
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vellíðan barna 

Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan barna á leikskólaaldri? 

 

Marín Hrund Magnúsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Deild kennslu- og menntunarfræði 

 

 

 

 





 

 

Vellíðan barna 

Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan barna á leikskólaaldri? 

Marín Hrund Magnúsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í leikskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Hrönn Pálmadóttir 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

10. Maí 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vellíðan barna 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs  

í leikskólakennarafræði við deild kennslu- og menntunarfræði,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

© Marín Hrund Magnúsdóttir 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

3 

Ágrip 

Vellíðan barna tengist bæði líkamlegum og andlegum þáttum og því er mikilvægt að hlúa að 

þeim. Það getur reynst erfitt að nálgast börnin og vita hvort þau finni fyrir vellíðan, bæði 

vegna dagskipulags á leikskólanum og fjölda barna. Ein af þeim leiðum sem er talin 

árangursrík til að stuðla að vellíðan barna er að hlusta á raddir þeirra. Skráningar koma þar 

sterkt inn þar sem börnin fá það hlutverk að hafa áhrif á sitt daglega líf og að þau finni fyrir 

því að hlustað sé á þau. Samstarf leikskólakennara og foreldra er mjög mikilvægt til að 

tryggja að vellíðan barnsins sé í forgangi.  

Leiðir eins og jóga, snerting og slökun, hreyfing og næring eru einnig þættir sem ég mun fjalla 

um í þessari lokaritgerð og allt þetta tengist vellíðan barna á leikskólaaldri. Ég mun leggja 

fram dæmi um æfingar sem starfsfólk leikskóla getur nýtt sér og fengið fræðslu um. Þær 

leiðir draga úr spennu og kvíða sem getur myndast í líkömum barna og geta aðferðir eins og 

jóga og slökun stuðlað að betri vellíðan. Ef börn finna fyrir vellíðan eru þau óhrædd að takast 

á við daglegar athafnir og áskoranir.  
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Formáli 

Þetta lokaverkefni sem fjallar um vellíðan leikskólabarna er mér kært og lagði ég mikla vinnu 

í að koma því á framfæri sem mér þótti áhugavert og mikilvægt í tengslum við viðfangsefnið.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn og stuðning í þessu ferli ásamt fjölskyldu 

minni. Ég vona að þetta lokaverkefni nýtist leikskólakennurum eða hverjum þeim sem vilja 

fræðast um vellíðan barna á leikskólaaldri og leiðir til að bæta vellíðan barna.  
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um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 

 

Marín Hrund Magnúsdóttir 
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1 Inngangur  

 

Það sem vakti áhuga minn á því að fjalla um vellíðan barna og hvaða aðferðir er hægt að nýta 

til þess að stuðla að vellíðan þeirra var þegar ég sá um samverustund með barnahópi í 

leikskóla. Ég sá hvað börnin voru orðin þreytt eftir langa útiveru og mikill hávaði var á 

deildinni en þá datt mér í hug að taka slökun og nokkrar teygjur með börnunum. Án þess að 

hafa reynsluna af því að stunda slökunar- og teygjuæfingar með börnum þá nýtti ég mína 

eigin reynslu af þessum æfingum. Ég sá hvað börnunum leið vel og næsta dag þegar ég stýrði 

sama barnahópi í samveru þá báðu þau mig um að gera aftur slökunar- og teygjuæfingar. Ég 

hugsaði með mér að börnin verða fyrir áreiti eins og við fullorðna fólkið og þau þurfa að fá 

tíma til þess að ná fram slökun og innri ró. Í framhaldi af því hugsaði ég með mér að mín 

reynsla sem starfsmaður á leikskóla er sú að áherslan á vellíðan barna ekki nægileg og ég 

velti fyrir mér hvaða aðferðum er hægt að beita til þess að ýta undir vellíðan þeirra. Allt 

skólastarf þarf að efla heilbrigði og markvisst að stuðla að velferð og vellíðan barna, enda 

verja börn stórum hluta dagsins í skóla. Starfsfólk leikskóla gegnir þar mikilvægu hlutverki 

ásamt því að vinna náið með foreldrum og stofnunum í nærumhverfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að rýna í hugtakið vellíðan sem felur í sér að líða vel, 

andlega- og líkamlega, ásamt því hvaða leiðir er hægt að fara til að stuðla að vellíðan barna. 

Ég mun því svara rannsóknarspurningunni: „Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan barna á 

leikskólaaldri?“. Það sem ég mun leggja áherslu á er það hvað fræðin segja um vellíðan 

barna, leiðir til að stuðla að vellíðan og skoða niðurstöður rannsóknarspurningarinnar. Í kafla 

2 mun ég fjalla um fræðilegan bakgrunn hugtaksins vellíðan ásamt því að lýsa vellíðan í 

leikskólastarfinu og hvernig fjölskyldan getur haft áhrif. Í kafla 3 mun ég fjalla um leiðir til að 

stuðla að vellíðan barna, hvað er hægt að gera með börnum og mikilvægi þess. Í lokin mun 

samantekt um vellíðan barna koma fram með fræðin að leiðarljósi og þar verður 

rannsóknarspurningunni svarað.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Það sem ég mun fjalla í þessum kafla er hugtakið vellíðan, hvernig leikskólastarfinu er háttað 

með vellíðan barna að leiðarljósi og hvernig fjölskyldan hefur áhrif á vellíðan barna sinna.  

