var farið að 

leggja áherslu á opin fjölnotarými sem ætluð voru fyrir stærri barnahópa. Þessi 

fjölnotarými voru hreyfisalur, matsalur, listaskáli, aðstaða vegna sérkennslu, áhersla á 

breiða ganga og sameiginlegt fataherbergi. Í kjölfarið varð breyting á vistunartíma barna 

vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu en sú breyting miðaði að því að jafna stöðu barna 

og fjölskyldufólks. Breytingin var fólgin í því að börn gátu fengið þann vistunartíma sem 

óskað var eftir óháð deild. Fram að þessum tíma höfðu leikskólar verið tvískiptir með 

mismunandi vistunartíma sem foreldrar höfðu lítið val um (Hanna H. Leifsdóttir, 2012, bls. 

28–31).  

Flestir geta verið sammála um það að leikskólar sem voru hannaðir og byggðir eftir 

1990 hafi verið glæsilegar byggingar með hátt til lofts og vítt til veggja. Með tilkomu 

fjölnotarýma í leikskólum urðu önnur rými að mati leikskólakennara, eins og heimastofa 

deilda, rými fyrir sérkennslu og starfsmannaaðstaða, heldur lítil (Hanna H. Leifsdóttir, 

2012, bls. 28–31).  

Í grein sinni í Uppeldi og menntun  skrifar Hildur Skarphéðinsdóttir (2009) um 

starfsaðstæður í leikskólum út frá umræðum um álag meðal fagfólks í leikskólum. Þar segir 

hún:  

Undanfarin ár hefur átt sér stað umræða meðal fagfólks í leikskólaumhverfinu um 

leikskólabyggingar og þau áhrif sem hönnun þeirra og hljóðvist hefur á leikskólastarf. 

Talið er að horft hafi verið of mikið til mannvirkja sem eru með opnum 

fjölnotarýmum, svo sem sal fyrir hreyfingu og íþróttir og listaskála þar sem hávaði er 

oft mjög mikill, breiðum göngum og sameiginlegri fataaðstöðu fyrir fleiri en tvær 
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deildir, takmarkaðri sérkennsluaðstöðu, takmarkaðri hvíldaraðstöðu fyrir börn og 

starfsfólk sem og takmarkaðri vinnuaðstöðu barna og starfsfólks 

          (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2009, bls. 99–100). 

Leikskólabyggingar eru mismunandi og hefur leikskólakennurum þótt skortur á að tekið 

sé tillit til mismunandi húsnæðis þegar fjöldi barna er ákveðinn, fermetrafjöldi hafi nær 

eingöngu ráðið barnafjölda innan hvers leikskóla. Í stað þessara viðmiða og reiknireglu var 

það í höndum hvers rekstraraðila, í samráði við stjórnendur leikskóla, að ákveða 

barnafjölda á hvern starfsmann (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2009, bls. 99–100). 
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4. Náms- og starfsumhverfi leikskólans 

Í þessum kafla verður fjallað um námsumhverfi barnsins sem það dvelur í daglega og 

hvernig aðbúnaður og leikefni hefur áhrif. Horft verður til starfsumhverfis kennarans og 

rýnt í menningu skóla, gerð grein fyrir kennaranum sem fyrirmynd barna í skólastarfi og 

hvernig hann getur haft áhrif á umgjörð námsumhverfisins. 

4.1 Leikur og nám 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008), 2. grein, segir að búa verði börnum hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði og stuðla verði að því að nám fari fram í 

leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla er leikurinn barninu eðlislægur og þungamiðja leikskólastarfsins. 

Leikurinn skapar börnunum tækifæri á að læra og skilja umhverfi sitt og í leik mynda þau 

félagslega hópa og skapa eigin menningu. Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun 

tungumálsins, tilfinningatengsl, félagsleg samskipti og hreyfingu og löngun þeirra til að 

afla sér þekkingar og reynslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 37–38). 

Leikskóli er ekki geymslustaður barna, heldur skóli með námskrá þar sem börn á 

viðkvæmu máltökuskeiði byrja sína skólagöngu og því hlýtur að mega krefjast þess að 

umhverfið bjóði upp á alla möguleika til að hlúa að máltöku. Samkvæmt rannsóknum og 

mælingum fer hávaði í leikskólum yfir þolmörk heyrnar nokkrum sinnum á dag og velta 

menn fyrir sér hvaða áhrif slíkur erilshávaði hefur á nám og þroska barna. 

Til þess að börn geti öðlast skilning á því sem fram fer í leikskólanum þurfa að fara 

saman þrír mikilvægir þættir. Börnin þurfa að heyra í kennaranum, sem þýðir að rödd 

kennarans þarf að berast til eyrna barnanna. Þá þurfa þau einnig að heyra vel og að lokum 

þurfa hlustunarskilyrði í rýminu að vera í lagi (Valdís Jónsdóttir, 2006, bls.10–12). 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að umhverfi barna í leikskólanum þurfi alltaf að taka mið 

af þroska og þörfum þeirra en einnig hlýju og öryggi. Þar kemur fram að umhverfið geti 

stutt við en einnig haft hamlandi áhrif á börn og er þar átt við leikaðstöðu eða rými 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 39).  

