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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um streituvalda í umhverfi leikskólabarna og leiðir að bættu umhverfi þeirra. 

Aðalviðfangsefnið er hvað í umhverfi barna skiptir mestu máli þegar kemur að streitu. Streita 

getur verið slæm fyrir bæði líkama og huga og er það sérstaklega slæmt þegar kemur að 

börnum. Streitu er erfitt að forðast en hægt er að halda henni í skefjum með forvörnum og 

fyrirbyggjandi aðgerðum. Snjalltækjanotkun, vinnutími foreldra, löng viðvera barna, hávaði 

og álag er dæmi um streituvalda í umhverfi leikskólabarna. Það er margt sem þarf að bæta í 

umhverfi leikskólabarna og hreyfing og hollt mataræði, rólegt andrúmsloft, bættar aðstæður 

á leikskóla og bætt starfsumhverfi leikskólastarfsmanna eru góð dæmi. Það vantar í raun 

viðhorfsbreytingu í íslensku samfélagi og þurfum við að huga að fjölskyldumiðuðu samfélagi. 

Með því að stytta vinnuviku og lengja fæðingarorlof gefst meiri tími til þess að njóta samveru 

með börnum okkar. Niðurstöður sýna að streita er áhyggjuefni sem hefur slæmar afleiðingar 

fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í heild. Við þurfum að huga betur að börnum 

okkar og framtíð þeirra. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Háskóla Íslands. 

Mig langar til að þakka móður minni, Evu Daneyju Ragnarsdóttur fyrir hjálpina að finna 

áhugavert efni fyrir ritgerðina. Ég vil einnig þakka henni, föður mínum Þormóði Orra 

Baldurssyni og tengdaforeldrum mínum fyrir mikinn stuðning og hjálp með dóttur mína, sem 

var nýfædd þegar ritgerðarskrifin hófust. Sömuleiðis þakka ég kærastanum mínum Jóni 

Konráði Jónssyni, systur minni Brynju Lind og bróður mínum Baldri Orra fyrir mikla 

þolinmæði og umhyggju. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Önnu Árnadóttur fyrir gott 

samstarf, skilning og hjálpsemi. Einnig vil ég þakka Valdísi Veru Einarsdóttur fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka yndislegu dóttur minni Heiðdísi Lóu, fyrir að vera 

dugleg og góð á meðan skrifunum stóð. Hún var innblástur minn í gegnum skrifin. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

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 ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 
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1 Inngangur  

Leikskóladvöl er mikilvæg en þar er lagður grunnur að málþroska, hreyfiþroska og 

vitsmunaþroska. Síðustu áratugina hafa tímarnir breyst meðal annars með aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna, en áður voru börn meira heima við en í dag. Stofnanir eins og 

leikskóli gegna stærra hlutverki í uppeldi barna en áður þegar konur voru meira heima við. 

Það eru líklega ekki margir í dag sem gætu ímyndað sér líf án leikskóla en hann leggur grunn 

að uppeldi og menntun barna þar til þau byrja í grunnskóla. Flest börn fara í leikskóla enda er 

hann mikilvæg undirstaða fyrir árin sem á eftir koma. Leikskólinn leggur áherslu á að hlúa að 

börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega svo þau geti notið góðrar bernsku 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Gott skólastarf er lykill einstaklinga til að þroskast og láta drauma 

sína rætast (Reykjavíkurborg, 2018b).  

Það er ávallt hægt að gera betur þegar kemur að uppeldi barna og til þess þarf að 

betrumbæta starfsumhverfi leikskólans. Í starfi mínu í leikskóla og í kringum barnafjölskyldur 

hef ég tekið eftir vaxandi streitu í umhverfi þeirra en það er ýmislegt í lífi barna og fjölskyldna 

þeirra sem getur valdið streitu. Börn og foreldrar hafa í ýmsu að snúast. Börn dvelja ekki 

einungis margar klukkustundir á dag í leikskólum þar sem áreiti getur verið mikið, heldur 

sinna þau mörgu utan hans til að mynda áhugamálum og tómstundum. Foreldrar vinna oft 

langan vinnudag en þurfa einnig að sinna börnum sínum, heimilinu, áhugamálum, heilsu og 

fleiru. Með tilkomu snjalltækja hefur streita einnig aukist. Þetta getur valdið togstreitu sem 

getur haft áhrif á börnin og getur valdið þeim álagi og streitu ef ekki er hugað nægilega að 

þeim. 

Streita er alþjóðlegt fyrirbæri og í raun engin leið til þess að forðast hana. Hún hefur fylgt 

okkur frá upphafi og fylgir okkur án efa til enda. Þó svo að streita í litlum skömmtum þurfi 

ekki að vera slæm þá er nauðsynlegt í því umhverfi og áreiti sem við lifum við í dag að kunna 

aðferðir til þess að lágmarka streituna, halda henni í skefjum og losna fljótt við hana eftir að 

komið er úr þeim aðstæðum sem valda henni (WHO, e.d.) 

Í verkefni þessu verður leitast við að skilgreina vandann sem virðist vera í umhverfi 

leikskólabarna, auk þess að greina frá og leggja fram tillögur um lausnir að vandanum. Mikið 

álag ríkir í leikskólunum og skoða þarf leiðir að bættu starfsumhverfi. Viðvera barna í 

leikskólum er löng, starfsmannavelta er mikil og starfsumhverfi er oft ábótavant (Sjödin, 

2012). Spurningin er því hvaða streituvaldandi þættir eru í umhverfi leikskólabarna og 

hvernig er hægt að fyrirbyggja þá? Í ritgerðinni byrja ég á því að skilgreina streitu og fer svo 

yfir í streituvaldandi samfélag. Þar á eftir nefni ég leiðir til að koma í veg fyrir streitu og legg 

svo fram tillögur að bættu umhverfi leikskólabarna. Í lokin tala ég um fjölskyldumiðað 
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samfélag en þar nefni ég hvernig við getum hugað að viðhorfsbreytingum og bættu 

samfélagi. 
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2 Streita 

Streita hefur mikið verið rannsökuð síðustu áratugi og rannsakendur hafa bæði kannað áhrif 

hennar á líkamlega og sálræna heilsu. Það var Hans Selye sem vakti fyrstur almenna athygli á 

streitu árið 1956 í bók sinni The stress of life. Í bókinni segir hann að ef hægt væri að sjá 

streitu, einangra hana og mæla, þá gætum við mögulega lengt meðalaldur til muna (Selye, 

1978). Streita er stórt vandamál í daglegu lífi hjá fjölskyldum í nútímasamfélagi. Þrátt fyrir þá 

þekkingu, getur verið erfitt að segja nákvæmlega til um það hvað veldur þessari streitu. Þetta 

er áhyggjuefni sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir einstaklinginn, fjölskylduna og jafnvel 

samfélagið í heild. Gerðar hafa verið margar rannsóknir á streitu hjá nágrannaþjóðum okkar 

(Schaumburg, 2016) en það virðist vera þörf á frekari og víðtækari rannsóknum hér á landi. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO (2013) spáir því að streita verði einn af helstu 

sjúkdómsþáttum árið 2020 og er þetta því áhyggjuefni sem vert er að skoða betur. 

Streita getur verið bæði skaðleg fyrir líkama og huga og hefur hún sérstaklega slæm áhrif 

á heilastarfsemi (Garner, 2013). Vísindamenn telja streitu valda efnabreytingum í heilanum 

sem hefur slæm áhrif í för með sér á heilsu fólks (Alda Ásgeirsdóttir og Arndís 

Guðmundsdóttir, 2001). Krónískt streituástand getur veikt ónæmiskerfið, valdið háum 

blóðþrýstingi, aukið hættu á beinþynningu, bælt æxlunarkerfið og leitt til vitrænnar 

skerðingar og minnisvandamála. Afleiðingar streitu geta verið hjarta- og æðasjúkdómar, 

krabbamein, astmi, lungnateppa og ofnæmissjúkdómar (Garner og Shonkoff, 2012) og má í 

rauninni segja að streita sé heilsufarsvandamál (Garner, 2013). Andleg áhrif streitu geta verið 

kvíði, depurð og þunglyndi á meðan líkamleg áhrif streitu geta verið aukin spenna í vöðvum, 

eirðarleysi, hjartsláttartruflanir, svefntruflanir og lystarleysi (Alda og Arndís, 2001). 

Líf án álags þekkist varla og streita þarf ekki alltaf að vera neikvæð en hún er eðlileg upp 

að vissu marki og getur bætt líf fólks (Alda og Arndís, 2001). Um leið og streitan er orðin 

yfirgnæfandi og langvarandi hefur hún skaðleg áhrif á líkama og sál (Garner og Shonkoff, 

2012). Við þurfum að taka á streitu á jákvæðan hátt með þolinmæði og ró að leiðarljósi. Þó 

svo að við getum ekki breytt aðstæðum, getum við lært að stjórna hvernig við bregðumst við 

(Helga Jónsdóttir, Kristín Rósa Ármannsdóttir og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2014). 

2.1 Streita í barnæsku 

Erfðafræðilegir eiginleikar geta haft áhrif á streitu, en umhverfi og reynsla á fyrstu árum í lífi 

barns hafa enn meiri áhrif. Rannsóknir benda til þess að strax í móðurkviði geta streita og 

álag haft áhrif á barnið. Ef móðir upplifir mikla streitu á meðgöngu, getur það haft áhrif á 

barnið seinna meir (Cole, Cole og Lightfoot, 2005; Garner og Shonkoff 2012). 

Streita í barnæsku getur haft ýmsar slæmar afleiðingar í för með sér. Hún getur haft áhrif 

á hegðun og hæfni barns, skert minni og haft áhrif á aðlögunarhæfni þeirra (Garner, 2013). 
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Hún veldur bæði andlegri og líkamlegri vanlíðan. Streita hjá börnum getur haft áhrif á skap 

þeirra og verða þau oft pirruð í skapi og geta átt erfitt með að lesa í aðstæður og takast á við 

mismunandi aðstæður. Streita getur haft áhrif á málþroska, vitsmunalegan og 

tilfinningalegan þroska og allt þetta tengist heilanum. Hún getur komið börnum úr jafnvægi, 

barn getur átt erfitt með ákvörðunartöku og veit oft ekki hvað það vill. Streita getur haft 

áhrif á sjálfstjórnun, hegðun, minni, skap og hvata og börn sem upplifa streitu eiga oft í 

erfiðleikum með að aðlagast nýjum aðstæðum. Þetta getur haft áhrif á skóla og námsárangur 

barna seinna meir (Garner og Shonkoff, 2012). 

Rannsóknir sýna að streita í lífi barna er áhættuþáttur heilsu og hegðunar en þetta getur 

lagt grunninn á langvarandi streitu til framtíðar og valdið sjúkdómum síðar í lífinu (Garner og 

Shonkoff, 2012). Einkenni streitu barna geta verið pirringur sem birtist í árásarhegðun, skorti 

á einbeitingu, eirðarleysi, stami, höfðuð- og magaverkjum ásamt svefnleysi. Börn sem upplifa 

langvarandi streitu eru líklegri til að fá hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, astma og 

þunglyndi þegar komið er fram á fullorðinsár (Granger, Johnson, Riis og Riley, 2013). Þegar 

barn upplifir streitu getur það haft áhrif á félagsleg samskipti þess við aðra (Garner, 2013). 

Langvarandi neikvæð streita hjá börnum getur valdið hegðunarvanda og jafnvel leitt til þess 

að börn fari að stunda áhættuhegðun seinna meir. Talið er að ofbeldi, áfengisneysla, 

reykingar og ofþyngd geti komið í kjölfar langvarandi neikvæðrar streitu. Þetta getur leitt til 

óholls lífsstíls, veikinda og sjúkdóma (Garner, 2013) ásamt því að hafa áhrif á lífskjör barna 

okkar, bæði félags og efnahagslega (Garner og Shonkoff, 2012). 

Streita þarf ekki alltaf að vera neikvæð hjá börnum, en stundum er talað um jákvæða 

streitu en það er væg streita sem varir í stuttan tíma. Samband milli mótlætis og streitu er 

flókið en rannsóknir sýna að börn sem upplifa einhverskonar viðbrögð við streitu eru betri 

félagslega stödd en þau sem upplifa lítil viðbrögð við streitu. Hinsvegar eru börn sem upplifa 

mikil viðbrögð við streitu verr sett en þau sem fá lítil viðbrögð við streitu (Garner, 2013; 

Garner og Shonkoff, 2012). Það er eðlilegt að barn kvíðir að byrja í leikskóla eða að fara til 

læknis. Það er í raun eðlilegt fyrir barn að upplifa lítilsháttar streituástand til að stuðla að 

þroska og hjálpar því að læra, dafna og takast á við mótlæti seinna meir (Garner og Shonkoff, 

2012). Persónuleiki, umhverfi og stuðningur ummönnunaraðila barna getur haft áhrif á 

streitu (Alda og Arndís, 2001). Þegar barn sýnir streituviðbrögð er mikilvægt að grípa strax 

inn í aðstæður því það getur komið í veg fyrir að streitan verði mikil eða langvarandi (Garner, 

2013). 

2.2 Hvað er til ráða? 

Umhverfi og reynsla á fyrstu árum er mikill áhrifavaldur á velferð og þroska barns. Barnæska 

gegnir mikilvægu hlutverki fyrir þróun og framtíð einstaklings (Garner og Shonkoff, 2012). Sá 
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tími þess sem barn upplifir streitu getur skipt miklu máli (Alda og Arndís, 2001). Því lengur 

sem barnið upplifir streitu, því verri verða afleiðingarnar. Í ljósi þess er mikilvægt að kalla á 

snemmtæka íhlutun og forvarnir gegn streitu. Þetta er heilsufarsvandamál sem er alveg jafn 

mikilvægt að taka á og öðrum heilsufarsvandamálum (Garner, 2013). 