2.1 Hvað er vellíðan? 

 

Næring, hreyfing og svefn eru m.a. þættir sem stuðla að vellíðan. Heilbrigði og vellíðan 

teljast til grunnþátta námssviða leikskólans. Börn eiga að tileinka sér og læra um heilbrigða 

lífshætti, hvíld, hreyfingu og hollt mataræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 43). Nær allir leikskólar leggja áherslu á vellíðan barna; að þau geti tjáð sig, verði 

sjálfstæð og öðlist færni í samskiptum við önnur börn og fullorðna. Sjálfsmynd barnsins og 

líðan haldast hönd í hönd, t.d. ef barninu líður illa þá hefur það litla trú á sér og sjálfsmyndin 

veikist fyrir vikið. Jákvæð áhrif á sjálfsmynd barna byggist m.a. á því að börnin finni fyrir 

trausti og að það sé borin virðing fyrir þeim, skoðanir þeirra og viðhorf tekin alvarlega ásamt 

því að bregðast við því þegar þau sýna áhuga á einhverju (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016, bls. 32).   

Vellíðan er vítt hugtak sem felur í sér bæði vitsmunalega þætti og þætti sem hægt er að hafa 

áhrif á. Það felur í sér reynslu tilfinninga sem eru skemmtilegar eða jákvæð áhrif, reynslu af 

tilfinningum eins og óánægja eða neikvæð áhrif og mat á eiginleikum einstaklinga eða 

heildar ánægja. Bradburn (1969) taldi að hamingja væri afleiðingin á milli jákvæðra og 

neikvæðra áhrifa. Ánægja einstaklingsins er sprottin upp af einstaklingnum byggt á 

langtímamati í lífi hans en hamingja er sprottin upp af skemmtilegri reynslu og óþægilegri 

reynslu einstaklingsins (Bradshaw, Keung, Rees og Goswami, 2010, bls. 548-549). Vellíðan 

tengist bæði líkamlegum og andlegum þáttum og því er mikilvægt að hlúa vel að þeim. Í bók 

Jönnu Einarsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2008) er fjallað um sjónarmið barna og 

lýðræði í leikskólastarfi. Þar má finna grein Dockett (2008, bls. 37) þar sem hún gerði 

rannsókn í þeim tilgangi að varpa ljósi á menntun og þjónustu sem hagmunaaðilar 

leikskólans leggja áherslu á og athyglinni beint að börnunum með þeirra hag í huga.  
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Börn eru félagslega fær um að móta eigið líf, umverfi og menningu og því er mikilvægt að 

hlusta á raddir barnanna. Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (I hluti/1989) 

kemur fram að barn sem getur myndað eigin skoðanir hefur rétt til að láta þær frjálslega í 

ljós í öllum málum sem það varðar og taka skal tillit til skoðana þess í samræmi við þroska og 

aldur barnsins. Barnið á einnig rétt til að láta í ljós sínar skoðanir og felur það í sér rétt til að 

leita að, taka við og miðla ýmis konar vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra, 

annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns öðrum leiðum. 

Mælt er með að hefja samræður við börnin og í þeim samræðum eru aðferðir oftast 

óformlegar og spurt er opinna spurninga eins og: „Geturðu sagt mér hvernig var að byrja í 

skóla?“. Þegar börnin eru þátttakendur í samræðum þá veitir það þeim tækifæri til að hafa 

áhrif og stjórn á því í hvaða átt samtalið stefnir.  

Í grein Kristínar Karlsdóttir og Bryndísar Garðarsdóttur (2008, bls. 139-140) kemur fram að 

nýsjálenskur samstarfshópur þróaði matsaðferð til að meta nám í leikskóla og felst sú aðferð 

í skráningum sem verða síðan að námssögum sem eru eins konar örsögur einstakra barna. 

Þessar sögur eru síðan skráðar yfir tiltekið tímabil í daglegu leikskólastarfi. Gögnum er safnað 

saman í möppu þar sem ljósmyndir af verkum barna og athugasemdir þeirra við verkin eru 

nýttar í skráningu námssagna þeirra. Með þessu ferli verða smám saman til námssögur sem 

eru síðan skoðaðar í þeim tilgangi að meta vellíðan barna en einnig í þeim tilgangi að kafa 

dýpra í nám barnanna. Þegar börn ígrunda eigið nám koma sjónarmið þeirra fram og þau fá 

gott tækifæri til að vinna með sjálfsmynd sína (Carr, 2001). 
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2.2 Vellíðan í daglegu leikskólastarfi 

 

Vellíðan barna er stór þáttur í leikskólastarfinu og mikilvægt er að starfsfólk leikskólans sýni 

börnunum umhyggju og nái góðum tengslum við börnin svo þeim líði sem best. Að ná 

tengslum við börnin og vita hvernig barninu líður getur verið áskorun í daglegu starfi 

leikskólans þar sem að dagsskipulagið og stórir barnahópar eru helsta hindrunin. 