Leikefni sem unnið er með í leikskólanum þarf að vera fjölbreytt, aðgengilegt og 

áhugahvetjandi. Á meðan einstaka leikefni höfðar til barnanna, fangar athygli þeirra, 
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heldur þeim uppteknum og færir umhverfið í meiri ró og hljóðlátari leiki, getur annað 

kallað fram ærsl og hamagang þar sem þau fá útrás fyrir grófhreyfingar sínar (Nordin-

Hultman, 2005, bls. 76). 

Mismunandi umhverfi hefur áhrif á leik og nám barna og það hvernig börn leika sér. 

Stundum er talað um umhverfið sem þriðja uppalandann, næst á eftir barnahópnum og 

kennaranum. Í umhverfi þar sem er of mikill hávaði, skapast að öllum líkindum órói og 

streita sem reynir á eðlileg samskipti og einbeitingu (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 

17). 

Mikilvægt er að skapa þannig aðstæður að allir finni eitthvað við sitt hæfi og að þar séu 

allir niðursokknir í verkefni sín. Í þannig umhverfi má segja að aginn felist í aðstæðum og 

þeim verkefnum sem börnin vinna að. Það þýðir að börnin verði niðursokkin í verkefni 

sem halda athygli þeirra og áhuga og skapa þar af leiðandi meiri ró í umhverfinu sem 

verður laust við hávaða og hamagang (Thorbergsen, 2007, bls. 19). 

Hávaði og ærslagangur hafa fylgt börnum frá ómunatíð og fátt nýtt undir sólinni í þeim 

efnum. Á flestum stöðum þar sem börn eru saman komin, er líf og fjör. Þau eru í eðli sínu 

virk og nota margvíslegar aðferðir til að tjá sig, þau tala, syngja og hafa endalausa þörf 

fyrir að hreyfa sig. Leik þeirra og athöfnum fylgir óneitanlega mikið hljóð og jafnvel 

hávaði, þótt það sé einstaklingsbundið hvað fólk skilgreinir sem hávaða. Hljóð eru alls 

staðar þar sem einhver vinna fer fram en þar er ekki verið að tala um smá ærsl og læti sem 

reyna á þolinmæðina. Um er að ræða skaðlegan hávaða í námsumhverfi barna sem lengi 

hefur viðgengist, dulinn vandi sem óljóst er hvaða afleiðingar það hefur í för með sér 

(Hrefna Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 19; Vinnueftirlitið, e.d.). 

Leikskólar með opin rými sem eru að hluta til eða alveg opin, eru sérstaklega viðkvæm 

fyrir hávaða ef ekki er vel staðið að hönnun og skipulagningu rýmis. Í þannig rýmum flyst 

hljóð nánast óhindrað á milli staða og verður oft ómögulegt fyrir börn og kennara að heyra 

og skilja hvað sagt er. Mörg opin rými er að finna í leikskólum á Íslandi, hljóðvistinni er 

þar oft ábótavant og mikill hávaði getur skapast við leik og störf barnanna, ekki síst þegar 

slík rými eru notuð til margvíslegra athafna. Börn eru misvirk að eðlisfari og hávaði fylgir 

leik barna eftir aldri sem svo dvínar eftir því sem þau verða eldri. Leikskólar ættu því að 

hafa rými sem uppfyllir hljóðvistarkröfur miðað við athafnir, rými sem henta 

hávaðasömum og fyrirferðarmiklum leikjum og rými sem henta hljóðlátari iðju sem krefst 

einbeitingar (Umhverfisstofnun, 2012, bls 5).  
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4.2 Starfsumhverfi  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11) segir að í 

starfsháttum skóla skuli lögð rækt við námsumhverfi og samskipti sem stuðli að almennri 

menntun sem síðan er grundvöllur starfsmenntunar og annarrar sértækrar menntunar. 

Á heimilum eða á vinnustöðum þar sem fullorðnir ráða ríkjum er hugað að því að öllum 

líði vel og búið þannig um að þar sé gott að vera, aðstæður viðunandi, hlýlegt viðmót og 

engum til ama, meðal annars vegna hávaða (Katrín Hilmarsdóttir, 2013, bls. 22).  

Þannig er einnig hægt að tala um andann á vinnustaðnum og stemminguna sem þar ríkir. 

Hvernig hann er búinn til og af hverju hann verður svona til er í höndum allra sem á 

vinnustaðnum eða í skólanum ríkja. Menning skóla er flétta margra þátta sem eru 

margbreytilegir og ólíkir og kalla eftir athygli á mismunandi tímum  

Hugtakið menning á sér langa sögu þegar lýsa á siðum og venjum þjóða. Það er oft 

gildishlaðið og notað til að lýsa einhverju í fari manna sem er eftirtektarvert og jákvætt eða 

óæskilegt og neikvætt (Ólafur H. Jóhannsson, 2013, bls. 154). 

Menning getur aldrei orðið til nema í samskiptum manna. Það sem gefur 

hugtakinu menningu merkingu er það sem er sérstakt við hverja þjóð og hvernig hún 

tengist saman, hvernig hún gerir hlutina og hvaða reglur hún virðir. 

„Stofnanamenning er því ekkert annað en hugtak sem við notum yfir tiltekin 

samskipti – einingin sem fengist er við er stofnun – heild sem við höfum meðvitað 

búið til með það fyrir augum að uppfylla ákveðin markmið“ (Börkur Hansen, 2003, 

bls. 49–50).  