Til að draga úr þessu vandamáli er mikilvægt að stuðla að öruggum, stöðugum og 

umhyggjusömum tengslum sem geta komið í veg fyrir streitu. Einnig er mikilvægt að stuðla 

að góðum félags- og tilfinningaþroska, tungumáli og vitsmunalegum þáttum sem eru 

nauðsynlegir til að þróa heilbrigða aðlögunarhæfni. Mikilvægt er að hafa gott samstarf og 

samhæfingu milli umönnunaraðila barna ásamt góðri teymisvinnu milli heilbrigðiskerfisins, 

menntakerfisins og velferðarkerfisins (Garner, 2013; Kristín Inga Grímsdóttir, 2017). Ef allir 

standa saman, er líklegra að hægt sé að koma í veg fyrir streitu (Thomsen, 2017a). Það er 

mikilvægt að fá hjálp fyrir alla fjölskylduna þegar verið er að glíma við langvarandi streitu. 

Það þarf að leysa vandamálið saman, hugsanlega með faglegri hjálp (Thomsen, 2017a). Þegar 

börn upplifa langvarandi streitu, gæti verið gott að fá manneskju heim til að takast á við 

vandann og þarf sú manneskja að vera vel þjálfuð og sérfræðingur í streitu til að stuðla að 

árangri (Garner, 2013). 

Læknar hafa hjálpað börnum á mörgum sviðum og náð að bæta heilsu þeirra og 

læknisfræðilegar framfarir hafa komið í veg fyrir ýmsa lífshættulega sjúkdóma (Garner, 

2013). Streituástand nú í dag kallar hinsvegar á hjálp barnalækna að þróa og framkvæma 

vísindalega aðferð til að draga úr streitu í barnæsku, en læknar geta vonandi fundið leið til að 

koma í veg fyrir eða takast á við vandann. Mikilvægt er að þeir þekki einkenni streitu og geti 

miðlað þeim til forráðamanna barna (Garner og Shonkoff, 2012). Þar sem rannsóknir á 

streitu eru sívaxandi viðfangsefni hefur geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson reynt að finna út 

hvernig best er að nálgast slíkt viðfangsefni. Hann telur streitu koma frá fólki þegar það 

hlustar ekki á varnarmerki líkama eða sálar þegar álagið er orðið of mikið (Hávar 

Sigurjónsson, 2012). Hann er upphafsmaður Streituskólans sem býður upp á ýmiskonar 

fræðslu er varðar streitu fyrir vinnustaði og er sniðin að þörfum hvers vinnustaðar. Einnig fer 

þar fram einstaklingsráðgjöf og handleiðsla (Helga Hrönn Óladóttir, Ólafur Þór Ævarsson og 

Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, e.d.). 

Það hefur verið sýnt fram á að seigla barna og stuðningur umönnunaraðila við börnin 

hafi góð áhrif og eru hinir fullorðnu verndandi þáttur gegn streitu. Þeir geta sýnt stuðning og 

kennt barninu að takast á við þessar aðstæður til að koma í veg fyrir frekari áhrif streitu 

(Garner og Shonkoff, 2012). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO (2013) kom með áætlun 

þar sem hugað er að vellíðan einstaklinga. Einstaklingur á að geta áttað sig á eigin getu og 

brugðist við álagi í lífi sínu. Barn ætti að alast upp við jákvæða sjálfsmynd, hæfni til að stjórna 

hugsunum, tilfinningum og að byggja upp félagsleg tengsl og hæfni til að læra og öðlast 
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menntun. Einnig ætti barn að vera alið upp við það að taka virkan þátt í samfélaginu. 

Mikilvægt er nota snemmtæka íhlutun, forvarnir og meðferð þegar kemur að streitu barna 

(WHO, 2013). Snemmtæk íhlutun felur í sér aðgerðir sem eiga sér stað fyrstu ár í lífi barns og 

eru þetta talin skjót afskipti og íhlutun frá upphafi (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Því er 

nauðsynlegt að nota snemmtæka íhlutun og fyrirbyggjandi aðgerðir þegar kemur að 

streituvaldandi umhverfi hjá börnum og er spurning hvað við getum gert. 

2.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið sýnt fram á streita er vandamál sem hrjáir margar fjölskyldur í 

nútímasamfélagi. Hún hefur áhrif á líkama og sál og hefur ýmsar slæmar afleiðingar í för með 

sér. Streita er eðlileg upp að vissu marki en um leið og hún er yfirgnæfandi og varir lengi, er 

talað um neikvæða streitu. Streita í barnæsku getur til dæmis haft áhrif á hegðun, 

málþroska, vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska barna og veldur hún bæði andlegri og 

líkamlegri vanlíðan. Börn sem upplifa streitu geta átt erfitt með skap og hegðun sem getur 

jafnvel leitt til þess að börn fari að stunda áhættuhegðun seinna meir. Einkenni streitu barna 

geta til dæmis verið höfuð- og magaverkur, skortur á einbeitingu, eirðarleysi og pirringur og 

þurfa læknar að þekkja einkenni streitu og miðla þeim til almennings. Þegar barn sýnir 

streituviðbrögð þarf að grípa strax inn í aðstæður. Streita er heilsufarsvandamál sem er þörf 

að koma í veg fyrir og getur snemmtæk íhlutun og fyrirbyggjandi aðgerðir haft góð áhrif. Í 

næsta kafla verður farið yfir hvaða streituvaldandi þættir eru í lífi leikskólabarna.  
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3 Streituvaldandi samfélag 

Sálfræðingar sem rannsakað hafa streitu, skipta henni í þrjá flokka sem eru áreiti, svörun og 

óstöðugt samspil einstaklings og umhverfis. Áreiti eru streituvaldar (Passer og Smith, 2008) 

en það er einmitt það sem ég fjalla um hér á eftir. Streituvaldar geta verið ákveðnir atburðir 

eða kringumstæður sem gerast í umhverfi fólks. Einstaklingar þróa mynstur streituviðbragða 

frá fæðingu með áframhaldandi samspili við umhverfið (Weare, 2012). Þetta getur átt sér 

stað bæði inni á heimili og utan þess (Thomsen, 2017a) og eru þetta andlegar eða líkamlegar 

kröfur sem gerðar eru til einstaklings sem valda miklu álagi. Streituvaldar geta haft slæm 

áhrif á heilsu barna og slæmar afleiðingar seinna meir ef ekki er unnið úr þeim strax (Passer 

og Smith, 2008). Holmes, Rahe og Selye voru frumkvöðlar streiturannsókna en þeir sögðu 

streitu vera afleiðingu viðburða og breytinga sem einstaklingur upplifir og þarf að laga sig að. 

Þeir sögðu að þegar fólk þarf að takast á við miklar breytingar á einhverju í umhverfi sínu, 

getur það oft leitt til streitu (Taylor, 2003). 

Viðmælendur í rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019) sem gerð 

var hér á landi á streitu í daglegu lífi fjölskyldufólks áttu öll börn á leik- eða grunnskólaaldri. 

Fólk talaði um þennan tíma sem ákveðið tímabil sem einkennist af álagi og er þetta eitthvað 

tímabil sem þarf að komast í gegnum. Eftir þetta tímabil er hægt að njóta og sinna eigin 

áhugamálum. Auðvitað ættum við frekar að finna lausnir við þessum aðstæðum sem 

barnafjölskyldur búa við hér á landi, heldur en að bíða eftir að tímabilið klárist. Ýmsar kröfur 

eru gerðar til fjölskyldna í samfélaginu og höfum við öll mörg ólík hlutverk í mismunandi 

aðstæðum. Þau hlutverk sem eiga stærstan þátt í lífi fólks hér á landi er fjölskylda og vinna 

(BSRB, 2019b). Þörf er á að rannsaka áhrif streituvaldandi aðstæðna í lífi barna og áhrif á 

hæfni þeirra. Þá er einnig mikilvægt að finna verndandi þætti sem geta spornað gegn streitu 

(Garmezy, Masten og Tellegen, 1984). Samfélagið okkar nú í dag virðist vera streituvaldandi 

og hér á eftir koma nokkrir streituvaldandi þættir leikskólabarna. 

3.1 Snjalltækjanotkun 

Snjalltækjanotkun barna hefur aukist allverulega vegna aukinnar tæknivæðingar á síðustu 

árum (Marasa o.fl., 2015). Eftir leikskóla og skóla hafa mörg börn aðgengi að síma, tölvu, 

sjónvarpi og annarri afþreyingu sem hefur slæm áhrif til lengri tíma (Árný Ingvarsdóttir, 

2013). Börnin ferðast með tækin á ýmsa staði og nota þau samhliða því að gera aðra hluti, til 

dæmis borða (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Svefnvenjur barna hafa breyst og er notkun 

tækjanna farin að hafa áhrif á svefn þeirra sem getur valdið mikilli streitu (Marasa o.fl., 

2015). Í íslenskri rannsókn um snjalltækjanotkun barna hér á landi, komst Steingerður (2017) 

að því að 56% barna á aldrinum 0-1 árs hafa aðgengi að spjaldtölvum og hjá börnum á 

aldrinum 2-4 ára eru 61% sem hafa aðgengi að spjaldtölvum. Prósentan hækkar því eldri sem 
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þau eru. Þá kom einnig í ljós að 47% barna á aldrinum 0-1 árs hefur aðgengi að netinu. Aftur 

á móti eru 64% barna á aldrinum 2-4 ára sem hafa aðgengi að netinu og hækkar þetta svo 

enn meira þegar komið er á 5-8 ára aldurinn, þá eru 84% sem hafa aðgengi að netinu.  

Þessi tæknivæðing sem hefur aukist á undanförnum árum hefur dregið úr hreyfingu hjá 

börnum (Lýðheilsustöð, 2008). Sjónvörp eru notuð á flestum heimilum og eru viðurkenndari 

en áður (Steingerður, 2017) og eyða börn stórum hluta dagsins sitjandi fyrir framan sjónvarp 

og tölvuskjái (Lýðheilsustöð, 2008). Snjalltækjanotkun flokkast sem kyrrseta barna 

(Steingerður, 2017) en langvarandi kyrrseta þar sem börn eyða frítíma sínum í snjalltæki er 

verulegt áhyggjuefni. Oft er verið að eyða dýrmætum tíma í snjalltækjanotkun, sem gæti 

farið frekar í að njóta þess að vera saman. Snjalltækjanotkun fólks getur haft neikvæð áhrif á 

tengsl fjölskyldumeðlima, sem getur haft neikvæð áhrif á fjölskyldulíf (Marasa o.fl., 2015). 

Börn eru líklegri til að nota snjalltæki ef foreldrar eru mikið í þeim sjálfir (Livingstone o.fl., 

2017). Það er því mun betra að nýta frekari tíma í útivist, íþróttaiðkun eða njóta stunda með 

fjölskyldu og vinum (Lýðheilsustöð, 2008). 

Þetta telst sem verulegt áhyggjuefni sem getur leitt til minni hreyfingar, ofþyngdar og 

félagslegrar einangrunar. Foreldrar og forráðamenn barna þurfa að semja við börn sín og búa 

til tímamörk fyrir þann tíma sem börnin mega eyða í snjalltækjanotkun (Lýðheilsustöð, 

2008). SAFT (2019) setti fram skjáviðmið fyrir börn og ungmenni þar sem foreldrar eru 

hvattir til að passa upp á að börnin umgangist tækin með skynsömum hætti. Með því að 

takmarka snjalltækjanotkun, er hægt að auka líkur á betri vellíðan. Hægt er að draga úr 

notkun með því að setja fram reglur, tímamörk og bönn við tilteknu innihaldi. Ef foreldrar 

setja skýrar reglur um snjalltækjanotkun barna, er líklegra að þau eyði minni tíma í tækjunum 

áfram (Livingstone o.fl., 2017). 

3.2 Vinnutími foreldra og löng viðvera barna 

Vinnutími foreldra er oft langur, krefjandi og ósveigjanlegur og þannig hafa foreldrar oft 

minni tíma með börnunum sínum (Leka, 2003). Viðmælendur rannsóknar Andreu og Mörtu 

(2019) lýstu því yfir að erfitt er að samræma fjölskyldulíf og vinnu og getur það valdið streitu. 

Rannsóknir benda til þess að streita sé oft tengd vinnu en þá er það oftast þegar manneskjan 

hefur of mikið að gera í vinnunni sem veldur miklu álagi (Schaumburg, 2016). Mikið álag 

skapast þegar fólk skortir tíma til að klára verkefni, verkefni eru of stór til að ráða við eða 

mikil mannekla ríkir á vinnustaðnum. Þá eru verkefnin orðin svo mörg að manneskjan ræður 

ekki við að halda utan um þau og við það myndast of mikið álag (Clarke, Lavery og Thomas, 

2003). Álagsstreita er samkvæmt rannsóknum mun algengari hjá konum en körlum 

(Schaumburg, 2016). Í könnun sem gerð var á vegum Vinnuverndarstofnunar Evrópu (EU-
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OSHA, 2015) kom fram að meðaltal þeirra sem upplifðu álag í starfi var 43% í Evrópu. Á 

Íslandi voru hinsvegar 71% sem sögðust upplifa álag í starfi. 

Streita vegna vinnu getur haft slæm áhrif á heimili og fjölskyldulíf (Leka, 2003). Það spilar 

líka mikið inn í þegar fjölskyldu skortir tíma til að eyða saman en vinnutími foreldra skilur 

eftir takmarkaðan tíma fyrir fjölskyldu og heimilislíf (Thomas o.fl., 2003). Það getur verið 

erfitt fyrir einstaklinga að hafa of mikið eða of lítið að gera í vinnunni. Mikið álag í vinnu 

verður til þess að fólk á erfiðara með að slaka á og einbeita sér. Fólk verður meira pirraðra og 

þreyttara sem getur haft mikil áhrif á börnin (Leka, 2003). Streita foreldranna hefur þannig 

slík áhrif á börnin að þau geta farið að finna fyrir henni á eigin skinni (Thomsen, 2017a).  