Samuelsson, Williams, Sheridan og Hellman (2016, bls. 454) segja að starfsfólk leikskóla eigi 

erfitt með að mæta væntingum námsskráa vegna fjölda barna. Stór barnahópur getur haft 

þau áhrif að börnin eiga erfitt með að læra og að finna fyrir vellíðan, því er starf 

leikskólakennara að skapa góðar aðstæður fyrir nám barna. 

Börn hafa rétt á því að þeim séu gefin bestu mögulegu tækifærin til að þróa hæfileika sína til 

hins ýtrasta, sem er mikilvægur þáttur í námi, þroska og vellíðan. Þar sem að ég hef unnið í 

leikskóla í nokkur ár hef ég tekið eftir því hvað er erfitt að ná til barnanna vegna fjölda og 

dagsskipulags. Það er möguleiki á að bæta það með því að fara með lítinn hóp barna, 3-4 

börn, á bókasafn leikskólans eða á einhvern hljóðlátan stað til þess að hefja samræður við 

börnin, hlusta á þau og taka mark á því sem þau hafa að segja.  

Rannsókn Dockett (bls. 67-68) beinir kastljósinu að röddum barna og mikilvægi þess að 

hlusta á þau. Niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós að börnunum fannst sjálfsagt að vera 

í leikskóla og að félagsskapurinn væri þeim mikilvægur. Starfsfólk og foreldrar lögðu megin 

áherslu á að börnunum liði vel í leikskólanum og ættu ánægjulega daga. Þegar börnin voru 

spurð hvað þeim þætti skemmtilegast að gera í leikskólanum voru flest sammála um að það 

væri að fara í leiki sem buðu upp á hreyfingu og frelsi. Það sem börnin voru hins vegar 

minnst ánægð með í leikskólanum var að þau fengu ekki að ráða miklu og val þeirra á 

viðfangsefnum takmarkað. Það hvernig starsfólk kemur fram við börnin og skipuleggur 

starfið getur annaðhvort ýtt undir sjálfstæði barnanna eða hamlað því. Þess vegna ætti að 

huga vel að því hvernig sé hægt að bæta úr óánægju barna. Þar sem að rannsóknir sýna að 

börnin fái ekki miklu að ráða þá er starf leikskólakennara að bæta úr því, til dæmis með 

skráningum, með því að skrá niður hugmyndir barna, hverju þau vilja bæta við og/eða breyta 

í hinu daglega leikskólastarfi. 
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Að mati Önnu Magneu Hreinsdóttur (2008, bls. 49) felast ýmis tækifæri í því að starfsfólk 

leikskóla taki mið af sjónarmiðum barna, til dæmis til að auka þátttöku barna í áætlunargerð 

og mati á leikskólastarfi. Því er mikilvægt að starfsfólk leikskóla hlusti á börnin á virkan() þátt 

en það er gert með því að ná góðu augnsambandi við börnin á meðan þau tala og hlusta með 

því að veita þeim athygli.  

Með því að láta börn eiga hlut að mati í leikskólastarfinu þá er verið að rækta hæfileika barna 

til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi að styrkja samskiptahæfni og að styrkja sjálfsmynd 

þeirra. Rannsóknir benda til þess að sjálfsálit barna aukist þegar hlustað er á sjónarmið barna 

og er starf kennara að hlúa að þeim þætti til þess að auka vellíðan barna í leikskólastarfinu.  

Laevers (1994) segir frá því að þegar börnunum líður vel, búi við öryggi og séu ánægð þá auki 

það vellíðan barna. Með því þarf starfsfólk leikskóla að mynda náin tengsl við börnin og 

börnin að vera félagslega viðurkennd í barnahópnum(Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016, bls. 33). Sum börn eiga erfitt með að byrja í leikskóla og ýmsar ástæður 

geta verið fyrir því en ein af ástæðunum er þegar barnið er mjög háð foreldrum sínum. 

Foreldrar eru oft kvíðnir varðandi upphaf leikskólagöngu og eiga erfitt með að láta barnið út 

sinni umsjón og því er mikilvægt að það sé gott samstarf á milli kennara og foreldra.  

Til að draga úr líkum á því að barnið og/eða foreldrið finni fyrir kvíða hjálpar til að þau finni 

fyrir hlýlegum móttökum frá kennaranum og að þau séu velkomin. Hlutverk kennarans er 

einnig að reyna að skilja hvernig barninu líður, að ræða við barnið og láta það vita að það er 

allt í lagi að sakna foreldra sinna og það er allt í lagi að líða stundum illa (Edgington, 2013, 

bls. 1). Mín reynsla í leikskólastarfinu er sú að börn fela oft tilfinningar sínar, sérstaklega 

þegar þeim líður illa og oft þurfa börnin einungis eitt knús til að líða betur. Þessi þáttur mun 

koma betur fram í næsta kafla þar sem að ég mun fjalla um hlutverk fjölskyldunnar og 

tengslin á milli fjölskyldunnar og vellíðunar barnsins. 
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2.3 Fjölskyldan 

 

Gæði samskipta í lífi barna eru mikilvæg til að skilja þeirra vellíðan, bæði jákvæð og neikvæð. 