Einn þáttur sem skiptir máli þegar rætt er um menningu innan skólans eða staðblæinn 

og hefur bein áhrif á umhverfi og hávaða, er „raddmenning“. Með „raddmenningu“ er átt 

við hvernig við tölum saman og hvernig samskiptin eru á milli barna og fullorðinna. 

Mikilvægt er að allir innan skólanna hjálpist að við að skapa „raddmenningu“ sem miðar 

að því að draga úr hávaða svo öllum líði vel. Raddmenning ætti að falla undir stefnu skóla 

um heilbrigði og velferð. Það þurfa allir sem í skólum starfa að skoða störf sín og vinna í 

sameiningu að skýrum markmiðum sem styðja jákvæðan skólabrag og vellíðan. Þar gegnir 

kennarinn veigamiklu hlutverki sem fyrirmynd. Bennet og Tayler (2006) fjalla í skýrslu 

meðal annars um það gildi sem leikskólaganga hefur fyrir börn og þar er sérstaklega tekið 

fram að umfram allt þurfi starfsfólkið að vera vel menntað og sýna börnunum umhyggju, 

virðingu og jákvætt viðmót. 
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Í Aðalnámskrá leikskóla segir að á kennurum hvíli ekki aðeins sú skylda að miðla 

þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni og búa til að örvandi og uppbyggilegt námsumhverfi. Fagmennska kennara snýst um 

nemendur, menntun þeirra og velferð og þar sem fram fara starfshættir skóla, samskipti 

barna og hinna fullorðinna skiptir kennarinn miklu máli og gegnir þar af leiðandi 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11).   

Á hverjum tíma eru gerðar miklar kröfur til kennarans sem krefjast athygli, einbeitingar 

og samskipta. Á meðan kennarinn gæti þurft að hlusta á eitt barn, tala við annað í leiðinni 

og jafnvel horfa á það þriðja, þá þarf hljóðumhverfið að vera þannig í stakk búið að hægt 

sé að taka á móti þessum upplýsingum og ákveða síðan sjálfur hvað sé mikilvægt og hvað 

sé hægt að leiða hjá sér. Þetta eru mjög krefjandi aðstæður og má líkja þeim við 

tónlistarmenn eða aðra sem þurfa að einbeita sér að flóknum hljóðum (Prevent, e.d.).  

Næmni kennarans fyrir ólíkum röddum og hljóðum eykst einnig þegar hann vinnur með 

börnum allan daginn. Það er ekki bara eyrað sem nemur hljóðið heldur er það líka heilinn 

sem vinnur úr þessum upplýsingum, túlkar þær og stjórnar því sem við viljum heyra. Þegar 

mikill hávaði er í umhverfi okkar þá lendir heilinn í erfiðleikum með úrvinnslu á hljóðum 

og það veldur síðan streitu og þreytu. Þeir sem finna fyrir mikilli streitu verða næmari fyrir 

hávaða og eiga í erfiðleikum með að skilja hvað fer fram. Þetta verður á endanum 

vítahringur sem erfitt verður að rjúfa og í verstu tilfellunum koma fram einkenni eins og 

höfuðverkur, heyrnarskerðing og eyrnasuð (Prevent, e.d.). 
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5. Áhrif hávaða í umhverfi okkar 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða áhrif það hefur á börn og starfsmenn að dvelja í 

hávaðasömu umhverfi. Of mikill hávaði getur haft þau áhrif að börn og kennarar finna til 

gremju og aukinnar þreytu í samskiptum. Í síðari hluta kaflans verður farið í niðurstöður 

starfsmannakönnunar þar sem spurt var um upplifun starfsmanna á hávaða í leikskólum. 

5.1 Áhrif hávaða á börn 

Til að læra málhljóð þarf barnið að hlusta og hljóðgreina og ef bakgrunnshávaði er mikill 

þá truflar hann færni barnsins í að greina og vinna úr málhljóðum. Það veldur því að barn 

hlustar ekki og barn sem hlustar ekki lærir ekki ný orð. Þegar barn fæðist fer það strax að 

mynda tengsl við sinn nánasta fullorðna og þar er lagður mjög mikilvægur grunnur að 

félags- og tilfinningaþroska barns og málþroska og það þróar með sér hlustun. 

Mikilvægasti þátturinn í máltöku fer því þannig fram að hinn fullorðni hlustar á barnið, 

grípur það sem það segir og sýnir áhuga á og þannig tengir það orð við athöfn eða hlut. Þar 

sem stöðugur hávaði er og truflandi þá eiga kennarar oft erfitt með að sinna slíku. Til að 

hlusta þarf góða hljóðvist, því hlustun er lærð færni og þjálfuð og ...„í stöðugum hávaða 

lærir barn ekki að hlusta, það þjálfast hins vegar í því að hlusta ekki“ (Hólmfríður 

Árnadóttir, 2013, bls. 4-5). 