Clarke o.fl. (2003) rannsökuðu hvort vinna trufli fjölskyldulíf eða fjölskylda trufli vinnulíf 

og var meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna áhrif streitu á vinnu og fjölskyldulíf. 

Niðurstöðurnar sýndu að oftast truflar vinna fjölskyldulífið frekar en fjölskyldulífið truflar 

vinnu. Það getur valdið fjölskyldulífi streitu ef foreldrar vinna of mikið, eru undir mikilli 

pressu og ef fjölskylduna skortir stuðning. Mikið álag í vinnu hefur slæm áhrif á heimilislíf. 

Sömuleiðis komust Andrea og Marta (2019) að því að þátttakendur í rannsókn þeirra sögðust 

finna fyrir samviskubiti og togstreitu um hvernig forgangsraða skal fjölskyldulífi og vinnu. 

Samkvæmt könnun EU-OSHA (2015) kom fram að meðaltal þess fólks sem segist vinna 

langan og ósveigjanlegan vinnudag í Evrópu var 23%. Hinsvegar var 39% á Íslandi sem 

sögðust vinna langan og ósveigjanlegan vinnudag. 

Samkvæmt WHO (2013) er streita tengd mikilli vinnu, vaxandi áhyggjuefni og er þörf á að 

gera umbætur á vinnustöðum sem búa yfir streituumhverfi. Það getur valdið foreldrum 

barna streitu að þurfa að vinna mikið ásamt því að sjá um uppeldi barna sinna, heimili og 

eigin heilsu. Þau langar ekki endilega að vinna svona mikið, heldur hefur fjárhagslegur 

þrýstingur áhrif (Thomas o.fl., 2003). Rannsókn Andreu og Mörtu (2019) sýndi að álag á sér 

oft stað í tengslum við samræmingu vinnu og fjölskyldu. Talað var um að erfitt var að sinna 

fjölskyldunni þegar það var mikið álag í vinnunni og sömuleiðis var erfitt að sinna vinnunni 

þegar mikið álag var heima fyrir. Íslendingar þurfa í raun að vinna meira en aðrir 

Norðurlandabúar til þess að fá sömu laun og hafa þeir þess vegna minni frítíma, til að mynda 

með fjölskyldu sinni (Company og McKinsey, 2012).  

Í ljósi þess að vinnutími foreldra er langur eyða börnin miklum tíma utan heimilis án 

foreldra sinna (Bailey, Bassett, Curby, Denham og Zinsser, 2013; Christian o.fl., 2016). Þau 

eyða stórum hluta dagsins í dagvistun, til að mynda á leikskóla. Fyrstu ár barnsins eru lang 

mikilvægasta tímabilið, þar sem barnið er að þroskast og læra á lífið (Christian o.fl., 2016). 

Þessi tími væri því kjörinn til að vera meira með foreldrum sínum. Kynslóð okkar sem vex nú í 

dag, er vön að vera lengi í dagvistun frá unga aldri (Thomsen, 2017a). Margir foreldrar 

myndu kjósa að eyða meira tíma með börnum sínum en aðstæður leyfa það ekki alltaf. 
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Efnahags- og framfarastofnunin OECD (2017) gaf út skýrslu sem segir frá leikskólamálum 

um allan heim. Í skýrslunni kemur fram að viðverutími barna í leikskólum á Íslandi er með 

þeim hærri miðað við önnur lönd í þessari skýrslu. Leikskólabörn undir 3 ára aldri virðast 

dvelja lengst í leikskólanum af þeim löndum sem koma fram í skýrslunni. Einnig er fjöldi 

barna í leikskólum hér á landi hæstur miðað við hin löndin. Ef við rýnum í skýrslu sem gerð 

var um álag í leikskólum á Akureyri, má sjá að dvalartími barna hefur lengst töluvert á síðustu 

10 árum. Árið 2004 voru 28% barna í 4-6,5 tíma vistun á dag en 2013 einungis 11%. Árið 

2004 voru 62% í 7-9,5 tíma á dag en árið 2013 voru 89% (Anna R. Árnadóttir o.fl., 2014). Í 

rannsókn Andreu og Mörtu (2019) kom fram að þátttakendur sem unnu langa vinnudaga 

bjuggu við mikla streitu en margir töluðu um að stytting á vinnuviku gæti verið góð lausn til 

að koma í veg fyrir streitu.  

3.3 Hávaði 

Þegar börn eru lengi í leikskólanum verða þau oft pirruð og þreytt enda er mikill hávaði og 

áreiti sem getur valdið þeim streitu. Hávaði er talinn vera einn af helstu 

heilbrigðisvandamálum nú í dag (Granqvist, McAllister, Sjölander og Sundber, 2009; 

Umhverfisstofnun, e.d; WHO, e.d.) og fjöldi rannsókna sýna að mikill hávaði getur haft slæm 

áhrif á heilsu og lífsgæði fólks (Lindstrom, McAllister, Södersten, Ternström og Waye, 2011; 

Sjödin, 2012; Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, 2008;). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO (e.d.) 

segir þetta vera algengt heilbrigðisvandamál á vinnustöðum en mikil hætta er að fá 

heyrnarskerðingu í háværu vinnuumhverfi (Sjödin, 2012). Hávaða getum við fundið nánast 

alls staðar í okkar daglega lífi, til að mynda heima og fyrir utan heimili og er skilgreint sem 

skaðlegt eða óæskilegt hljóð (Umhverfisstofnun, e.d.). Þessi vandi er oft talinn 

óhjákvæmilegur í nútímasamfélagi. Skaðinn sem myndast vegna hávaða kemur oft hægt og 

rólega án þess að fólk átti sig endilega á því. Fólk getur orðið heyrnarskert, misst röddina, 

upplifað sífellda þreytu, streitu og depurð (Umhverfisstofnun, e.d.; Valdís, 2008). Hávaði 

getur leitt til svefntruflana og valdið langvarandi hækkun á blóðþrýsting (Sjödin, 2012) og er 

þetta sérstaklega slæmt þegar kemur að börnum (Valdís, 2008). 

Hávaða má skipta í tvennt og er bæði talað um bakgrunnshávaða og erilshávaða. 

Bakgrunnshávaði eru hljóð sem heyrast stöðugt í umhverfinu til dæmis frá tækjum sem 

ganga fyrir rafmagni. Þetta geta verið hljóð frá símum, tölvum, ljósum, viftum og umferð. 

Erilshávaði virðist hinsvegar valda meiri truflun, en það er óstöðugur hávaði. Hávaðinn 

kemur frá fólki til að mynda hreyfingum, athöfnum og talhljóði (Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, 

2014) en slíkan hávaða má finna á leikskólum.  

Með aukinni áherslu á nýja kennsluhætti með opnum rýmum og samkennslu hefur 

hávaði og áreiti aukist enn frekar (Árný, 2013). Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 
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hávaða í leikskóla sýna að þetta hefur slæm áhrif á daglegt starf (Lindstrom o.fl., 2011; 

McAllister o.fl., 2009; Sjödin, 2012). Aukinn hávaði á leikskólum getur haft áhrif á heilsu 

starfsfólks og barna og valdið streitu (Kaluznaja og Lakisa, 2016). McAllister o.fl. (2009) 

komust að því að hávaði er mun meiri í leikskólum en hann má í raun vera. Þá lýsir einnig 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO (e.d.) því yfir að viðmiðunarreglur um hávaða í 

leikskólum fer oft fram yfir leiðbeiningar um hávaðamörk. Hér á landi voru gerðar mælingar 

á hávaða í leikskólum á vegum Vinnueftirlitsins og kom í ljós að hávaðinn fer langt framyfir 

hættumörk fyrir heyrn. Hávaðinn er það mikill að hann getur valdið varanlegum 

heyrnarskaða. Raddskaði í börnum er áhyggjuefni ásamt raddveilu kennara sem raktar eru til 

þess að þeir þurfa sífellt að tala í hávaða. Væg heyrnardeyfa hjá börnum og fullorðnum getur 

haft áhrif á hæfni þeirra til að skilja mál (Umhverfisstofnun, e.d.). Það er hryllilegt að barn 

þurfi daglega að upplifa langan dag í miklum hávaða, sem getur valdið því skaða. 

Engin löggjöf eða reglugerð nær yfir hljóðvist á leikskóla fyrir börn, þó svo að innan hans 

dvelji bæði börn og fullorðnir. Hávaði í leikskólum og skólum er oftast út frá barnahóp, en 

einnig leikjum, leikföngum, húsgögnum og búnaði hússins (Lindstrom o.fl., 2011; McAllister 

o.fl., 2009; Sjödin, 2012; Valdís, 2008). Auk þess komst Fredrik Sjödin (2012) að því í 

rannsókn sinni sem gerð var á leikskólastarfsmönnum í Svíþjóð, að hávaða má að mestu leyti 

tengja við fjölda barna á deild. Leikskólakennarar sem tóku þátt í rannsókn Sjödin töldu sig 

búa við streitu vegna hávaða í barnahópnum. Þeir upplifðu sig þreytta og orkulausa eftir 

vinnudaginn sem varð til þess að svefnleysi var mikið meðal þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að hávaði getur skert kennslu og aukið álag á starfsmenn. Það kom í 

ljós að 31% starfsmanna í rannsókninni fann fyrir eyrnasuði daglega. Hávaði hefur slæm áhrif 

á vinnuumhverfi leikskólans, dregur úr öflugu starfi hans og eykur streitu (Lindstrom o.fl., 

2011; Sjödin, 2012). Mesta álagið sem starfsmenn lýstu í rannsókn Sjödin var hávaði frá 

röddum barna. Hún leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem fundu fyrir mikilli streitu við hávaða 

frá börnunum töldu starfsgæðin minni.  

Það eru fleiri en kennarar sem finna fyrir hávaða en í rannsókn Dellve, Kamp og Waye 

(2013) lýstu börn á leikskólaaldri yfir að þau finna fyrir hávaða í líkamanum. Þau sögðust fá 

illt í höfuð, hjarta og maga. Þetta leiddi í ljós að börn geta greint á milli líðan við hávaða og 

lýst viðbrögðum sínum við honum. Niðurstöður rannsóknar Granqvist o.fl. (2009) sýndu að 

miðað við aukinn fjölda barna sem sækja eftir leikskólavist, er mikilvægt að rannsaka hávaða 

og áhrif á heyrn og raddgæði barna og starfsfólks enn frekar. Mikill hávaði getur truflað 

talskiljanleika barna og hefur hann neikvæð áhrif á málþroska, náms- og lestrargetu barna 

(Sjödin, 2012; Umhverfisstofnun, e.d.). Þar sem heyrn barna er viðkvæmari en fullorðinna 

telst þetta mikið áhyggjuefni (Umhverfisstofnun, e.d.).  
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3.4 Álag á leikskólastarfsmenn 

Mikið hefur verið rætt um manneklu í leikskólum og er raunin sú að færri sækja um í 

leikskólakennarafræði en áður (Reykjavíkurborg, 2018b). Kennarastarf hefur verið skilgreint 

sem eitt mest streituvaldandi starf sem til er og leiðir gjarnan til kulnunar (Cascio o.fl., 2014). 

Rannsókn Boghean og Clipa (2015) studdi við þessar niðurstöður í könnun sem gerð var á 

leikskólakennurum í Rúmeníu, en þar kom í ljós að leikskólakennari er eitt af mest 

streituvaldandi störfum. Þá var næstum helmingur þessara tilteknu leikskólakennara, sem 

vildi gefa upp þessa starfsgrein. Í rannsókn Sjödin (2012) voru 30% starfsfólksins sem 

upplifðu kulnun í starfi en starfsmenn sem upplifa kulnun í starfi eru með minni getu til að 

takast á við vinnuálag og streitu (Sjödin, 2012). 

Það kom í ljós að helstu streituvaldar kennara í rannsókn Boghean og Clipa (2015) voru 

mikið vinnuálag og lág laun. Álag er eitthvað sem þekkist gjarnan meðal leikskólakennara en 

þegar talað er um álag er átt við líkamlega eða andlega áreynslu (Anna R. Árnadóttir o.fl., 

2014; Cascio o.fl., 2014). Álag í starfi er eðlilegt upp að vissu marki en það er til dæmis 

eðlilegt að vera stressaður þegar maður er að klára mikilvægt verkefni í vinnunni. Um leið og 

þetta er orðið yfirgnæfandi álag og stress er þetta orðið að streitu. Álag getur skapast vegna 

of margra og krefjandi verkefna, undirmönnunar til lengri tíma, kröfum sem teljast 

óraunhæfar, miklum hávaða, miklu áreiti og neikvæðum samskiptum við samstarfsfólk (Anna 

o.fl., 2014; Crowe, Lambert og McCarthy, 2010; Rentzou, 2012). Þetta getur leitt til kulnunar, 

sem er lýst sem tilfinningalegri örmögnun og persónuleikabreytingu (Crowe o.fl., 2010; 

Rentzou, 2012; Thomas o.fl., 2003). 

Miðað við þá erfiðisvinnu sem leikskólakennarar vinna, eru alltof mörg börn á hvern 

kennara (Berthelsen og Kelly, 1995). Clarke o.fl. (2003) komust að því að samkvæmt 

kennurum brýst álag út þegar barnahópur er of stór, vandamál koma upp meðal starfsfólks 

og skólastjórnenda, foreldrar gera of miklar kröfur og væntingar til starfsmanna, skortur er á 

faglegri viðurkenningu og viðhorf samfélagsins gagnvart kennurum er neikvætt. Í rannsókn 

Berthelsen og Kelly (1995) lýsa kennarar því yfir að skortur er á skilningi og mikilvægi 

leikskólakennara. Buettner, Garcia, Hur og Jeon (2016) komust að því að andleg heilsa 

kennara hefur áhrif á gæði þeirra í starfi. Andlegt og líkamlegt álag leikskólakennara getur 

valdið streitu og tilfinningalegri þreytu sem hefur áhrif á viðbrögð þeirra í starfi með 

börnunum. Þeir telja nauðsyn að bæta stuðning við kennara og faglega skuldbindingu þeirra. 