Hamingja innan fjölskyldu og jákvæð samskipti við vini eru fyrst og fremst mikilvægustu 

félagslegu tengslin sem hafa áhrif á vellíðan barna (Goswami, 2011, bls. 583). Hagen og 

Nayar (2014, bls. 1) benda á það að börn séu nokkuð góð í því að fela tilfinningar eins og sorg 

eða sársauka fyrir foreldrum sínum. Börn vilja ekki að foreldrar þeirra hafi áhyggjur af þeim 

og vilja þóknast foreldrum sínum með viðeigandi- og félagslega réttri hegðun. Börnum líkar 

ekki að koma foreldrum sínum í uppnám og að vita eða halda að þau séu ástæðan fyrir 

auknu álagi foreldranna. Því er mikilvægt að foreldrar upplýsi börnin sín um að það sé í lagi 

að líða illa og að gráta vegna þess að það séu eðlilegar tilfinningar sem allir upplifa á 

lífsleiðinni.  

Þegar litið er á tengslin milli foreldra og barns() er mikilvægt að taka mið af sjónarhorni 

barnsins. Hvernig börn skynja foreldra sína eða hvort börnin vilja líkjast foreldum sínum er 

talið vera eitt af mikilvægustu viðhorfum hvað varðar samband foreldris og barns (Toryama 

o.fl, 2015, bls. 95). Að mati Berns (2004, bls. 70) byrjar sjálfsálit barna að þróast með öruggri 

tilfinningu í garð umönnunaraðila sem er viðkvæmur og móttækilegur fyrir tilfinningum þess. 

Foreldrar sem eru hlýlegir, sýna stuðning og setja skýrar kröfur um hegðun með umræðum 

um ástæður hegðunar hafa einnig mikil áhrif.  

Einn af grunnþáttum vellíðunar barna er svefn/hvíld. Það þarf að leggja áherslu á mikilvægi 

hvíldar þegar talað er um heilbrigðan lífsstíl vegna þess að líkt og súrefni, vatn og næring þá 

er svefn einnig forsenda heilbrigðis (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2006, bls. 44). Svefn er 

lífsnauðsynlegur þáttur enda gefur hann líkamanum tækifæri til hvíldar. Hann tengist 

huganum og hugurinn nýtir sér svefninn til að vinna úr öllu því sem hann hefur að geyma, en 

það gerist í draumi. Börn á fimmta aldursári þurfa 11 tíma svefn en eftir því sem barnið eldist 

dregur smám saman úr þeirri þörf (Morris, 2012, bls. 45).  

 

 

 



 

12 

Samkvæmt Ong, Wickramaratne, Tang og Weissman (2006, bls. 2) eru foreldrar yfirleitt 

meðvitaðir um svefn og matarvenjur barna sinna og taka eftir því ef um einhverja óreglu eða 

erfiðleika er að ræða í þeirra daglega lífi. Hins vegar eru börn ekki góð í því að tjá þegar þau 

eru með litla matarlyst og enn erfiðara eiga þau með að gera sér grein fyrir 

svefnvandamálum. Svefnvandamál í æsku geta stuðlað að geðsjúkdómum eins og kvíða, 

þunglyndi og ofvirkni, og geta einnig leitt til athyglis- og hegðunarvandamála.  

Gregory O‘Connor (2002) framkvæmdi langtímarannsókn á 490 börnum sem voru með 

svefnvandamál samkvæmt foreldrum þeirra. Niðurstaðan gaf til kynna að börnin gætu síðar 

meir á ævinni átt við hegðunar og/eða tilfinningavandamál að stríða. Mikilvægt er því að 

börn fái sinn svefntíma og foreldrar leiti sér aðstoðar fagmanna sé þess þörf. 

Tilfinningaleg vellíðan helst í hendur við lengri svefntíma og færri svefnvandamál. Truflun á 

svefni barns þar sem barnið er vakið áður en svefnþörfinni er fullnægt getur valdið streitu hjá 

barninu. Það vaknar óútsofið og er ennþá þreytt en spennan í litlum kroppum eykst yfir 

daginn. Streita sem er búin að safnast í líkama barnsins veldur meðal annars erfiðleikum við 

einbeitingu, minnisleysi og skerðir hæfni til náms. Það er hægt að miða við það að ef barnið á 

auðvelt með að vakna þá hefur það fengið nægan svefntíma. Vel sofið barn er lífsglatt og 

tilbúið að takast á við ýmsar athafnir daglegs lífs og er mun líklegra til þess að líða vel, 

andlega og líkamlega (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2006, bls. 45).  