Þar sem hávaði er mikill í umhverfi barna og ekki alltaf tilkominn vegna utanaðkomandi 

áreitis heldur frá börnunum sjálfum getur þessi hávaði eða hávær hljóð haft óæskileg 

líffræðileg eða sálfræðileg áhrif á einstaklinginn. Að dvelja í of miklum hávaða getur 

einnig valdið einstaklingum erfiðleikum í félagslegum samskiptum þar sem 

einstaklingurinn á erfitt með að vera í stórum hópi og finnur fyrir vanlíðan og öðrum 

óþægindum. Þessi vanlíðan getur komið fram í breyttri hegðun barna og birtist oft í formi 

pirrings, hækkuðum málrómi, auknum ærslagangi og þreytu. Börn hafa lægri þolþröskuld 

fyrir hávaða en fullorðnir og finna því fyrr fyrir vanlíðan og pirringi. Munurinn á hávaða 

eða hljóði og öðrum spilliefnum sem í umhverfinu eru, er að hávaðinn veldur ekki skaða á 

umhverfinu en hann getur skaðað einstaklinga (Bistrup, 2001, bls. 7; Katrín Hilmarsdóttir, 

2013, bls. 22). 
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Tafla 1 Hve lengi má dvelja í hávaða áður en hann fer að skerða heyrn (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 10) 

Hljóðstyrkur  Hámarksdvalartími 

85 dB(A) 8 klst 

88 dB(A) 4 klst 

91 dB(A) 2 klst 

94 dB(A) 1 klst 

97 dB(A) 30 mínútur 

100 dB(A) 15 mínútur 

109 dB(A) 7,5 mínútur 

121 dB(A) 7,5 sekúndur sársaukaþröskuldur 

 

Þarna má sjá að ef lítil börn dvelja við 88 dB jafngildishljóð lengur en í fjórar 

klukkustundir má leiða líkur að því að eftir þann tíma fari hávaðinn að skerða heyrn barna.  

Í umhverfi þar sem mikill hávaði er, getur verið erfitt fyrir lítil börn á máltökuskeiði að 

læra og öðlast nýja þekkingu. Þau hafa ekki getu til að heyra og vinna úr þeim 

upplýsingum og hafa þannig minni getu til að tileinka sér nýja þekkingu (Prevent, e.d.). 

Yngri börn eru viðkvæmari fyrir hávaða en eldri börn eða fullorðnir þar sem þau hafa 

styttri hlust og því dempast hljóðið ekki jafn mikið á leið til hljóðhimnunnar og hjá þeim 

sem eldri eru. Auk þess eru þau óvarðari í því umhverfi sem þau eru og hafa síður getu til 

að meta aðstæður og verja sig (Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, 2009, bls. 10–11).  

Rannsóknir hafa sýnt að í húsnæði með lélega hljóðvist þar sem endurómun hljóðs er 

lengur til baka, eru börn að lenda í vandræðum með hljóðgreiningu, einbeitingu og 

félagslega færni. Þótt notkun margmiðlunartækja og internets hafi aukist, þá treystir skóli 

enn í dag á samskipti milli barna og kennara, að tala og hlusta og því er mikilvægt að 

umhverfið sé þannig í stakk búið að börnin heyri það sem sagt er. Langtímaáhrif vegna 

lélegrar hljóðvistar er sú að börn og kennarar finna til gremju og aukinnar þreytu í 

samskiptum og mikill tími fer hjá kennara í að endurtaka sig þar sem skilaboð og fyrirmæli 

komast ekki til skila (Klatte, Hellbrück, Seidel og Leistner, 2010, bls. 664–665). Eitt af 

meginskilyrðum þess að barn læri mál eru því góð ytri skilyrði. Það aukast líkur á því að ef 

börn ná ekki að byggja upp færni í hljóðgreiningu eða byggja upp orðaforða, þá dregur það 

úr löngun þeirra á að hlusta sem síðan hefur áhrif á lestrarnám þeirra (Valdís I. Jónsdóttir, 

2013, bls. 34).  
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5.2 Áhrif hávaða á starfsfólk 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði á Íslandi og erlendis, meðal annars í Svíþjóð, 

sýndu að tengsl voru á milli hávaða inn í leikskólum og streitu í starfi (Sjödin, 2012, bls. 6; 

Ágústa Guðmarsdóttir og Kristinn Tómasson, 2007, bls. 197).  

Langtímastreita tengist aukinni þreytu, þunglyndi, svefntruflunum og hækkuðum 

blóðþrýstingi sem síðan leiðir til skerts svefns og þróast út í alvarlegra ástand eins og 

kulnun í starfi. Jafnframt er bent á að ef einstaklingur vinnur í langan tíma við óviðunandi 

aðstæður, eins og hávaða, þá á hann það á hættu að skerða heyrn sem er óafturkræft. Því 

getur meðal annars fylgt eyrnasuð sem er algengt hjá fólki með heyrnarskerðingu eða allt 

að 10–15% og ofurnæmni á hljóð sem hefur neikvæð áhrif á þessa einstaklinga sem truflar 

venjulega ekki fólk með eðlilega heyrn. Þar sem hávaði er mikill þá fer það að reyna á 

röddina sem er mikilvægasta verkfæri kennarans. Það veldur gremju og álagi hjá kennurum 

að þurfa að hækka rödd svo að til þeirra heyrist og þá er hætta á að röddin skaðist sem er 

annað mjög alvarlegt ástand þar sem röddin er atvinnutæki kennarans (Sjödin, 2012, bls. 

4–6).  