Auk þess komust Bailey o.fl. (2013) að því að streitu snemma í barnæsku er hægt að tengja 

við minni tilfinningalegan stuðning kennara við börn. Það má rekja til streitu starfsmanna 

sem hefur slæm áhrif á leikskólastarfið. 

Vaxandi streita hjá kennurum er hægt að tengja við minni ánægju í starfi og meiri 

starfsmannaveltu sem hefur áhrif á skipulag leikskólastarfs (Jones og Youngs, 2012). Streita 
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kennara getur leitt til þess að starfsmenn hætta störfum, mikillar starfsmannaveltu og færri 

sem sækja um laus störf (Thomas o.fl., 2003). Enn fremur hafa Lerkkanen o.fl. (2013) komist 

að því að leikskólakennarar sem töldu sig vera undir miklu álagi í starfi væru ólíklegri til að 

hvetja börnin og kenna þeim félagslega færni. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að kennarar sem 

búa við þreytu og streitu eru ólíklegri til að vinna vinnu sína vel og nota árangursríkar 

kennsluaðferðir. Niðurstöðurnar sýndu mikilvægi þess að velferð kennarans og gæði kennslu 

í leikskólum hefur áhrif á félagslega hæfni barna. Chen og Phillips (2018) komust að því að 

kennarar sem eru undir miklu álagi, eiga í neikvæðum samskiptum við foreldra og skorta 

skipulagsstuðning, menntun og reynslu eru líklegri til að hafa neikvæð samskipti við börnin. 

Í rannsókn Kelly og Berthelsen (1995) sem var gerð á streitu meðal leikskólakennara 

leiddi í ljós að tímapressa, að mæta þörfum barna, takast á við erfið verkefni, óánægja með 

foreldra og samskipti við samstarfsfólk voru helstu streituvaldar fyrir þennan tiltekna hóp 

leikskólakennara. Skýringarmyndirnar í þessari rannsókn sýndu strax skilaboð um mikla 

pressu á kennara og auknar kröfur sem hafa í kjölfarið áhrif á kennslu þeirra í leikskóla. 

Rannsakendur segja því að þörf sé á fleiri rannsóknum til að kanna streitu í tiltekinni kennslu, 

eins og á leikskóla. Í skýrslu OECD (2017) kemur í ljós að á Íslandi vinna leikskólakennarar 

lengri vinnudaga en kollegar þeirra í öðrum löndum sem koma fram í umræddi skýrslu. Þá 

kemur einnig fram að þeir starfi meira inn á deildum en leikskólakennarar hinna landanna. 

Þessar niðurstöður benda til þess að bæta þurfi andlegan stuðning við leikskólakennara og 

gæði aðstöðu á leikskólum með það að markmiði að ná tökum á streitu á leikskólum (Bailey 

o.fl., 2013). 

3.5 Samantekt 

Streituvaldar eru áreiti eða ákveðnar kringumstæður sem gerast í umhverfi einstaklings. 

Gerðar eru miklar kröfur til fjölskyldna í nútímasamfélagi og virðist samfélagið okkar vera 

streituvaldandi. Dæmi um streituvaldandi þætti leikskólabarna er snjalltækjanotkun, 

vinnutími foreldra, löng viðvera barna, hávaði og álag á leikskólastarfsmenn. Tæknivæðing 

sem hefur aukist á síðustu árum hefur slæm áhrif á fjölskyldulíf. Börn hreyfa sig minna og er 

langvarandi kyrrseta orðið áhyggjuefni. Snjalltækjanotkun tekur tíma frá börnum og 

foreldrum þeirra, sem hefur áhrif á tengsl og samveru. Vinnutími foreldra er langur og 

ósveigjanlegur sem gerir það að verkum að minni tími gefst með börnum þeirra. Ef foreldrar 

vinna mikið getur það haft áhrif á fjölskylduna og leitt til streitu. Íslendingar þurfa að vinna 

meira en aðrir Norðurlandabúar og hafa því minni tíma með fjölskyldunni. Því þurfa börnin 

að eyða löngum tíma í dagvistun, til að mynda á leikskóla og hefur dvalartími barna lengst 

töluvert á síðustu 10 árum.  
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Allt þetta getur haft áhrif á börnin þar sem leikskóladegi fylgir mikill hávaði og áreiti sem 

getur valdið streitu. Hávaðinn ræðst af samsetningu barnahópsins og fjölda barna á deild og 

getur hann skert kennslu og haft slæm áhrif á vinnuumhverfi leikskólans. Kennarastarf hefur 

verið skilgreint sem eitt af mest streituvaldandi störfum og getur leitt til kulnunar. Álag 

skapast til dæmis vegna undirmönnunar til lengri tíma, kröfum, hávaða, áreiti og neikvæðum 

samskiptum við samstarfsfólk. Leikskólakennarar sem eru undir miklu álagi eru ólíklegri til að 

sinna þörfum barna nægilega vel. Í næsta kafla koma fram hugmyndir um hvernig draga megi 

úr og stjórna streitu barna. Fjallað verður um núvitund, tilfinningatjáningu og násmefni um 

slökun fyrir börn. 
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4 Streitustjórnun  

Ekki hefur verið lögð áhersla á forvarnir þegar kemur að andlegri heilsu og líðan barna. Það 

hefur þó verið lögð áhersla á hollt mataræði, góða hreyfingu og svefn en það vantar í raun 

efni um jákvæða hugsun, stjórn á hegðun og slökun svo dæmi séu nefnd. Mikilvægt er að 

kenna börnunum að sýna þolinmæði og læra að vera sjálfum sér nóg. Þegar börn fara í 

slökun er hægt að kenna þeim að læra að slaka á og hlusta á eigin líkama. Með því að nota 

slökun frá unga aldri, er líklegra að barnið geti tekið á streitu og áreiti á jákvæðan hátt seinna 

meir (Árný, 2013). En til þess þurfa börnin góða aðstöðu til að slaka á og er góð hugmynd að 

hafa púða á hverri deild sem börnin geta fengið að setjast á þegar þau þurfa á slökun að 

halda. Gott er að bjóða uppá krakkajóga og skipulagðar hugleiðslustundir ásamt því að hvetja 

börnin til að tjá sig um hvernig þeim líður (Reykjavíkurborg, 2018a). Slökun og hugleiðsla 

hafa þá möguleika að auka lífsgæði barna og forvarnir til framtíðar (Árný, 2013). 

4.1 Tilfinningatjáning 

Andleg heilsa barna er mikilvæg og leggur grunn að góðu lífi síðar meir, ekki síður en líkamleg 

heilsa. Erfitt getur reynst að átta sig á því hvernig börn bregðast við erfiðum upplifunum eða 

aðstæðum því oft er það öðruvísi en hjá fullorðnum. Að fullorðnir geti  lesið í það hvernig 

börn bregðast við erfiðleikum sem geta komið upp er því nauðsynlegt (Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2006). Mikilvægt er að börnum sé kennt að tjá tilfinningar sínar og fái 

tækifæri til að tjá sig um eigin líðan. Þá þarf að sýna þeim skilning og að líðan hvers barns sé 

viðurkennd (Reykjavíkurborg, 2018a). Auðveld sambönd við fullorðna aðila sem kenna 

börnunum að stjórna tilfinningum og draga úr streituviðbrögðum stuðla að góðum árangri 

(Garner og Shonkoff, 2012). Þörf er á að nota fyrirbyggjandi aðgerðir og félagsleg samskipti 

og að tala um tilfinningar við börn getur haft góð áhrif (Garner, 2013).  

Leikskólinn Jörfi vann athyglisvert þróunarverkefni um tilfinningatjáningu barna. Þar 

vann starfsfólk með tilfinningatjáningu á hinum ýmsu sviðum í gegnum allt starfið. 

Tilfinningatjáning var notuð í gegnum leik, tónlist, myndlist og fleiri þætti í starfinu. Börnin 

lærðu að setja sig betur í spor annarra og notast var við efni sem styður börnin í að tjá 

hvernig tilfinningar þau upplifa í mismunandi aðstæðum. Að læra mismunandi orð sem hægt 

er að nota yfir mismunandi tilfinningar var einnig hluti af þróunarverkefninu. Þarna læra 

börn snemma að setja tilfinningar sínar í orð og átta sig á því hvernig er æskilegt að bregðast 

við ákveðnum aðstæðum sem þau lenda í eða fást við. Einnig skapast umræða um óæskileg 

og æskileg viðbrögð við ákveðnum aðstæðum. Þróunarverkefnið skilaði góðum árangri að 

mati starfsfólks sem kom að þessari vinnu. Starfsfólkið sjálft fann fyrir meiri gleði og öryggi 

sem leiddi til minni streitu. Einnig þóttist starfsfólkið sjá framfarir hjá börnunum í því að tjá 

tilfinningar sínar (Erna Magnúsdóttir og Sæunn Elfa Karlsdóttir, 2007).  
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4.2 Jóga, hugleiðsla og núvitund 

Núvitund er nokkuð ný aðferð hér á landi, en hún hefur mikið verið notuð í Bandaríkjunum 

og skilað þar góðum árangri. Einnig er jóga talin góð leið til að takast á við streitu og er mikið 

notað í nútímasamfélagi en jóga felur það í sér að tengja sál, huga og líkama saman ásamt 

því að auka meðvitund og styrk (Cico, Raymond og Razza, 2015; Kristín Rósa Ármannsdóttir 

o.fl., 2014). Núvitund hefur töluvert verið rannsökuð síðustu ár meðal fullorðinna og skilað 

góðum árangri en þörf virðist vera á frekari og víðtækari rannsóknum meðal barna (Black og 

Fernando, 2014; Burke, 2010). Rannsóknir eru að færast í aukana og þær sem til eru virðast 

skila jafn góðum árangri og hjá fullorðnum og sýna fram á meiri vellíðan (Burke, 2010; 

Capurso, Crescentini, Fabbro og Furlan, 2016; Dincsoy, 2017).  

Núvitund fyrir börn er auðvelt að framkvæma, hún passar vel inn í skólastarf og er þetta 

sniðug leið fyrir kennara og nemendur að gera saman (Dincsoy, 2017). Hún getur bætt 

andlega, tilfinningalega, líkamlega og félagslega hegðun og stuðlað að velferð ungs fólks 

(Dincsoy, 2017; Weare, 2012). Hún hefur verið notuð til að draga úr streitu, kvíða og slæmri 

hegðun (Black og Fernando, 2014; Karazsia, Lancoioni, Singh og Winton, 2013) og getur 

komið á meiri ró, slökun og stuðlað að betri svefni (Weare, 2012). Núvitund getur hjálpað 

börnum að ná meiri einbeitingu og athygli (Burke, 2010). Börn sem stunda hana eru líklegri 

til þess að hugsa jákvætt frekar en neikvætt og eru líklegri til þess að eignast góða vini 

(Karazsia o.fl., 2013; Weare, 2012). 

Holley, Krech og Napoli (2005) greindu frá niðurstöðum rannsóknar sinnar sem var um 

slökunardagskrá fyrir börn. Börnin sýndu marktæka lækkun á bæði kvíða, ADHD hegðun og 

einnig öðluðust þau betri hæfni til að taka eftir. Auk þess bentu niðurstöður rannsóknar 

Katherine Weare (2012) á núvitund til þess að börnin sögðust geta slakað meira á og upplifa 

þau minni streitu og kvíða. Sömuleiðis sýndu niðurstöður hennar fram á að þegar börn læra 

að vera meira „til staðar“ og minna áhyggjufull, finnst þeim þau geta staðið sig betur í 

ýmsum athöfnum í daglegu lífi sínu. Einnig finnst þeim þau færari að nálgast aðstæður frá 

nýju sjónarhorni og eru þau líklegri til að vera fær um að takast á við streituvaldandi 

aðstæður (Weare, 2012). Rannsókn Cico, Raymond og Razza (2015) sem gerð var á 

leikskólabörnum á aldrinum 3-5 ára snérist út á innleiðingu jóga og hugleiðslu. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á góðan árangur en með þessu er hægt að auka sjálfsstjórnun 

barna. 

Frá árinu 2015 hefur Gitte Graugaard verið með umsjón hugleiðsluæfinga í skólum í 

Billund og hafa starfsfólk og nemendur skólanna fengið námskeið í slíkum æfingum. 

Graugaard og leiðbeinendur hennar vinna með börnunum í átta vikur, þar sem kennarar 

fylgjast með og eru til staðar. Þetta eru einfaldar æfingar sem kennarar geta lært með því að 

fylgjast með og eru æfingarnar allt frá hugleiðslu til jóga og hreyfingar. Foreldrar tóku vel í 
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verkefnið og lýstu yfir ánægju með það, en eftir námskeiðið töluðu foreldrar um að börn 

þeirra áttu auðveldara með að tala um tilfinningar sínar, einbeita sér og vinna með öðrum. 

Kennararnir upplifðu að nemendur báru meiri virðingu fyrir hvor öðrum og áttu auðveldara 

með ró og einbeitingu. Þetta stuðlaði að frábærum árangri og var í raun gott inngrip 

(Thomsen, 2017b). 