Rafræn tækni er í stöðugri þróun og er orðinn órjúfanlegur þáttur í lífi flestra barna. Í 

rannsóknum á vegum Kaiser Family Foundation var notkun barna á rafrænum tækjum 

skoðuð hjá börnum á aldrinum 0-6 ára og kom í ljós að börnin eyða jafn miklum tíma í 

skjánotkun eins og þau leika sér úti. Þessi rannsókn ásamt mörgum öðrum rannsóknum sýna 

fram á tengsl milli notkunar rafrænna tækja og ýmissa heilsufarslegra vandamála, bæði 

líkamlegra og andlegra. Það er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra hversu mikil skjánotkun er 

leyfð á heimilinu en það getur haft í för með sér neikvæð áhrif þegar skjátíminn kemur í 

staðinn fyrir jákvæða virkni. Jákvæð virkni er meðal annars heilbrigt líferni, hreyfing, svefn og 

félagsleg samskipti. Foreldrar þurfa að leitast við að skapa jafnvægi í lífi barna sinna og að 

skipuleggja skjálausar stundir saman (Heilsuvera.is, 2019). Sem betur fer er aukin 

vitundarvakning á skjátíma barna og er mjög mikilvægt að sú vitundarvakning haldi áfram og 

verði öflugri með tímanum.  
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Það er mikilvægt að gott samstarf sé á milli leikskólans og foreldra. Sjónarmið foreldra og 

þeirra framlag til leikskólastarfs hefur sterk áhrif hvað varðar að hafa heildarsýn á vellíðan 

barna. Foreldrar þurfa í upphafi að fá þau skilaboð að framlag þeirra sé metið mikils og litið á 

þá sem mikilvæga samstarfsaðila. Það eru foreldrarnir sem þekkja börnin sín best og því er 

um að gera að hvetja foreldra til að spyrjast fyrir um leikskólastarfið og leikskólagöngu barna 

sinna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48-49).  

Í næsta kafla mun ég draga fram í dagsljósið nokkrar leiðir til að bæta vellíðan barna þar sem 

ég mun byrja á hugtakinu jóga. Ég mun fjalla um jóga og mikilvægi þess ásamt því að koma 

með tillögur um jóga stellingar fyrir börn og hvað starfsfólk leikskóla þarf að hafa í huga áður 

en jógakennslan hefst. 
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3 Leiðir til að bæta vellíðan 

3.1 Jóga 

Jóga er forn indversk aðferð sem hefur breiðst út út um allan heim. Jóga inniheldur 

líkamsstöðu (asanas), öndunartækni (pranayamas), handstöður (mudras) og hugleiðslu. 

Jákvæð áhrif jóga á andlega- og líkamlega heilsu og vellíðan hafa verið staðfest í forn og 

nútíma bókmenntum um jóga. Jóga er einnig stundað í þeim tilgangi að hjálpa börnum að 

auka sjálfstjórnun og þannig auðvelda vellíðan þeirra, jákvæð félagsleg samskipti og aukinn 

árangur í skóla. Jóga með börnum getur aðstoðað við þroska þeirra, aukið vellíðan, dregið úr 

streitu ásamt þvi að draga úr tilfinningalegum- og hegðunartengdum vandamálum (Hagen og 

Nayar, 2014, bls. 3).  

Í handbók Elínar Jónasdóttur og Sigurlaugar Einarsdóttur (2003) er lögð áhersla á að kynna 

snertingu, jóga og slökun og að börnin læri ýmsar aðferðir til að stuðla að vellíðan. Jóga 

(e.yoga) er skilgreint sem aðgerð sem felur í sér hreyfingar og eru þær hreyfingar taldar 

mikilvægar til að efla líkamlegt heilbrigði. Það sem er einnig notað í jóga eru íhugunar- og 

öndunaræfingar sem stuðla að hugarró og er jóga talin vera aðferð sem dregur úr kvíða. Í 

jógaiðkun með börnum er lögð mikil áhersla á slökun og teygjuæfingar. Það sem ekki margir 

vita er að börn eiga auðvelt með að fara í stellingar sem eru erfiðar eða flóknar vegna þess 

að þau hafa meðfædda jafnvægisskynjun og liðleika. Í jógabókum fyrir börn er aðallega unnið 

með teygjuæfingar sem bera nöfn hluta sem börnin þekkja úr nærumhverfinu eða dýr sem 

flest öll börnin þekkja. Kennarar geta valið aðferðir sem liggja á þeirra áhugasviði og prófað 

sig áfram, því gefst tækifæri á að aðlaga og meta jafnóðum (Elín Jónasdóttir og Sigurlaug 

Einarsdóttir, 2003, bls. 12-13).  

Liddel o.fl. (1991, bls. 170) telja að jógaiðkun í bernsku sé eitt besta veganesti sem hugsast 

getur. Flest börn hafa mikinn kjark og eru forvitin, það eina sem þarf er smá uppörvun. Það 

má þó ekki þvinga líkamann í stellingar þar sem vöðvar og bein eru að vaxa. Helsta hindrunin 

er úthald barna og einbeiting en þá er lausnin við því að gera æfingarnar skemmtilegar eins 

og jóga stöður sem bera dýraheiti.  
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Áður en jóga stundin hefst þarf kennarinn að byrja á því að hugsa um umhverfið, að það 

bjóði upp á ró og næði. Jóga kennslan gæti byrjað með því að börnin leggist niður, setjist 

niður með krosslagða fætur eða sitji á stól. Það má jafnvel nota sérstaka hluti sem tákna tíma 

fyrir slökun til dæmis jóga mottur, kodda, teppi eða tuskudýr. Mælt er með að börnin loki 

augunum en einungis ef þeim líður vel með að gera það. Jóga staða sem kallast fjall-staðan 

leggur áherslu á að börnin fái tilfinninguna fyrir því  að þau séu stöðug og sterk eins og fjall 

en tré-staðan leggur meiri áherslu á jafnvægi. Það gæti verið að börnin þurfi að horfa á 

myndir og reyna að fara í sömu stöðu og myndirnar sýna ásamt því að fylgja leiðbeiningum 

kennarans.  