Í samanburði við aðrar starfsstéttir sem nota rödd álíka mikið og leikskólakennarar þá 

hafa rannsóknir sýnt fram á að um það bil 37% leikskólakennara hafa einkenni raddveilu á 

móti 12% annarra í annars konar starfsumhverfi (Valdis Jonsdottir, Rantala, Oskarsson og 

Sala, 2015, bls. 2).  

Rannsóknir sem benda til þess að raddheilsa leikskólakennara sé slök, sýna háa tíðni 

eða um 20–80% raddvandamála víða um heim. Þar er verið að tala um einkenni eins og 

hæsi án kvefs, þurrk, ertingu eða sviða í hálsi, ræskingarþörf, kökktilfinningu og 

raddþreytu. Það er eðli raddar að hækka bæði í tíðni og styrk þegar talað er í hávaða eða í 

fjarlægð frá áheyranda. Þá stríkkar á raddmyndunarvöðvum, þar á meðal raddböndunum, 

með þeim afleiðingum að tíðnin hækkar. Það sem gerist, er að raddböndin slást oftar saman 

á tilteknu tímabili og röddin verður skrækari. Ein af ástæðunum fyrir því að raddveilur eru 

svo algengar hjá kennurum og raun ber vitni er talin vera að þær stafi af líffræðilegum 

orsökum. Mun fleiri konur en karlar vinna í leik- eða grunnskólum við kennslu. Barkakýli 

kvenna er minna en barkakýli karla og eru raddbönd kvenna mun styttri. Í raddbeitingu 

titra kvenraddböndin um það bil 200 sinnum á sekúndu eða um helmingi oftar en raddbönd 

karla. Álagið verður því meira á raddbönd kvenna sem þola minna að vinna við þær 

aðstæður sem skólaumhverfið hefur upp á að bjóða (Valdís I. Jónsdóttir, 2003, bls. 14–15).  
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5.3 Könnun meðal starfsfólks leikskóla 

Á haustdögum 2015 hófst rannsókn á hávaða í leikskólum Akureyrarbæjar sem stendur enn 

yfir vorið 2016. Rannsóknin byggist á  hávaðamælingum og svörum úr spurningarlistum 

222 svarenda í 12 leikskólum á Akureyri. Spurningarlistinn skiptist í þrennt þar sem spurt 

var um bakgrunnsupplýsingar starfsmanna, raddheilsu þeirra og eigin upplifun á hávaða í 

leikskólanum. Með leyfi rannsóknarstjóra, Dr. Valdísar I. Jónsdóttur, radd- og 

talmeinafræðings, birtum við hér niðurstöður úr þeim spurningum þar sem starfsmenn eru 

spurðir um eigin upplifun á hávaða, hvar hann er, hvenær og frá hverju hann stafar og að 

síðustu eru niðurstöður þar sem starfsmenn eru spurðir út í þekkingu þeirra á rödd, heyrn 

og skaðsemi hávaða. 

 

Niðurstöður úr spurningum sem lúta að upplifun starfsmanna á hávaða. 

 

Mynd 3 Hvar er hávaðinn og hvernig upplifir þú hann? (Valdís I. Jónsdóttir og 

Guðmundur Kr. Óskarsson, 2016) 

Mynd 3 sýnir að á milli 70–80% svarenda segja að þeir upplifi allt of mikinn eða of mikinn 

hávaða í ákveðnum rýmum innan leikskólans sem er í fataherbergi, matsal og á eigin deild. 

Einnig kvartar rúmlega helmingur starfsmanna yfir of miklum hávaða í skólanum í heild, 

sameiginlegum rýmum og í sal. Þetta sýnir að eftir því sem barnahópurinn er stærri í 

rýminu, skapast meiri hávaði.  
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Mynd 4 Hvernig er hávaðinn og hvernig upplifir þú hann? (Valdís I. Jónsdóttir og 

Guðmundur Kr. Óskarsson, 2016) 

Mynd 4 sýnir að 90% starfsmanna segja að þeir upplifi allt of mikinn eða of mikinn hávaða 

frá börnunum sjálfum og rúmlega 70% starfsmanna yfir hávaða frá kubbum. Þetta er há 

prósenta og því er mikilvægt fyrir hvern leikskóla að rýna í sitt skipulag og vanda val á 

leikefni.  

Athygli vekur hversu margir upplifa hávaða frá samstarfsfólki sínu innan skólans. 

Ennfremur vekur athygli hversu margir kvarta undan hávaða frá loftræstingu, viftum og frá 

gólfum. 
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Mynd 5 Hvenær er hávaðinn og hvernig upplifir þú hann? (Valdís I. Jónsdóttir og 

Guðmundur Kr. Óskarsson, 2016) 

Mynd 5 sýnir að á milli 65–86% svarenda segja að þeir upplifi allt of mikinn eða of mikinn 

hávaða í matartíma og kaffitíma barna, í fataherbergi þeirra og í frjálsum tíma þar sem 

óbein stjórnun er. 

Eins og sjá má á þessum niðurstöðum þá kvarta starfsmenn undan hávaða í þeim rýmum 

sem barnahópurinn er fjölmennur og er sýnilegur munur á hávaða hvort börn eru undir 

beinni eða óbeinni stjórn kennara.  
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Niðurstöður þar sem starfsmenn eru spurðir út í þekkingu þeirra á raddheilsu, heyrn og 

skaðsemi hávaða.  