Hér á landi fór fram verkefnið Hér og nú, sem er innleiðing núvitundar í leikskóla og 1.-3. 

bekk grunnskóla. Verkefnið var ætlað að kenna börnum og kennurum núvitund með 

hugleiðslu og jógaæfingum. Markmið verkefnisins var að efla tilfinningalegt jafnvægi, 

jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði meðal nemenda og kennara og átti það að róa 

hugann, minnka streitu, auka einbeitingu og vellíðan þeirra. Þetta átti að leiða til betra 

andrúmslofts og jógaæfingar áttu að styðja við núvitund. Kennarar fengu fræðslu um 

núvitund í daglegu lífi í starfi með börnum. Unnið var með börnin með verkefnum tengdum 

núvitund og markmið æfinganna var að gefa börnunum tækifæri á að skoða, viðurkenna og 

tjá tilfinningar sínar. Einnig voru stundaðar jógaæfingar sem áttu að styðjast við núvitund og 

efla jákvæð samskipti og sjálfstraust.  

Í ljós kom að kennarar hefðu viljað fá enn meiri fræðslu um verkefnið áður en það hófst 

en aukin fræðsla styður við öryggi kennara og heldur þeim við efnið. Það hefði mátt byrja 

með auðveldari æfingar en settar voru fram en gott er að byrja á hreyfiæfingum og söngvum 

og þróa svo út í öndunaræfingar. Börnin virtust vera fljót að tileinka sér aðferðir sem þeim 

voru kenndar og nota þetta bæði í leik og heima hjá sér. Kennurum leið vel með verkefnið og 

stór hluti þeirra notar æfingarnar í daglegu lífi. Verkefnið hafði mikil áhrif á skólastarfið í 

heild og kennarar fengu að kynnast leiðum til að aðstoða börn. Börnin fengu að finna það út 

að ýmsar mismunandi tilfinningar eru eðlilegar til að átta sig á hver þau eru eða hvað þau 

vilja. Kennararnir telja að þetta hafi fært börnunum meiri ró og segja að núvitund og jóga 

hjálpi ekki einungis skólastarfinu heldur samfélaginu í heild að undirbúa börnin til að takast á 

við áskoranir í daglegu lífi (Halldóra Halldórsdóttir, Harpa Rakel Hallgrímsdóttir og Hulda 

Jóhannsdóttir, 2016).   

4.3 Námsefni til slökunar fyrir börn 

Til eru ýmsar góðar leiðir fyrir börn þegar kemur að leiðum til að minnka streitu (Árný, 2013). 

Til eru bækur og geisladiskar sem heita Relax Kids og byggist á slökun fyrir börn, en það var 

Marneta Viegas sem kom með hugmyndina og vann með hana í Bandaríkjunum. Hún fékk 

hugmyndina þegar hún tók eftir því að börn áttu erfitt með að vera róleg og einbeita sér. 

Viegas hélt ýmis námskeið á opinberum vettvangi þangað til hún bjó til slökunardiska fyrir 

börn og gaf svo út bækur um efnið. Til eru um það bil 600 manns sem hafa réttindi sem 

þjálfarar hjá Relax Kids og halda þeir námskeið víða um allan heim (Relax Kids, e.d.). Til eru 
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ýmsar sjálfshjálparbækur sem geta verið góð forvörn streitu. Sjálfshjálparbækur eru oft 

notaðar til þess að fyrirbyggja áhyggjur og neikvæðni hjá börnum en þessar bækur eru 

tilvalið efni fyrir kennara til að vinna með í leikskólanum. Hinsvegar hefur ekki verið gefið út 

mikið efni á íslensku sem höfðar til barna (Árný, 2013). Þó eru nokkrar leiðir sem áhugavert 

er að skoða, til dæmis hugleiðsluæfingar og bækurnar Aladdín og töfrateppið, Bangsímon og 

Siggi og Sigrún. 

Aladdín og töfrateppið er skemmtileg bók fyrir börn til að taka þátt í slökun og 

hugleiðslu. Bókin er eftir Marnetu Viegas, stofnanda hugmyndafræðinnar á bakvið Relax 

Kids. En það var sálfræðingurinn Árný Ingvarsdóttir sem gaf hana út á íslensku. Í bókinni er 

búið að breyta þekktum ævintýrum í slökunarhugleiðslur sem eykur sköpunargleði barna og 

kennir þeim að slaka á. Þau upplifa ævintýralegar stundir í eigin heimi með sögum af Gosa, 

Mjallhvíti, Pétri Pan og Þyrnirós ásamt fleiri sögupersónum. Bókin er tilvalin leið til að slaka á 

heima eða í hvíld í skóla eða á öðrum tímapunkti dagsins þegar gott er að róa sig niður í 

stutta stund. Árný, höfundur bókarinnar, segir nokkra leikskóla og skóla hér á landi hafa 

notað bókina með góðum árangri (Árný, 2013). Í bókunum Siggi og Sigrún slaka á og Siggi og 

Sigrún hugleiða sem eru eftir Hrafnhildi Sigurðardóttir og Kára Þór Arnarsson, er lögð áhersla 

á hugleiðslu og slökun. Í bókunum eru myndir sem sýna mismunandi aðstæður til að slaka á 

og vera í núinu. Þetta er gott tækifæri fyrir foreldra og aðra uppeldisaðila barna til að taka 

þátt í að innleiða slökun í daglegt líf barnanna (Hugarfrelsi, e.d.).  

Hugleiðsluæfingar er einfalt að gera með börnunum og gott er að byrja á einfaldri 

æfingu þar sem börnin loka augunum. Kennarinn segir sögu um mús sem er að labba í 

skóginum. Með því að fara í göngutúr í skóginum í huganum vakna skynfærin. Kennarinn lýsir 

því hvernig músin lítur út, hvað hún heyrir, hvaða lykt hún finnur og hvernig bragðið 

smakkast af matnum sem hún veiðir sér. Þá sjá sumir þetta fyrir sér og fara að ímynda sér og 

getur það stuðlað að ró (Thomsen, 2017b). Þá má kenna börnunum á líkama sinn með því að 

læra slökun og hlusta á eigin líkama (Reykjavíkurborg, 2018a). Sniðugt er að byrja á slíkri 

æfingu og prófa sig svo áfram með fleiri æfingar. Hægt er að finna allskonar slökunaræfingar 

fyrir börn á netinu með leitarorðunum ,,mindfulness for kids“. 

Sjálf hef ég skoðað töluvert bækurnar um Bangsímon og eru þær gott tækifæri til að 

vinna með þá heimspeki sem þar er að finna. Í textanum koma oft fyrir skemmtileg 

orðatiltæki sem snúast að mörgu leyti um að dvelja í núinu og mikilvægi þess að njóta 

augnabliksins, eins og þegar Gríslingur spyr Bangsímon hvernig hann stafi orðið ást þá svarar 

hann með því að ást sé ekki stöfuð heldur sé það tilfinning. Þarna er hægt að ræða 

tilfinninguna ást. Hvað er það? Hvernig líður okkur? Vináttan kemur einnig mikið fyrir í 

bókunum ásamt því að upplifunin og ferlið skiptir máli en ekki endilega útkoman. Bangsímon 

virðist vera dálítið áhyggjulaus og lítur á hlutina á jákvæðan hátt og sér heiminn með 
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jákvæðum augum. Hann horfir á einfaldleikann og að vera ekki að flækja hlutina of mikið 

(Hoff, 1983). 

4.4 Samantekt 

Þegar kemur að andlegri heilsu vantar í raun forvarnir gegn streitu. Tilfinningatjáning, jóga, 

hugleiðsla og núvitund eru góðar leiðir til að takast á við streitu. Tilfinningatjáning er tilvalin 

til að vinna með á leikskóla og hægt er að nota hana til dæmis í gegnum leik, tónlist og 

myndlist. Þá læra börnin að tjá tilfinningar sínar og skapast getur góð umræða um þær. Jóga, 

hugleiðsla og núvitund hentar vel í skólastarf og er sniðug leið fyrir kennara og börn að gera 

saman. Núvitund hefur til dæmis verið notuð til að draga úr streitu, koma á meiri slökun og 

stuðla að betri svefni og getur hjálpað börnum við að ná meiri einbeitingu og stjórn á eigin 

hegðun. Verkefnið Hér og nú, sem fór fram hér á landi skilaði góðum árangri og leið bæði 

börnum og kennurum vel eftir verkefnið. Það er til ýmislegt gott námsefni til slökunar fyrir 

börn sem getur minnkað streitu og hafa bækurnar Bangsímon, Aladdín og töfrateppið, Siggi 

og Sigrún hugleiða og Siggi og Sigrún slaka á reynst vel. Hugleiðsluæfingar er einfalt að 

framkvæma með börnunum og gott er að byrja á einfaldri æfingu og prófa sig svo áfram með 

fleiri. Undir efninu ,,Relax Kids“ og ,,Mindfulness for kids“ má finna ýmsar góðar leiðir sem 

byggjast á slökun fyrir börn. Í næsta kafla verður fjallað um nokkrar góðar leiðir til að stuðla 

að bættu umhverfi leikskólabarna. 
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5 Leiðir að bættu umhverfi leikskólabarna 

5.1 Hreyfing og hollt mataræði 

Rannsóknir hafa sýnt að óhollur lífsstíll barna getur haft streitu í för með sér (Garner og 

Shonkoff, 2012). Heilbrigð hreyfing samhliða hollu og góðu mataræði ætti að vera stór partur 

í lífi barna. Þetta er í raun undirstaða þess að lifa heilbrigðu lífi (Christian o.fl., 2016; 

Lýðheilsustöð, 2008) en líkamleg virkni er talin einn mikilvægasti þáttur í heilbrigðum þroska 

barna. Þetta getur haft áhrif á andlega, félagslega og líkamlega þætti barna. Börn sem eiga 

heilsusamlegt líf eru líklegri til að halda því áfram fram á fullorðinsár (Lýðheilsustöð 2008; 

Rafal, 2013). Dagleg líkamleg virkni er talin vera mjög mikilvæg fyrir fyrstu ár barnsins því 

hún veitir þeim góða heilsu í gegnum lífið (Christian o.fl., 2016).  

Hreyfing er stórt hugtak sem nær yfir allar athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum 

eða öðrum hætti til dæmis fara á milli staða gangandi eða á hjóli, vinna við heimilisstörf eða 

garðvinnu, fara í leiki, íþróttir eða stunda aðra skipulagða þjálfun (Lýðheilsustöð, 2008). 

Dagleg hreyfing er börnum nauðsynleg fyrir vöxt, þroska og vellíðan (Lýðheilsustöð, 2008). 

Hreyfing stuðlar að bættri heilsu til dæmis eðlilegri þyngd og sterkari beinum (Garner og 

Shonkoff, 2012) og skapar hún tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, bæta líkamshreysti, eignast 

vini, auka félagslega færni og efla sjálfstraust. Ráðlagt er að börn hreyfi sig í að minnsta kosti 

60 mínútur daglega og ætti hreyfingin að vera fjölbreytt. Hægt er að skipta tímanum upp í 

nokkur styttri tímabil yfir daginn eins og 10-15 mínútur í einu (Lýðheilsustöð, 2008). Börn 

sem hreyfa sig eru ólíklegri til að fá hjarta- og æðasjúkdóma síðar á lífsleiðinni (Garner og 

Shonkoff, 2012). 

Íþróttir hafa lengi verið mikilvægur þáttur í menningu og skipulagi flestra samfélaga, en 

það á sérstaklega vel við um nútímasamfélagið. Ástæður þátttöku barna í íþróttum eru 

meðal annars jákvæðar hugmyndir almennings um slíkt starf en íþróttafélög eru oft talin 

hluti af uppeldisstarfsemi barna. Þátttaka í íþróttum getur stuðlað að því að börn læri góð 

gildi, vinnubrögð, samskipti og reglur (Viðar Halldórsson, 2014). Rannsóknir bæði hér og 

erlendis hafa sýnt fram á jákvætt samband milli þátttöku íþrótta og ungmenna (Garner og 

Shonkoff, 2012; Viðar, 2014). Foreldrar geta haft greiða leið að íþróttastarfi barna sinna og 

geta í raun tekið mikinn þátt í því. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í slíku 

starfi getur haft góð áhrif á börn (Viðar, 2014) 

Þar sem börn eyða löngum tíma í leikskólanum er talin þörf á að fjölga leiðum til að efla 

hreyfingu innan leikskólans (Christian o.fl., 2016; Garner og Shonkoff, 2012). Börnin verða að 

fá útrás fyrir hreyfingu í skipulögðu starfi og í frjálsum leik bæði inni og úti. Hreyfingin þarf að 

vera alla daga og er mikilvægt að fara út á hverjum degi. Gott er að hafa fasta leikfimitíma. 

Kynna þarf fyrir börnunum fjölbreytta möguleika varðandi íþróttaiðkun. Börn eiga að fá 
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tækifæri til að stunda útvist með kennara. Ýmislegt er hægt að gera til dæmis fara í fjöruferð, 

útileiki, borða úti og gönguferð (Reykjavíkurborg, 2018a).  

Þegar börn verða eldri eru þau líklegri til að hætta að hreyfa sig (Erlingur Jóhannsson, 

2001) og í ljósi þess er mikilvægt að finna hreyfingu fyrir börn sem þeim finnst skemmtileg í 

samræmi við getu þeirra og hvað höfðar til þeirra. Sum börn þurfa meiri hvatningu en önnur 

þar sem þau eru rólegri. Börn auka hreyfifærni sína með því að hlaupa, kasta, hoppa, grípa 

og sparka og veitir hreyfing þeim betra sjálfstraust. Fullorðnir einstaklingar sem umgangast 

börn geta haft mikið að segja um hvað börnin hreyfa sig mikið en þeir geta verið góð 

fyrirmynd og hreyft sig með börnunum. Þeir geta hvatt til útileikja og þátttöku í skipulögðu 

íþróttastarfi (Lýðheilsustöð, 2008). Það er kjörin leið fyrir leikskólastarfsmenn að vinna mikið 

með hreyfingu, en þannig er hægt að auka eigin heilsu og barnanna (Garner og Shonkoff, 

2012). Þeir geta bent á athafnir sem krefjast hreyfingar (Lýðheilsustöð, 2008). Frábært er að 

gera hreyfinguna eins áhugaverða og hægt er og væri góð hugmynd að fá inn fyrirmynd eins 

og til dæmis íþróttafólk til þess að tala við börnin (Reykjavíkurborg, 2018a). 