Á meðan börnin fara í stöðurnar þurfa þau að fá áminningu frá kennaranum um að muna að 

anda inn og anda út í tengslum við hreyfingarnar (White, 2009, bls. 280). Það er engin regla 

sem segir að kennarar þurfi að fara eftir ákveðnum aðferðum sem þeir sjá eða læra heldur er 

um að gera að prófa sig áfram og jafnvel að búa til sína eigin jóga aðferð fyrir börnin. Segjum 

sem svo að börnin hafi áhuga á einhverju ákveðnu dýri til dæmis ljóni, þá er um að gera að 

nýta sér það í jóga með börnum bæði með því að spyrja hvað börnin vita um ljón, hvernig 

þau bera sig, hljóð sem koma frá ljónum og fleira. 

Liddel o.fl. (1991, bls. 33) koma fram með nokkrar tillögur að jóga stellingum, þar á meðal er 

ljónsstellingin. Í ljónsstellingunni er tungan teygð eins langt út og hægt er, augum rennt upp 

og líkaminn spenntur, eins og ljónið sé alveg að fara að stökkva. Það er hægt að framkvæma 

þessa stellingu á hvaða hátt sem er en ein leið er að sitja á hælunum, fetta fingur, halla 

líkamanum örlítið fram og gefa frá sér AAAHH- hljóð. Blóðrás til kverka og tungu örvast, 

raddbönd, andlits- og kverkavöðvar styrkjast. Börn hafa gaman af því að vera frjáls og fara í 

annað hlutverk en börn verða líka þreytt og spenna myndast í líkömum þeirra, jafnvel þótt 

það sé ekki augljóst. Í næsta kafla mun ég fjalla um snertingu og slökun og mikilvægi þess að 

börn dragi úr spennu og/eða kvíða ásamt því hvaða leiðir eru til ráða svo að börnunum líði 

vel, andlega og líkamlega.  
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3.2 Snerting og slökun 

 

Slökun er ekki aðeins ástand heldur er hún einnig þróun sem byggist á að losa um spennu. 

Þegar slakað er á, andað djúpt inn og út verða ýmsar breytingar á líkamsstarfseminni þar 

sem m.a. vöðvaspenna og súrefnisinntaka minnkar. Slökun í nokkrar mínútur dregur úr 

þreytu og kvíða en margra klukkustunda slökun er grunnur svefns (Lyddel o.fl., 1991, bls. 23). 

Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir (2003, bls. 4-5) taka fram að snerting og nudd er 

aðferð sem talin er að minnki streitu eða streituhormónið kortisól. Niðurstöður úr 

rannsóknum sýndu fram á að kvíðin og hástemmd börn sem fengu nudd sýndu aukna 

sköpunarfærni í einingakubbum og voru nákvæmari þegar þau voru að púsla en áður. Barnið 

þarf að sjálfsögðu að samþykkja nuddið eða snertinguna áður en stundin hefst og það þarf 

að finna fyrir umhyggju og öryggi í aðstæðum. Í daglegu leikskólastarfi er hægt að vinna með 

létt nudd eins og að strjúka aðeins bakið og klappa á axlirnar og er tilvalið að gera það þegar 

það eru mikil læti og áreiti í umhverfinu hjá börnunum. Nemendum í leikskóla er ekki 

endilega eðlislægt að vera hljóðlátir, þeim leiðist það, finnst það skerða ánægju en hægt er 

að kenna þeim aðferðir til að ná slökun og innri vellíðan. 

Tillman og Hsu (2000, bls. 41) fjalla um slökunaræfingar en dæmi um slökunaræfingu er 

æfing sem felst í virðingu og ber heitið virðingastjörnuæfing. Kennarinn leggur áherslu á að 

kenna börnunum að bera virðingu fyrir sjálfum sér og að hvert og eitt okkar sé einstakt og 

mikils virði og elskað. Æfingin felst í því að börnin eru kyrrlát um stund, kennarinn segir þeim 

með rólegum tónblæ að slaka á tánum og fótleggjum, maganum og öxlum, handleggjum og 

andliti. Á meðan börnin ná slökun minnir kennarinn þau á að til þess að finna fyrir innri 

vellíðan sé mikilvægt að vera hljóðlát innra með sér og ímynda sér að þau séu eins og 

stjörnur, fullar af virðingu. Þessa aðferð geta allir kennarar í leikskólum tileinkað sér og með 

því að kenna börnum slökun og að finna innri ró geta þau vonandi tileinkað sér aðferðina og 

nýtt hana upp á eigin spýtur þegar þau finna fyrir kvíða og/eða spennu.  
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Mikil spenna myndast oft hjá börnum þegar þau flytja úr leikskólanum yfir í grunnskóla og þá 

er tilvalið að nota nudd eða snertingu til að hjálpa þeim að draga úr þeirri spennu. Helstu 

markmið slökunar er að róa huga og líkama ásamt því að þjálfa öndun (Elín Jónasdóttir og 

Sigurlaug Einarsdóttir, 2003, bls. 5). Í slökunaræfingum með börnum þarf að hafa í huga að 

börnin finni muninn á spennu og slökun og að því sé stjórnað markvisst, að börnin læri að 

slaka á. Undistaða þess að börnin finni fyrir vellíðan er að þau fái góða næringu og nægan 

tíma fyrir hreyfingu en næsti kafli mun fjalla nánar um þá þætti.   