 

Mynd 6 Hefur þú fengið fræðslu um rödd? (Valdís I. Jónsdóttir og Guðmundur Kr. 

Óskarsson, 2016) 

Samkvæmt mynd nr. 6 hafa 62.67% starfsmanna fengið litla eða enga fræðslu og  

32.26% starfsmanna hafa fengið þó nokkra fræðslu. Þessi niðurstaða sýnir að skortur er á 

þekkingu starfsmanna á raddheilsu. 

 

 

Mynd 7 Hefur þú fengið fræðslu um heyrn? (Valdís I. Jónsdóttir og Guðmundur Kr. 

Óskarsson, 2016) 

Samkvæmt mynd nr. 7 hafa 71.76% starfsmanna fengið litla eða enga fræðslu og  

25.93% starfsmanna hafa fengið þó nokkra fræðslu. Þessi niðurstaða sýnir að fámennur 

hópur starfsmanna leikskóla hefur fengið fræðslu um heyrn. 
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Mynd 8 Fræðsla um skaðsemi hávaða? (Valdís I. Jónsdóttir og Guðmundur Kr. Óskarsson, 

2016) 

Samkvæmt mynd nr. 8 hafa 58.60% starfsmanna fengið litla eða enga fræðslu og 

36.74% starfsmanna fengið þó nokkra fræðslu. Eins og niðurstaðan sýnir þá telur rúmlega 

helmingur starfsmanna sig hafa þekkingu á skaðsemi hávaða og hafa fengið fræðslu þar að 

lútandi. 
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6. Bjargráð 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi fræðslu og þekkingar starfsmanna leikskóla á 

áhrifum hávaða á umhverfi barna. Farið verður inn á hvað hægt sé að gera til að stuðla að 

bættu hljóðumhverfi og betri líðan meðal barna og starfsfólks. Margt hefur áunnist í bættri 

hljóðvist í leikskólum á undanförnum árum og er þar vitundarvakning um mörk fyrir 

hávaða í umhverfi barna fyrst og fremst að þakka. Sagt verður frá helstu lausnum og 

úrbótum til að bæta námsumhverfið í leikskólanum.  

6.1 Fræðsla  

Fræðsla og námsefni um hávaða og hávaðavarnir ætti að að vera liður í skólastarfi. Leik- 

og grunnskólar ættu að samþætta efni um hávaða og hávaðavarnir með öðrum 

námsgreinum en þannig væri hægt að kenna börnum að gera sér grein fyrir hættunni sem 

getur orðið af völdum hávaða. Börn og ungmenni láti jafnvel vita þar sem úrbóta er þörf í 

umhverfi þeirra (Bryndís Guðmundsdóttir, 2013, bls. 11).  

Starfsfólk og kennarar þurfa að vera vel vakandi og upplýstir um skaðsemi hávaða og 

það þarf að nota tíma í að ræða um hávaða og afleiðingar hans við starfsfólk og ekki síst 

við börnin. Skipulag innan og utandyra skiptir einnig máli, að ekki séu öll börn á sama 

tíma á svæði (Hólmfríður Árnadóttir, 2013, bls. 7).  

Margt kemur til þegar finna á lausnir að bættri hljóðvist. Það er að verða til 

vitundarvakning um áhrif hljóðs og hávaða á lífsgæði hér á landi. Hljóðfræði (e. acoustics) 

er því miður ekki kennd svo neinu nemur við háskóla hérlendis. Á Norðurlöndum gera 

háskólar þar aðeins betur en samt hafa ráðamenn þar áhyggjur af því að skortur verði á 

fagfólki með hljóðmenntun á komandi árum (Ólafur Hjálmarsson, 2016, 3. mars). 

Góð hljóðvist ætti að vera hagsmunamál allra sem koma að skólastarfi, en það eru 

yfirvöld, sveitarfélög, skólastjórnendur, kennarar, starfsfólk skóla og foreldrar. Þær 

aðgerðir sem grípa þarf til, þurfa ekki að kosta nema örfá prósent af byggingarkostnaði sé 

hugað fyrir þeim strax í upphafi. Því fé er vel varið og skilar sér margfalt í bættu 

vinnuumhverfi, betri líðan og afköstum nemanda og starfsfólks (Ólafur Hjálmarsson, 2016, 

3. mars; Samband íslenskra sveitafélaga, e.d.). 
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6.2 Úrbætur  

Við hönnun, byggingu eða endurbætur á húsnæði leikskóla er mikilvægt að vanda til 

hljóðvistar, svo sem hávaða sem gæti valdið börnum ónæði eða verið heilsuspillandi 

(Umhverfisstofnun, 2012, bls. 5). Gæta þarf þess að húsbúnaður og leikföng séu hönnuð 

eða valin með það í huga að þau valdi sem minnstum hávaða. Margt er hægt að gera til að 

draga úr hávaða og er mikilvægt að einstaklingar séu vakandi fyrir umhverfi sínu og 

hljóðum. Hér verður bent á úrbætur sem hægt er að nýta til að minnka eða koma í veg fyrir 

hávaða í leikskólum. 

Hér verður bent á úrbætur sem varða húsnæði, húsbúnað og leikefni leikskóla og í lokin 

bent á kennslufræðilegar leiðir fyrir kennarann (Umhverfisstofnun, 2012, bls. 1315).  