Það er mikilvægt að velja fjölbreytta fæðu svo orkan sé næg til að hreyfa sig 

(Lýðheilsustöð, 2008). Það er margt sem þarf að huga að þegar kemur að mat á leikskóla. 

Maturinn þarf að vera hollur, góður og fjölbreyttur en góðar matarvenjur barna myndast í 

því umhverfi sem þau eru í. Matur sem borinn er fram á leikskólanum hefur áhrif á heilsu og 

líðan barnanna en leikskólabörn verða að fá hollan og fjölbreyttan mat til að þroskast og 

dafna á réttan hátt. Næring barna fyrstu árin er talin mjög mikilvæg og hefur hún áhrif á 

viðhorf þeirra til matar seinna meir. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að huga að næringarmálum. 

Þá þurfa stjórnendur leikskólans og starfsmenn eldhússins að tala reglulega saman um 

næringarmál leikskólans, til dæmis um matseðil, breytingar á innkaupum, matarsóun og 

ánægju. Umfjöllun um hollan og góðan mat á í raun að vera hluti af námi barnanna. Þá er 

mikilvægt að kennarar borði með börnunum og ræði við þau í leiðinni um hversu mikilvægt 

hollt og gott mataræði er. Þá læra börnin að það er eftirsóknarvert að borða hollan mat því 

þá líður þeim vel (Elva Gísladóttir, 2017). 

Í dagskipulagi leikskóla mætti fræða starfsfólk og börn betur um mikilvægi þess að hafa 

heilbrigði í fyrirrúmi. Fjölbreyttur og hollur matur sem tekur mið af næringarþörfum barna á 

leikskólaaldri er mikilvægur. Í mötuneyti leikskólans skal vera menntað fólk og mikilvægt að 

maturinn sé eldaður frá grunni. Til að efla börnin í því að vera meðvituð um mikilvægi 

hollustu getur verið gott að leyfa þeim að taka þátt, til dæmis fara með þeim inn í eldhús og 

leyfa þeim að hjálpa þar. Einnig leyfa þeim að taka þátt í að skipuleggja matseðil leikskólans. 

Æskilegt er að fræða börnin um hvaða matur er hollur og óhollur og gildi þess að borða 

hollan mat. Einnig skal hvetja börnin til að drekka nóg af vatni og auka vitund þeirra um 

mikilvægi vatns fyrir heilsuna. En til þess þurfa þau að hafa gott aðgengi að vatni. Þá er hægt 
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að hafa til dæmis vatnsbrúsa inn á deildum. Kennarar þurfa að vera hvetjandi og miðla 

mikilvægi þess að borða hollan og góðan mat og mikilvægi hreyfingar (Reykjavíkurborg, 

2018a). 

5.2 Rólegt andrúmsloft 

Það er ýmislegt sem hægt er að gera til að stuðla að meiri ró innan leikskólans. Það sem 

hægt er að gera varðandi hávaðann er að byrja á því að greina hávaðann sem er til staðar á 

svæðinu. Þegar kemur að hávaða frá börnum þá skiptir agi, skipulag og meðvitund 

stjórnenda miklu máli (Valdís, 2014). Börn hafa í rauninni minni möguleika til að stjórna 

hávaða en fullorðnir (Dellve o.fl., 2013). Það er því ábyrgð starfsfólksins að finna ráð við 

slíkum hávaða (Valdís, 2014). Því fleiri börn í rými því meiri verður oft hávaðinn (Valdís, 

2014). Í starfi með börnum er æskilegt að skipta börnunum upp og vinna að mestu leyti í 

litlum hópum. Einnig getur mikið ráp um deildir og rými valdið miklum hávaða. Mikilvægt er 

að hafa ekki of mörg leikföng í einu (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) og þá er gott að 

kennarar geri börnunum grein fyrir því dóti sem má nota á hverju svæði fyrir sig (Valdís, 

2014). Þá er einnig gott að nota leikföng sem gefa frá sér sem minnstan hávaða. Kenna skal 

börnunum að róta ekki í dótinu og sturta úr hverjum einasta kassa af dóti. Þá getur fullorðin 

manneskja hjálpað börnunum að tæma úr dótakössunum á mjúka mottu (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.). Nálægð fullorðinna slær oftast á hávaða frá börnum (Valdís, 2014). 

 Lindstrom o.fl. (2011) komust að því að kennarar hækka oft rödd sína þegar mikill 

hávaði er á svæðinu og veldur það enn meiri hávaða. Í rannsókn Kaluznaja og Lakisa (2016) 

kom í ljós að 70% leikskólakennara töldu sig þurfa að beita rödd sinni daglega vegna hávaða 

frá barnahóp. Þetta veldur þreytu, streitu, höfuðverk og pirringi. Einnig lýstu nokkrir 

svarendur því yfir að þá langar oft að einangra sig frá öðrum. Algengt var að kennarar kæmu 

heim með höfuðverk eftir daginn (Kaluznaja og Lakisa, 2016). Því er nauðsynlegt að þeir verði 

meðvitaðir um að ekki er gott að kalla yfir hópinn þar sem það veldur enn meiri hávaða 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Hávaði frá kennurum kom aðallega út frá 

samskiptum við fleiri en eitt barn, þegar þurfti að skamma eða hvetja börnin áfram í starfinu 

(Lindstrom o.fl., 2011). Þegar starfsfólk er nálægt eða tekur þátt í að skipuleggja leiki dregur 

oft úr hávaða barna. Gott er að kenna börnum að nota merki eins og til dæmis klapp 

(Samband Íslenskra Sveitarfélaga, e.d.). Börnin eiga ekki alltaf að þurfa að vera flýta sér, 

heldur þurfum við að gefa þeim meiri tíma. Mikilvægt er að hafa starfið afslappað og rólegt 

svo næði gefist til að vera með börnunum. Hvíld er mikilvægur hluti af dagskipulaginu 

(Reykjavíkurborg, 2018a) en börnin þurfa á hvíldinni að halda á svona löngum leikskóladegi. 

Leið til að forðast streitu sem kann að vera í umhverfi leikskólans er að virða þau 

hávaðamörk sem sett eru fram (Kaluznaja og Lakisa, 2016).  
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5.3 Bættar aðstæður á leikskóla 

Það er margt sem þarf að bæta þegar kemur að húsnæði leikskóla. Samkvæmt lögum um 

leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að öryggi og rúmgott náms- og starfsumhverfi þarf að vera 

í fyrirrúmi. Húsnæði leikskóla þurfi að taka mið af þörfum barna, starfsfólks og því starfi sem 

þar fer fram. Þegar tekin er ákvörðun um fjölda barna innan leikskólans skal taka tillit til 

aldurs barna, sérþarfa, lengdar dvalartíma barna, stærðar húsnæðis og fjölda starfsmanna.  

Skipulag leikskólastarfs getur skapað óþarfa álag og því mikilvægt að hafa dagskipulag 

skóla í stöðugri endurskoðun (Anna R. Árnadóttir o.fl, 2014). Að börnunum sé gefinn góður 

tími til daglegra athafna og að þau fái nægan tíma í frjálsan leik er stór hluti af starfinu. Það 

þarf að huga vel að dagskipulag í leikskólanum sé ekki of stíft og þétt skipað því það getur 

valdið streitu (Valdís, 2014). Framkvæmdir og viðhald á leikskóla krefst stöðugrar 

skipulagningar og endurskoðunar (Berthelsen og Kelly, 1995). Í könnun sem gerð var árið 

2014 á álagi í leikskólum á Akureyri voru tillögur settar fram um að gerð yrði úttekt á 

hljóðvist í öllum leikskólum Akureyrar. Þar var tekið tillit til fjölda barna á hverri deild og 

stærð húsnæðis og úttekt á aðstöðu og aðbúnaði starfsfólks. Við hönnun var svo unnið út frá 

þessum atriðum (Anna o.fl., 2014). 

Í skipulagi á leikskóla þarf að gera ráð fyrir hávaða (Sjödin, 2012) og þarf því að huga að 

betra umhverfi þegar kemur að hávaða (Kaluznaja og Lakisa, 2016). Sjödin (2012) telur 

nauðsynlegt að finna leiðir til að minnka hávaða í leikskólum og getur hljóðeinangrun 

húsnæðis bætt ástand hávaðans. Talið er nauðsynlegt að gæta að hljóðvist í húsnæði um leið 

og það er hannað því erfitt og dýrt er að breyta hönnun húsnæðis eftir á (Sjödin, 2012; 

Umhverfisstofnun, e.d.). Það þarf að huga að betri einangrun á gluggum, veggjum, hurðum 

og lofti því þannig er hægt að koma minnka hávaða sem á sér oft stað (Valdís, 2014). Þá má 

einnig fækka börnum á deild, breyta dagskrá skipulagsins, skipta börnum upp í minni hópa, 

nýta húsnæðið betur, nota mjúkar mottur undir hörð leikföng, setja tappa undir borð- og 

stólfætur og reyna að einangra öll hljóð sem mest (Umhverfisstofnun, e.d.). Hávaði getur átt 

sér stað þegar stólar eru dregnir um gólf (Dellve o.fl., 2013). Það getur skipt miklu máli að 

húsgögn séu valin með tilliti til þess að valda ekki hávaða (Umhverfisstofnun, e.d.). 

Nauðsynlegt er að gæta að því rými sem er ætlað til hreyfingar fyrir börn á inni- og 

útisvæðum og gera úrbætur ef þörf krefur (Berthelsen og Kelly, 1995). Útiaðstaða barnanna 

þarf að vera góð ásamt nægilegu rými til hreyfingar (Valdís, 2014) og umhverfi leikskólans 

má ekki hindra hreyfingu barna, þar sem hún er mikilvæg (Garner og Shonkoff, 2012). Gott er 

að gera sér grein fyrir hvað er til á leikskólanum og hafa efniviðinn sýnilegan, til dæmis fyrir 

útileiki. Bæði börnunum og starfsfólki líður betur ef þeir vita að umhverfið er öruggt og 

öryggi fylgir meiri ró (Reykjavíkurborg, 2018a).  
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Vegna aukins álags er hætta á meiri streitu, sérstaklega þegar unnið er með stóran hóp 

barna (Sjödin, 2012). Ef barnahópurinn er of stór hefur það neikvæð áhrif á leikskólakennara, 

þeir hafa takmörkuð tækifæri til að sinna hverju barni og upplifa meiri streitu. Sömuleiðis er 

erfitt að fylgja námskránni eftir með svona mörg börn í einu. Með því að vinna með 

fámennan barnahóp aukast líkur á að mynda betri samskipti milli barna og kennara 

(Samuelsson, Sheridan og Williams, 2014). Í rannsókn Chung, Churchill og Marvin (2008) kom 

í ljós að samband foreldra og leikskólakennara virðist vera einn af lykilþáttum til að stuðla að 

betri líðan, bæði fyrir barn og starfsfólk. Með því að bæta aðstæður í leikskólum eins vel og 

hægt er, eru meiri líkur á að auka gæði starfsins (OECD, 2017). 

5.4 Mikilvægi leikskólakennara 

Við upphaf leikskólagöngu barna verða ýmsar breytingar í lífi þeirra (Bailey, 2013). 

Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki að hjálpa börnum að takast á við þessar nýju 

breytingar (Bolt, Garner, Mahatmya og Moses, 2014). Í leikskóla er lagður grunnur að 

undirbúningi fyrir grunnskólagöngu og er því er mikilvægt að kennarar hjálpi þeim að þróa 

persónulega möguleika þeirra, sköpunargáfu og hjálpa börnunum að takast á við átök sem 

upp koma á milli barna (Kaluznaja og Lakisa, 2016) 

Leikskólakennarar spila stórt hlutverk í uppeldi barna og geta þeir haft áhrif á framtíð 

þeirra, þar sem börnin eyða oft lengri tíma í leikskólanum en með foreldrum sínum (Bailey 

o.fl., 2013). Leikskólakennarar eru fyrirmyndir barnanna í leikskólanum (Kaluznaja og Lakisa, 

2016) og þurfa þeir að mynda góð tengsl við börnin (Reykjavíkurborg, 2018a). Þeir þurfa að 

sýna börnunum athygli allan daginn (Kaluznaja og Lakisa, 2016) og þurfa því að sýna 

þolinmæði, gleði og jákvæðni og hrósa börnunum (Bailey o.fl., 2013). Starfsfólk þarf að vera 

meðvitað um hvað gleði getur skipt sköpum fyrir börn (Reykjavíkurborg, 2018a). Starfsmenn 

eiga að hvetja börnin áfram og draga það besta fram í þeim (Bailey o.fl., 2013; 

Reykjavíkurborg, 2018a) en leikskólakennarar vinna út frá jákvæðu viðhorfi til allra barna og 

skila því áfram að allir eru samþykktir nákvæmlega eins og þeir eru (Reykjavíkurborg, 2018a). 

Samband barns og kennara er stór hluti af leikskólastarfinu en kennarar þurfa að sýna 

stuðning og hlýju til að stuðla að góðum árangri (Bailey o.fl., 2013). Leikskólakennarar kenna 

börnum að bera virðingu fyrir öðrum og hjálpa börnunum að styrkja sjálfsmynd sína og trú á 

eigin getu (Reykjavíkurborg, 2018a). 