 

3.3 Hreyfing og næring 

 

Mannslíkaminn er þannig gerður að hann hefur þróast til að hreyfa sig og virkar þannig að ef 

hann fær ekki hreyfingu getur það haft sömu áhrif og að taka róandi lyf. Hreyfing getur 

einnig aukið námshraða og samkvæmt þýskum rannsóknum kom í ljós að með því að stunda 

hreyfingu varð 20% aukning á orðaforða barna. (Morris, 2012. bls. 43). Regluleg hreyfing er 

gríðarlega nauðsynleg fyrir þroska og vöxt barna. Hreyfing veitir aukinn kraft til að takast á 

við hið daglega líf og eykur líkurnar á að lifa lengur heilbrigðu lífi (Lýðheilsustöð, 2009, bls. 

25). Það má skilgreina hreyfingu sem einhverskonar líkamlega hreyfingu sem krefst þess að 

vöðvarnir hreyfist og þarfnist meiri orku en þegar líkaminn er í hvíldarstöðu. Hreyfing eða 

líkamleg virkni getur verið lág virkni (ganga), meðal virkni (jóga) og kröftug/mikil virkni (að 

hlaupa).  

Hreyfing getur læknað og komið í veg fyrir streitu, þunglyndi og kvíða, ásamt því að auðvelda 

okkur að lifa og læra lengur (Morris, 2012, bls. 44). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

hreyfing stuðli að vellíðan og að veita skuli börnum tækifæri á bæði frjálsri og skipulagðri 

hreyfingu. Vellíðan og hreyfing haldast hönd í hönd og hefur það jákvæð áhrif á samskipti 

barna og getuna til að takast á við nýjar aðstæður og hið daglega líf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43).  
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Hreyfing veitir tækifæri til þjálfunar á skynfærum barnsins, örvar fín- og grófhreyfingar ásamt 

því að efla samhæfingu hreyfinga. Með því hefur barnið hæfnina til að skynja líkama sinn á 

ýmsan hátt. Með hreyfingu og hinum ýmsu hreyfileikjum er verið að efla alhliða þroska 

barnsins sem eru tilfinninga-, líkams-, félags- og vitsmunaþroski. Leikgleði verður til, 

ímyndundaraflið örvast og þá er verið að stuðla að líkamlegri og andlegri vellíðan 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 116).  

Það er mikilvægt að börn fái reynslu af því að hreyfa sig, hvort sem það er inni eða úti. 

Rannsóknir sýna fram á að mörg börn laðast að því að klifra, stökkva úr nokkurri hæð og að 

ná jafnvægi. Reynsla barna myndast af því að leyfa þeim að kanna hver mörk hæfileika sinna 

eru og læra að meta og stjórna áhættunni sem því fylgir. Meiðsli barna eru hluti bernskunnar 

þar sem börnin læra af afleiðingunum, átta sig á takmörkunum sínum og hæfni en það er 

mikilvæg lífskunnátta (Little, Sandseter og Wyver, 2012, bls. 302). Börn þurfa að fá hreyfingu 

úti, hvort sem það er heima eða í leikskólum.  

Í handbók Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur (2013, bls. 8) er fjallað um örvun hreyfifærni 

barna úti í nánasta umhverfi. Þar kemur fram að með því að örva hreyfifærni barns með 

fjölbreyttum líkamshreyfingum utandyra er verið að stuðla að þroska barnsins ásamt 

hreyfiþroskaferli sem stuðlar að andlegum og líkamlegum lífsstíl. Það er mikilvægt að barnið 

fái að njóta sín í hreyfingu og að það fái hrós frá hinum fullorðna en það bætir sjálfsmynd 

barnsins og vellíðan. Sænskur rannsóknarhópur stóð að tilviksrannsókn þar sem athugað var 

hvort hönnun á leiksvæði barna hefði áhrif á þroska þeirra og líðan. Niðurstöður leiddu í ljós 

að börn sem fengu að leika sér á náttúrulegum leikvelli, þar sem umhverfið bauð upp á 

mismunandi undirlag, stóra steina og tré til að klifra í, komu betur út en börn sem léku sér á 

leikvelli sem var alveg sléttur og felldur. Í náttúrulega umhverfinu fengu börnin meiri 

möguleika á að vera með hávaða sem kallaði á tilfinningu fyrir frelsi og því aukinni vellíðan 

(Kristín Norðdahl, 2005).  
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Tillman og Hsu (2000, bls. 81) telja upp nokkur dæmi til þess að sýna börnunum hvernig skal 

bera umhyggju fyrir náttúrunni. Hægt er að fara með börnin á nærliggjandi grænt svæði eða 

út í skóg. Til að ýta undir virka hlustun er hægt að láta börnin hlusta eftir einhverju sérstöku í 

náttúrunni eins og fuglasöng eða að börnin leggist undir tré til að hugsa um hvað þeim líkar 

best við náttúruna.  