6.2.1 Úrbætur sem snúa að húsnæði 

 Þegar ákvörðun um byggingu leikskóla er tekin þarf að taka tillit til uppsprettu 

og stigs bakgrunnshávaða þegar staðsetning er valin. 

 Huga þarf að einangrun á þaki og veggjum og setja hljóðeinangrandi gler í 

glugga.  

 Gólfefni og önnur yfirborðsefni þarf að velja með tilliti til virkni þeirra til að 

varna og draga úr hávaða í rýminu. Mælt er með notkun linoleum dúka og 

jafnvel gólfteppa að hluta.  

 Takmarka hæð rýmis við 3,5 metra til að tryggja sem besta virkni í 

hljóðdempandi plötum. 

 Draga úr hávaða frá tækjum svo sem frá loftræstikerfi, heimilistækjum og 

ljósaköppum. 

 Setja hljóðeinangrandi plötur á veggi og loft til að koma í veg fyrir glymjanda. 

 Við hönnun leikskóla að auka pláss innan skóla með því að fjölga fermetrum á 

hvert barn. 

6.2.2 Úrbætur sem snúa að húsbúnaði 

 Vaxdúka eða leðurlíkisdúka á borð með hljóðdempandi undirlagi. 

 Nota hljóðdempandi efni svo sem þykkar lausar gólfmottur, þykk gluggatjöld 

og jafnvel bólstruð húsgögn. 

 Setja tennisbolta undir stólfætur. 

 Setja hlífar á borðfætur og stólfætur til að koma í veg fyrir að stál sláist í stál. 

Þar er hægt að nota einangrun fyrir hitaveiturör svamp- eða gúmmíhulstur. 

 Setja pumpur á hurðir og þéttilista í hurðarfals til að koma í veg fyrir að hurðir 

skellist í falsið. 

 Setja skellivarnir, filt eða plastbólur á skáphurðir, skúffur, salerniskassa eða þar 

sem því verður við komið. 

 Fóðra kubbakassa með filtefni eða nota bastkörfur undir kubba og leikföng. 

 Færanleg skilrúm til að skipta upp stærri herbergjum í minni svæði.  
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6.2.3 Úrbætur sem snúa að leikefni 

 Vanda val á leikföngum og leiktækjum með tillit til þess að þau gefi sem 

minnstan hávaða frá sér. 

 Jafnvel að fjarlægja hávaðasöm leikföng. 

 Takmarka eða draga úr fjölda leikfanga sem er í notkun á hverjum tíma. 

 Kenna börnum kubbamenningu bæði í leik og í frágangi. 

6.2.4 Kennslufræðilegar úrbætur 

 Skipta barnahópnum upp í minni hópa eins og hægt er og að kennari sé í 

hópnum. 

 Nærvera starfsmanna dregur oft úr hávaða hjá börnum svo sem í matartímum, 

við verkefnavinnu og í leik. 

 Skipuleggja útiveru á mismunandi tímum til að fækka börnum í fataherbergi. 

 Kennarinn er fyrirmynd barna, forðast að kalla yfir barnahópinn, alltaf að snúa 

að barnahópnum þegar talað er yfir hóp. 

 Þegar talað er við eitt barn eða minni hóp þá ætti starfsmaðurinn að tala í 

augnhæð barna með því að beygja sig í hnjám eða setjast niður, þar sem því 

verður við komið. 

 Kenna barninu að læra á þann hávaða sem það myndar sjálft, hvað sé góður og 

slæmur hávaði. 

 Fræðsla og námskeið fyrir starfsfólk um það hvernig hægt sé að minnka hávaða 

og að sama skapi hvernig hægt sé á markvissan hátt að kenna barninu að skapa 

hljóðlátara umhverfi. 

 Fræðsla fyrir starfsfólk um raddvernd og raddbeitingu. 

 Hver skóli móti sér stefnu eða vinnureglur, fyrir starfsmenn og börn, um 

hvernig bæta megi hljóðvist og draga úr hávaða innan skóla (Samband íslenskra 

sveitafélaga, e.d.; Umhverfisstofnun, 2012, bls. 1315). 

6.3 Bæklingar  

Hér er bent á fræðsluefni sem hægt er að nálgast á netinu. Þessir bæklingar eru upplýsandi 

og veita góð ráð varðandi hávaða og hljóðvist í umhverfi barna ásamt bæklingi um rödd og 

raddheilsu. 

1. Kennsluumhverfið-hlúum að rödd og hlustun. (2014). Höfundur Dr. Valdís I. 

Jónsdóttir raddmeinafræðingur. Útgefið: Kennarasambandið. 

2. Úrræði vegna hávaða í skólum. Hljóðvist í kennslurýminu. (e.d.). 

http://www.samband.is/media/skolamal/Urraedi-vegna-havada-i-skolum.pdf 

3. Hljóðvistarkröfur í umhverfi barna Leiðbeiningar. (2012). Útgefið: 

Umhverfisstofnun 

4. Hávaði og heyrnarvernd. (2006). Útgefið: Vinnueftirlitið 

5. Raddheilsa kennara. (e.d.). Vinnueftirlitið. Sótt af  

http://www.vinnueftirlit.is/media/leidbeiningar-um-vinnuvernd/raddheilsa.pdf 
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7. Umræða og lokaorð 

Börn eiga að njóta menntunar og til þess þurfa þau að heyra talað mál skýrt og vel. Þeim, 

ásamt kennurum skólanna þarf að líða vel í námi og starfi og þau þurfa að njóta dagsins.  