5.5 Bætt starfsumhverfi leikskólastarfsmanna 

Þar sem starfið er mjög krefjandi og kröfur á starfsfólk hafa aukist með árunum, þarf að bæta 

starfsumhverfi leikskólakennara. Nefnd sem fjallaði um launamál leikskólakennara telur 

brýnt að gera laun þeirra samkeppnishæf við laun sérfræðinga í sambærilegum störfum. Hún 

telur það hluta að því að gera námið og starfið eftirsóknarverðara (Reykjavíkurborg, 2018b). 
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Auk þess segir Sjödin (2012) að fjölga þurfi menntuðu starfsfólki á leikskólum en 

árangursríkasta leiðin til þess er að hafa sanngjörn laun og rétt vinnuskilyrði. Til að laða að 

leikskólakennara þarf að bjóða upp á góð laun, faglegt umhverfi og þróunarstarf (OECD, 

2017). Í Finnlandi er kennsla virt og áberandi starfsgrein og þurfa allir sem starfa með 

börnum að hafa lokið meistaragráðu. Þá er námið frítt, sem hvetur fólk til að sækja um 

(Dickinson, 2019). Þetta er eitthvað sem hægt væri að miðla til almennings hér á landi.  

Lélegur starfsandi og neikvæð samskipti við stjórnendur geta haft slæm áhrif og valdið 

streitu hjá starfsfólki (Crowe o.fl., 2010; Rentzou, 2012; Sjödin, 2012; Thomas o.fl., 2003). 

Það veldur einnig streitu þegar þörf er á betra skipulagi á vinnustaðnum (Sjödin, 2012) og má 

því segja að góð stjórnun og gott skipulag er mikilvægt til að koma í veg fyrir streitu (Leka, 

2003). Það er því á ábyrgð leikskólastjórans að skapa jákvætt og streituminna andrúmsloft en 

jákvæðir stjórnendur auka því líkur á að góður starfsandi myndist innan leikskólans með 

hrósi og jákvæðni. Það er mikilvægt að passa upp á þetta svo fólk kulni ekki í starfi. 

Nauðsynlegt er að fjalla um streitu leikskólakennara sem umfjöllunarefni og finna leiðir 

hvernig best sé að draga úr henni. Þörf er á að endurskoða dagskipulagið og hvað veldur 

þessum miklu kröfum á kennara. Með því að þróa starfshætti og sýna meiri stuðning við 

leikskólakennara, er möguleiki á að draga úr streitu sem þeir upplifa (Berthelsen og Kelly, 

1995). Einnig þarf að skoða vinnustundir hvers leikskólakennara og fjölda barna á hvern 

kennara (OECD, 2017). 

Í skýrslu OECD (2017) koma fram hugmyndir um að bæta aðstæður á leikskóla. Þá er 

talað um lægra hlutfall barna á hvern starfsmann, hærri laun, sveigjanlegri vinnutíma, gott 

vinnuumhverfi og styðjandi leikskólastjóra. Allt þetta gæti komið í veg fyrir starfsmannaveltu 

sem er allt of mikil á leikskólum. Auk þess komust Boghean og Clipa (2015) að því að 

launahækkun telst vera hagkvæmasta leiðin til að bæta umhverfi leikskólakennara. Þá kom 

einnig fram að bætt vinnuskilyrði, fleiri leikskólakennarar, færri fjöldi barna í hópi, bætt 

stjórnun og betra skipulagt rými geta bætt starfsumhverfi leikskólakennara. Rannsóknir á 

líðan leikskólakennara á vinnustöðum bjóða upp á hagnýtar upplýsingar til að gera 

ráðstafanir til að draga úr og jafnvel útrýma streitu leikskólakennara. Góð leit umbóta í 

leikskólastarfi er að draga úr streitu leikskólakennara. 

Leikskólakennarar eyða meirihluta dagsins í vinnu með börnum og hafa oft lítinn sem 

engan tíma til að hreyfa sig utan vinnutíma. Talið er að gott sé að grípa til aðgerðar til 

heilsueflingar starfsfólks. Þá er það hvatt til meðal annars hreyfingar með föstum greiðslum. 

Kennarar þurfa einnig á því að halda að fá námskeið um hvernig best er að beita líkamanum 

(Berthelsen og Kelly, 1995). 
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5.6 Stytting vinnuviku 

Hér á landi voru sett lög árið 1971 um 40 stunda vinnuviku nr. 88/1971. Áhugavert er að 

skoða að tillaga til þingsályktunar nr. 925/1992-1993 var sett fram um styttingu vinnuviku, 

en var hún ekki samþykkt. Þá sjáum við hvað þetta hefur tekið langan tíma. Rannsóknir sýna 

að styttri vinnuvika leiðir til aukinnar ánægju í starfi (Coote, Franklin og Simms, 2010; 

Haworth; 2019) og má því áætla að heilsa og vellíðan landsmanna batni með styttri 

vinnudegi. 

Í samanburði við önnur Evrópuríki er vinnuvikan á Íslandi löng. Íslendingar þurfa að vinna 

mikið og lengur til þess að halda uppi heimili, miðað við önnur lönd (Company og McKinsey, 

2012). Í skýrslu OECD (2016) kemur fram að meðal vinnutími á Íslandi er 39,7 klukkustundir á 

viku. Ef við berum okkur saman við önnur Norðurlönd, sést að meðal vinnutími Danmerkur 

er 33,5 klukkustundir á viku, Svíþjóð 36,3 klukkustundir á viku og Noregur 34,3 klukkustundir 

á viku. Eins og sést vinna Íslendingar mun meira en flestar Evrópuþjóðir. Flestir vinnustaðir 

stefna að því að stytta vinnuviku hér á landi og hefur umræðan um slíkt málefni verið í 

nokkur ár. Nú eru kjarasamningar í gangi sem miða að styttingu vinnuviku og vonandi hefur 

það þau áhrif að foreldrar geti dvalið meira með börnum sínum. Í nýjum kjarasamningi VR 

(2019) um bætt lífskjör kemur fram stytting vinnuviku félagsmanna. Það er gert til að gera 

vinnustaði hér á landi fjölskylduvænni. Þá verður annaðhvort hver vinnudagur fyrir sig styttri 

eða bætt við orlofsdögum. Stytting vinnuviku mun taka gildi 1. janúar 2020 (VR, 2019). 

BSRB eru heildarsamtök stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu, sem vilja stytta 

vinnuvikuna í 35 klukkustundir á viku. Stytting vinnuvikunnar hefur verið einn helsti 

brennidepill samtakanna frá árinu 2004 (BSRB, 2019b). Þessvegna fór BSRB af stað með 

tilraunaverkefni árið 2015 í samstarfi við Reykjavíkurborg um styttingu vinnuviku 

(Starfsmannafélag Suðurnesja, 2018). Markmið verkefnisins var að kanna hvort stytting 

vinnuviku hefur áhrif á líðan, starfsanda og þjónustu. Þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarholts ásamt skrifstofu Barnaverndar Reykjavíkur voru valdir í verkefnið frá upphafi árið 

2015. Þá var vinna á virkum dögum stytt um klukkustund hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarholts á meðan vinnuviku hjá Barnavernd lauk á hádegi hvern föstudag 

(Reykjavíkurborg, 2016). Árið 2016 var fleiri vinnustöðum bætt við verkefnið og sýndu 

niðurstöður fram á betri líðan, aukna ánægju og minni veikindi en áður (BSRB, 2019a). 

Verkefnið var framlengt árið 2018 þannig að öllum vinnustöðum Reykjavíkurborgar var gefið 

tækifæri á að taka þátt (Starfsmannafélag Suðurnesja, 2018).  

Eftir þrjú ár í þessu verkefni komu áfram jákvæðar niðurstöður, enn jákvæðari en búist 

var við. Samkvæmt áætlun á verkefninu að ljúka árið 2019 (BSRB, 2019a). Fleiri sveitarfélög 

ákváðu svo að fylgja eftir þessu verkefni (Starfsmannafélag Suðurnesja, 2018). Verkefnið 

gekk vel og niðurstöður þess sýndu jákvæð áhrif. Starfsánægja og góð andleg og líkamleg 
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líðan virtist vera meiri hjá þeim vinnustöðum sem tóku þátt í þessari tilraun. 

Skammtímaveikindi lækkuðu á þessum tilteknu vinnustöðum og starfsfólk verkefnisins tók 

þessu vel og var ánægt með þetta (Reykjavíkurborg, 2016). 

Með því að stytta vinnuviku er mögulega hægt að minnka álag sem fylgir starfinu, draga 

úr kulnun og auka betri líðan bæði heima fyrir og á vinnustað (BSRB, 2019a). Þá er einnig 

talað um betri samskipti bæði við fjölskyldu og samstarfsfólk (Reykjavíkurborg, 2018c). Með 

styttingu vinnuviku er hægt að auka gleði og minnka álag á starfsmenn. Þá verður minna álag 

á stjórnendur og starfsmenn og starfsfólk verður úthvílt. Þetta veldur því að aukin 

starfsánægja og betri starfsandi kemur í ljós. Þá hafa starfsmenn einnig aukna orku í leik og 

starfi (BSRB, 2019a). Þátttakendur í rannsókn Andreu og Mörtu (2019) sögðu eftir að annað 

foreldri minnkaði við sig vinnu, hafði það góð áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og streita 

minnkaði. Að stytta vinnuviku er skref í rétta átt. Vonandi verður þetta til þess að 

sveigjanleikinn verði meiri fyrir fólk til að geta verið meira með börnunum sínum. 

5.7 Samantekt 

Í þessum kafla voru lagðar fram hugmyndir að bættu umhverfi leikskólabarna. Hreyfing og 

hollt mataræði ætti að spila stórt hlutverk í lífi barna en þetta er nauðsynlegt fyrir þroska, 

vöxt og vellíðan þeirra. Þörf er á að auka fjölbreyttar leiðir til hreyfingar á leikskólanum og 

þurfa leikskólabörn samhliða því að fá hollan mat. Þegar kemur að hávaða þarf að huga að 

leiðum til að koma í veg fyrir hann. Nálægð starfsfólks slær oft á hávaða barna en agi og 

skipulag skiptir miklu máli. Þegar kemur að húsnæði leikskóla þarf til dæmis að taka tillit til 

fjölda barna og starfsmanna og stærð húsnæðis. Þá má einnig fækka börnum á deild og 

skipta þeim upp í minni hópa. Útiaðstaða barnanna þarf að vera góð og vinnuumhverfið 

öruggt.  

Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki þar sem þeir eru fyrirmyndir barnanna og 

geta haft áhrif á framtíð þeirra. Þeir þurfa að sinna börnunum allan daginn sem krefst 

þolinmæði og þar sem starfið er krefjandi þarf að bæta starfsumhverfi þeirra. Það má gera 

með því að hækka laun þeirra, gera starfið eftirsóknarverðara og bæta vinnuskilyrði þeirra. 

Með því að stytta vinnuviku er hægt að auka starfsánægju og vellíðan. Þá er einnig hægt að 

stuðla að vellíðan bæði í vinnu og heima fyrir sem gerir það að verkum að samskipti verða 

betri. Í næsta kafla verður fjallað um hvernig við getum stuðlað að fjölskylduvænna 

samfélagi. 
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6 Fjölskyldumiðað samfélag 

Það vantar í raun svolitla viðhorfsbreytingu í íslenskt samfélag. Fólk þarf að átta sig á því að 

góður tími í samveru með börnunum er stór partur í uppeldi þeirra og vellíðan. Lykillinn að 

bættu samfélagi er að gera heilsu barna og fjölskyldu þeirra að brennidepli. Þetta getur því 

verið áhugavert fyrir samfélagið að vinna að. Samfélagið þarf í auknum mæli að finna leið til 

að bæta þessar aðstæður sem kalla fram streitu. Það þarf að vekja athygli á streitu og finna 

tækifæri fyrir umönnunaraðila barna og samfélagið í heild sinni til að takast á við þessa 

streitu. Það þarf að finna leið sem lágmarkar langtímaáhrif streitu í barnæsku (Garner, 2013). 

Það er mikilvægt að nýta þær rannsóknir sem til eru um streitu til að takast á við þessi 

vandamál. Þá þarf að þróa og prófa nýjar aðferðir til að draga úr streitu og draga úr áhrifum 

hennar eins fljótt og auðið er, áður en það er orðið of seint (Garner og Shonkoff, 2012). 

Það er kominn tími til að auka skilning almennings á þróun heilsu barna. Samfélagið þarf 

að gera sér grein fyrir hversu mikilvæg hún er til framtíðar. Það vantar í rauninni meiri 

fræðslu um streituvaldandi samfélag hér á landi. Við þurfum að gera okkur grein fyrir að 

langvarandi streita einstaklinga getur haft áhrif á samfélagið. Mikilvægt er að við gerum 

okkur grein fyrir hversu slæmar afleiðingar streita í barnæsku getur haft á fullorðinsár 

(Garner og Shonkoff, 2012). Barnalæknar eru í góðri stöðu til að leggja sitt af mörkum við 

almenna umræðu um streitu barna og geta jafnvel verið lykill að bættri heilsu. Við þurfum að 

líta á viðfangsefnið sem tækifæri til að koma í veg fyrir streitu barna í nútímasamfélagi okkar 

(Johnson o.fl., 2013). Samkvæmt WHO (2004) eiga alþjóðlegar stofnanir í hverju landi fyrir 

sig að vera meðvitaðar um mikilvægi andlegrar heilsu. Þær eiga að geta metið stöðu og bent 

á inngrip til að bæta andlega heilsu íbúa samfélagsins. Með því að sameina 

heilbrigðisþjónustu og almannaheilbrigði með samfélagsþróun og fjárfestingu í félagslegum 

gildum, getum við spornað við félagslegu stigveldi og búið til samfélag sem aðstoðar börn við 

að alast upp á heilbrigðari hátt (Garner, 2013). 