Samkvæmt Lýðheilsustöðinni (2009) hefur matur almennt félagslegt gildi og er sterkt 

bundinn menningu og sérkennum hverrar þjóðar. Hann hefur áhrif á líðan okkar, bæði 

líkamlega og andlega. Hreyfing tengist oft næringu, því hreyfingaleysi og næringasnautt 

mataræði hafa samverkandi áhrif á marga lífsstílstengda kvilla.         

Til þess að stuðla að heilbrigði þarf bæði gott og hollt mataræði og hreyfingu. Hollt mataræði 

er grunnur að almennri heilsu einstaklingsins; líkamlegri og andlegri vellíðan. Ef að barnið 

fær tækifæri á því að læra að meta hollan mat eins og ávexti, grænmeti, kornmeti og annað 

fjölbreytt fæðuval þá eru auknar líkur á að barnið tileinki sér heilbrigðan lífsstíl á komandi 

árum(Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2006, bls. 37). Börn verða því að fá nægjan tíma til að hreyfa 

sig og  er hollur og góður matur orkugjafi og því undirstaða hreyfingar. Með því fylgir vellíðan 

hjá börnum sem stuðlar að hamingjusömu og heilbrigðu líferni. 
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4 Samantekt 

 

Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með í byrjun verkefnisins var: „Hvernig er hægt að 

stuðla að vellíðan barna á leikskólaaldri?“. Þessari spurningu var svarað með því að rýna í 

hugtakið vellíðan og hvað það skiptir miklu máli fyrir börn á leikskólaaldri. Markmiðið var 

vekja athygli á vellíðan barna og hvaða aðferðum er hægt að beita í leikskólastarfinu til að 

bæta vellíðan þeirra.  

Samstarf forelda og leikskólans er mjög mikilvægur þáttur í því að huga að vellíðan barna. 

Foreldrar þurfa að vera upplýstir um líðan barnsins og aðra mikilvæga þætti í hinu daglega 

starfi leikskólans. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að samstarf starfsfólks leikskóla 

og foreldra þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu fyrir þekkingu og viðhorfum ásamt 

gagnkvæmum skilningi. Þegar það ríkir traust á milli þessara tveggja aðila þá er hægt að taka 

sameiginlegar ákvarðanir hvað varðar barnið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 4). Foreldrar þekkja börnin sín best og þá er hlutverk kennara að mæta foreldrunum á 

miðri leið með því að huga að námi og vellíðan barnanna.  

Dvalartími barna getur verið allt frá fjórum klukkustundum upp í níu og hálfa klukkustund, 

fimm daga vikunnar. Börnin eyða löngum tíma á leikskólanum og því þarf að huga að 

traustum og sterkum tengslum barna og starfsfólks leikskóla og að börnin finni fyrir öryggi og 

vellíðan. Niðurstöður rannsókna sýndu fram á að börn voru ekki ánægð með það hvað þau 

fengu lítið að ráða í leikskólanum, til dæmis með val á viðfangsefnum. Hlutverk kennara er 

því að  hlusta á raddir barna en þá fá börnin á tilfinninguna að þau séu hluti af 

leikskólastarfinu og hafi áhrif á það, sem stuðlar að vellíðan þeirra. Börn eru góð í að fela 

tilfinningar eins og sorg, kvíða eða streitu og aðrar tilfinningar sem valda vanlíðan. Þættir 

eins og jóga, snerting og slökun og hreyfing og næring eru nokkrir þættir sem bæta vellíðan 

barna. Jóga er aðferð sem að þekkt er um allan heim en nokkrir leikskólar hér á landi hafa 

innleitt í leikskólastarfið með því að vera með jóga stundir með börnunum. Gott er að vinna í 

litlum skrefum varðandi það þegar starfsfólk leikskóla er að innleiða jóga í og/eða snertingu 

og slökun með börnunum. 
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Vellíðan tengist einnig hreyfingu og góðu mataræði. Flestum börnum þykir skemmtilegt að 

hreyfa sig og fara í leiki sem að bjóða upp á hreyfingu af einhverju tagi, þá er um að gera að 

nýta náttúruna og okkar nærumhverfi. Hreyfing og næring haldast hönd í hönd og því er 

mikilvægt að huga að þeim þáttum í leikskólastarfinu. Hreyfing og vellíðan hafa jákvæð áhrif 

á samskipti barna, þeirra umgengni við umhverfið sitt og þá hæfni að takast á við hið daglega 

líf og nýjar aðstæður (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). 

Ef að leikskólakennarar og starfsfólk leikskóla huga að vellíðan barna með þá þætti í huga 

sem komu fram í þessari lokaritgerð þá á það svo sannalega eftir að nýtast leikskólastarfinu 

og börnunum með hugtakið vellíðan að leiðarljósi. 
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