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð er hávaði víða í umhverfi okkar og 

uppsprettur hávaða eru margskonar. Ljóst er að hávaði hefur áhrif bæði á börn og fullorðna 

og því er brýnt að starfsmenn leikskóla séu meðvitaðir um þau víðtæku áhrif sem hann 

getur haft á einstaklinga. Að dvelja til lengri tíma í of miklum hávaða getur haft áhrif á 

heilsu manna og skert lífsgæði þeirra. Samskipti ásamt umhverfishljóðum leggja grunninn 

að þeim hávaða sem til staðar er í leikskólanum og því er afar mikilvægt að starfsfólk sé 

meðvitað um eigin aðferðir til samskipta og raddstyrk í samskiptum við aðra. Til að ná 

árangri þarf að huga að forvörnum bæði fyrir starfsfólk og börn sem felast í fræðslu um 

skaðsemi hávaða og hávaðavarna sem stuðla að hávaðaminna námsumhverfi. 

Niðurstöður úr spurningarlista starfsfólks leikskóla þar sem spurt er um upplifun þeirra 

á hávaða innan leikskólans, hvar hann er, hvernig hávaði þetta er og hvenær hann birtist, 

styður við umfjöllun þessarar ritgerðar. Þar kemur fram að langmesti hávaðinn stafi frá 

börnunum sjálfum sem er umhugsunarvert. Flestir starfsmenn kvarta undan hávaða í 

fataherbergi þegar börn eru að fara út og koma inn. Í fataherbergi leikskóla geta farið um á 

sama tíma fjölmennur barnahópur þar sem fataherbergi í mörgum leikskólum falla undir 

það sem kallað er fjölnotarými. Meira en helmingur starfsmanna kvartar undan hávaða í 

matsal og frá börnum í frjálsum tíma þegar þau eru ekki undir beinni stjórn kennara. Um 

70% kennara kvarta undan of miklum hávaða frá börnunum á sinni deild. Helmingur 

starfsmanna kvartar undan hávaða frá kubbum og ekki verður hjá því komist að nefna að 

kubbar eru miklir hávaðavaldar í leikskólum og er það eitthvað sem stjórnendur leikskóla 

þurfa að skoða. Þó nokkrar kvartanir koma frá húsbúnaði, eins og stólum, borðum, hurðum 

og loftræstingu en þetta eru hlutir sem ætti að vera auðvelt að laga til að minnka hávaða af 

þeirra völdum. Í spurningum þar sem starfsmenn eru spurðir út í fræðslu um rödd og heyrn 

og skaðsemi hávaða kemur fram að meira en helmingur starfsmanna hefur fengið litla eða 

enga fræðslu. 

Ekki verður hér nefnd nein ein lausn við hávaða í leikskólastarfi heldur er um að ræða 

margar aðferðir og athafnir sem þurfa að vinna saman. Skipulag skóla skiptir miklu máli 

þegar kemur að hávaðavörnum. Að vinna með börnum í litlum hópum er árangursrík leið 
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til að draga úr hávaða og um leið nær leikskólabarnið meiri nánd og tengslum við 

kennarann. Bent er á að ekki eru til reglur um hámarksfjölda barna í hóp í leikskóla eða 

lágmarksstærð á rými fyrir börn eins og var í fyrri reglugerðum en þar var ákveðinn 

fermetrafjöldi á hvert barn. Þarft er að enduskoða þessar reglur og fækka börnum innan 

leikskólans.  

Hávaðamælingar væri gott að gera reglulega í skólum. Slíkar mælingar segja til um 

hvort hljóðstigið er skaðlegt fyrir heyrnina en ekki hvernig bæta megi hljóðvistina. Því er 

mikilvægt að meta ávinninginn af aðgerðum til lækkunar á hljóðstigi, það er ef mælt er 

fyrir og eftir aðgerðir. Þeir sem starfa við of mikinn hávaða þurfa að hugleiða hvað það er 

sem veldur hávaðanum. Það er upphaf af lausnamiðaðri vinnu.  

Niðurstaða þessarar ritgerðar er að kennarar og börn séu vel upplýstir um eigin rödd og 

raddheilsu sem leiðir til þess að góð raddmenning verði til innan skóla. Fræðsla um 

hávaða, skaðsemi hávaða og hávaðavarnir er ekki síður mikilvægt fyrir börn og starfsmenn 

og ætti að fléttast inn í leik- og námsumhverfi skólans. Kennarinn þarf að vera meðvitaður 

um áhrif sín sem fyrirmynd, þar sem hann heldur á lofti umræðunni um góða 

raddmenningu og góða hljóðvist. Hönnun leikskóla er vert að skoða með tilliti til fjölda 

rýma og aukinna fermetra á hvert barn. Stjórnendur skóla þurfa að huga vel að vali á 

húsgögnum og leikefni þannig að þau valdi sem minnstum hávaða. Mikilvægt er að skoða 

skipulag skóla með það í huga hvort hægt sé að hafa færri börn í hóp, á svæðum og undir 

stjórn kennara. 

Minni hávaði, betri hljóðvist og meiri þekking, er því megin niðurstaða þessarar 

ritgerðar. 
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