Við mættum í raun taka nágrannaþjóðir okkar til fyrirmyndar, en þær eru komnar mikið 

lengra en við er varðar fjölskyldumiðað samfélag. Þar er vinnutími foreldra hentugri og meira 

tillit er tekið til fólks með börn. Menntakerfi Finnlands er til dæmis talið vera eitt af þeim 

bestu í heimi. Landið býr við alhliða menntastofnun sem er ætlað að bjóða öllum borgurum 

ókeypis menntun. Innblásturinn er fenginn frá bandarískum menntarannsóknum og 

heimspekingnum John Dewey um menntun fyrir alla. Foreldrar fá fæðingarorlof frá ríkinu, 

góðan fæðingarstyrk eða eitthvað annað sem barninu er nauðsynlegt. Í Finnlandi er ekki 

endilega lögð áhersla á að börn fari í leikskóla. Þau þurfa ekki að byrja í skóla fyrr en 6 ára, 

þegar grunnskólanám hefst. Það gefur foreldrum frjálst val hvort þau vilji byrja kennslu 

barnsins fyrr og setja það í leikskóla eða eyða þessum fyrstu árum í að leika og kynnast 

barninu sínu. Landið er talið vera eitt af bestu löndum til að ala upp barn. Finnland er með 
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styttri skóladag og styttri vinnudag og hefur einnig skólamáltíðir ókeypis fyrir börn 

(Dickinson, 2019). Það er ýmislegt sem við gætum lært frá Finnlandi. 

Íslendingar eru á eftir Norðurlöndunum á ýmsum sviðum sem tengist menntamálum 

(OECD, 2012). Ísland er ekki á sama hraða gagnvart menntun og hin Norðurlöndin. Færri 

sækja háskólanám hér á landi og tekur lengri tíma að ljúka háskólanámi (Company og 

McKinsey, 2012). Að gera Ísland að fjölskylduvænna samfélagi er eitt helsta verkefni BSRB og 

þar segir að til þess að samfélag okkar geti orðið fjölskyldumiðað þarf að stytta vinnuviku hér 

á landi, án þess að laun skerðist. Við getum í raun ekki notið þess að vera með fjölskyldu og 

vinum eins og aðrar Norðurlandaþjóðir sem við berum okkur oftast saman við (BSRB, 2019b). 

Með því að stytta vinnuvikuna er hægt að koma á betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þá 

skapast einnig fleiri gæðastundir fyrir foreldra og börn saman (BSRB, 2019a).  

Í rannsókn Andreu og Mörtu (2019) kom fram að viðmælendur kjósa meiri sveigjanleika í 

vinnu. Það þarf að vera hægt að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Sveigjanleiki gerir fólki kleift 

að skreppa frá vinnu til að sinna börnum sínum til dæmis að mæta á viðburði í leikskólanum. 

Með sveigjanlegum vinnutíma er tekið tillit til þess þegar foreldrar þurfa að vera heima 

vegna starfsdaga barna. Þá má einnig segja að lengra fæðingarorlof getur haft góð áhrif á 

heilsu barns og þróun (Chatterji og Markowits, 2004). Í frumvarpi til laga um breytingu á 

lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/200 er lagt til að lengja fæðingarorlof úr níu 

mánuðum í tólf. Þetta er gert til að bæta samvistir ungra barna og foreldra þeirra. Að 

samræma atvinnu og fjölskyldulíf ætti að vera eitt af brýnustu málum stéttarfélaga og 

stjórnmála í dag. Að hlúa að fjölskyldum er mikilvægt til að reyna að koma í veg fyrir streitu 

en með því styrkir það bæði atvinnulífið og fjölskyldurnar (Andrea og Marta, 2019). Svo 

langar mig til að vísa í þessa setningu í lokin ,,hamingjusamir foreldrar stuðla að 

hamingjusömum börnum“. (Thomsen, 2017a, bls. 6). 

6.1 Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir mikilvægi þess að gera Ísland að fjölskylduvænna samfélagi. Þörf 

er á að gera fólki grein fyrir því að samverutími fjölskyldu er mikilvægur í uppeldi barna og 

vellíðan. Samfélagið þarf að finna leið til þess að koma í veg fyrir streitu og eru barnalæknar í 

góðri stöðu til að miðla slíkum upplýsingum til almennings. Til að stuðla að fjölskyldumiðuðu 

samfélagi má meðal annars lengja fæðingarorlof, stytta vinnuviku og samræma fjölskyldu og 

atvinnulíf. Í síðustu tveimur köflunum verða settar fram umræður og lokaorð þar sem leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningu og leggja fram tillögur um næstu skref. 
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7 Umræður 

Ljóst er að streita getur haft slæm áhrif á líkama og sál (Garner 2013; Garner og Shonkoff, 

2012). Streita í barnæsku getur haft mikil áhrif á einstakling til framtíðar og er gjarnan 

áhættuþáttur á heilsu síðar meir (Garner og Shonkoff, 2012). Samstarf milli umönnunarðila 

barna og samfélagið í heild getur stuðlað að minni streitu (Garner, 2013; Kristín, 2017). 

Streita er áhyggjuefni, enda virðist hún vera algeng í daglegu lífi fólks. Þar sem hún getur haft 

slæmar afleiðingar fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið er vert að skoða hvað veldur 

henni. Því ákvað ég að rýna í streituvalda í umhverfi leikskólabarna og skoða leiðir að bættu 

umhverfi þeirra. 

Það er ýmislegt inn á leikskólum sem virðist mikilvægt að bæta. Svo börnum líði vel þarf í 

fyrsta lagi að bæta umhverfi umönnunaraðila þeirra, sem eru til að mynda leikskólakennarar 

en þeir gegna mikilvægu hlutverki í uppeldi barna. Því er mikilvægt að bæta umhverfi og 

starfsemi leikskólanna en eins og kemur fram er hávaði einn af þeim þáttum sem kemur í veg 

fyrir eðlilega starfsemi leikskólans. Hávaðinn hefur slæm áhrif á heilsu bæði barna og 

starfsmanna leikskólans (Kaluznaja og Lakisa, 2016; Sjödin, 2012). Því er nauðsynlegt að 

fækka börnum á hvern starfsmann, en með því að vinna í litlum hópum verða tengsl 

starfsfólks og barna meiri (Samuelsson o.fl., 2014). Ef hávaði er stöðugt yfir mörkum þarf að 

vinna markvisst að því að finna lausnir. Ein leið gæti verið að fræða foreldra barna um 

hættuna sem getur skapast við stöðugt áreiti en foreldrar eru góður þrýstihópur sem gæti 

haft áhrif á að slíkri vinnu sé sinnt sem skyldi. Að skapa gott og rólegt andrúmsloft í 

leikskólanum er mikilvægt fyrir vellíðan barna og starfsfólks (Reykjavíkurborg, 2018a). 

Hreyfing og hollt mataræði eru veigamiklir þættir í að stuðla að heilbrigðum lífsstíl barna 

(Christian, o.fl., 2016). Afar brýnt er að fara í aðgerðir, til þess að bæta úr þessum vanda, svo 

leikskólarnir geti sinnt því mikilvæga hlutverki sem þeim er falið. 

Í svo streitumiðuðu samfélagi eins og við búum í er gott að huga að forvörnum og 

fyrirbyggjandi aðgerðum fyrir börnin okkar (Garner, 2013; WHO, 2013) og búa þeim sem 

bestar aðstæður og kostur er. Gott er að rýna vel í það sem betur má fara og gera úrbætur ef 

þörf er á. Börnin eru þau sem erfa munu landið okkar og mikilvægt er að hlúa vel að heilsu 

þeirra og framtíð. Núvitund, jóga, hugleiðsla og tilfinningatjáning eru góðar aðferðir sem má 

nota í leikskólastarfi en þær vinna að því að draga úr streitu og öðlast meiri ró. 

Tilfinningatjáning gæti verið góð leið til að vinna að forvörnum gegn streitu leikskólabarna en 

hana má vinna í gegnum allan leik í starfinu. Rannsóknir sýna að börn sem tileinka sér 

núvitund öðlast meiri vellíðan og eru líklegri til að búa yfir jákvæðni (Burke, 2010; Crescentini 

o.fl., 2016; Dincsoy, 2017; Karazsia o.fl., 2013; Weare, 2012). Til er margskonar námsefni um 

streitu sem hægt er að nota í vinnu með börnum. Sjálfshjálparbækur, slökunardiskar og 
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hugleiðsluæfingar eru dæmi um slíkt námsefni. Að staldra aðeins við er mikilvægt til að ná ró 

eins og kemur fram í bókinni um Bangsímon (Hoff, 1983). 

Ég vil í raun benda á að lykilatriðið er að umönnunaraðilar barna hafi það gott því 

hamingja þeirra skilar sér til barnanna (Thomsen, 2017a). Fólk þarf að átta sig á því að góður 

tími í samveru með börnunum er stór partur í uppeldi þeirra og vellíðan. Þörf er á 

viðhorfsbreytingu í íslensku samfélagi og að huga betur að fjölskyldufólki þar sem börn eru í 

forgangi. Að stytta vinnuvikuna og gefa kost á sveigjanlegri vinnutíma er ákjósanlegt (BSRB, 

2019a; Coote o.fl., 2010; Haworth; 2019). Að lengja fæðingarorlof er nauðsynlegt til að fá 

meiri tíma með börnunum (Chatterji og Markowits, 2004) en það virðist vera í vinnslu hér á 

landi sem betur fer. Vinna þarf markvisst að því að minnka streitu í samfélaginu bæði hvað 

varðar börn og fullorðna en með því skilum við heilsubetri einstaklingum út í samfélagið. 

Þetta tekur tíma en gott er að líta til nágrannaþjóða okkar sem eru komnar lengra á leið í 

þessum málum (Company og Kinsey, 2012; Dickinson, 2019; OECD, 2012. Lengi býr að fyrstu 

gerð og er grunnurinn mikilvægur fyrir framtíð barna okkar. 
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8 Lokaorð 

Eftir að hafa kafað betur í efnið, varð áhugi minn enn meiri á viðfangsefninu. Ég held að þetta 

sé eitthvað sem mætti skoða betur og jafnvel vinna rannsóknarefni tengt þessu. Að skoða 

það hversu algeng streitan er ásamt því að kanna upplifun starfsfólks og foreldra. Við þurfum 

að rannsaka þetta betur og þá einna helst hvað í umhverfinu skiptir mestu máli varðandi 

streituna.  

Mér finnst mikilvægt að fræða samfélagið um streitu. Að koma á fræðslu fyrir kennara 

og foreldra er góð leið og hægt væri að hafa fyrirlestra í leikskólanum. Jafnvel væri hægt að 

láta smá fræðslu fylgja í hverju foreldraviðtali svo fólk sé meðvitað um þennan þátt í uppeldi 

barnanna. Leikskólasviðið gæti gefið út bækling um þetta þegar barn byrjar á leikskóla svo 

foreldrar séu meðvitaðir frá upphafi. Þá væri einnig tilvalið að kenna streitu barna í 

leikskólakennarafræðum, svo leikskólakennarar átti sig á þessu frá upphafi. Einnig væri 

sniðug hugmynd að bjóða foreldrum á leikskólatíma að fylgjast með starfinu og hvernig 

unnið er með þetta. Þá væri hægt að leyfa foreldrunum að taka þátt til dæmis í 

hugleiðslustundum því með þátttöku foreldra eykst meðvitund þeirra um það frábæra starf 

sem unnið er í leikskólunum. Einnig tel ég að með því gætu þeir komið að því að aðstoða við 

að bæta aðstöðu barna og starfsfólks.  

Þegar unnið er að hönnun nýrra leikskóla þætti mér sniðugt að leikskólakennarar væru 

hafðir með í ráðum þar sem þeir þekkja best hvernig rými eru hentugust fyrir börnin og 

starfsfólkið. Ég tel brýnt að skoða málin er varðar hávaða og leggja meira í að fyrirbyggja 

hávaða í leikskólanum með bættri aðstöðu og meiri umræðu við foreldra barna um skaðsemi 

slíks hávaða fyrir heilsu barna. Þarna tel ég börnin vanta málsvara því þau átta sig í raun ekki 

á skaðseminni sjálf. Hlutverk og starf leikskólakennara þarf að kynna betur því þetta eru þeir 

aðilar sem hlúa að börnunum okkar og þarf fólk að átta sig betur á mikilvægi þeirra. Þörf er á 

að hækka launin verulega, bæta aðstöðu þeirra og hlúa betur að þeim á allan hátt. Ég tel 

mikilvægt að stuðla að ánægju og gleði í starfi því það skilar sér til barnanna.  

Þróunarverkefni leikskólans Jörfa tel ég vera eitthvað sem fleiri leikskólar og jafnvel 

grunnskólar mættu nota til að byggja á og þróa betur. Að kunna að tjá tilfinningar sínar tel ég 

að ætti að vera eitt af lykilatriðum í uppeldi barna en þetta gæti verið einn þátturinn til að 

fyrirbyggja streitu. Hugmyndin á bak við efni Relax Kids sem byggir á slökun fyrir börn finnst 

mér ágætis hugmynd að stofna hér á landi. Áhugavert fannst mér að skoða námsefni sem til 

er um slökun fyrir börn. Það væri góð hugmynd að þýða meira efni um slökun yfir á íslensku 

og einnig mætti hvetja fólk til að þýða meira námsefni tengt streitu barna. Jafnvel væri 

sniðugt að koma upp gagnagrunni þar sem hægt er að nálgast efnið á auðveldan hátt fyrir 

bæði starfsfólk, foreldra og almenning. Með því væri mögulega hægt að vekja fólk til 
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umhugsunar um þætti er varða streitu og leiðir til að minnka hana. Þá væri einnig gaman að 

rannsaka hvernig leikskólabörn hér á landi takast á við hávaða. 
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