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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að endurskipuleggja og þróa hvíldartíma þeirra barna sem eru 
hætt að þurfa daglúr í leikskólanum. Jafnframt rýndi rannsakandi í eigin vinnubrögð og 

skoðaði leiðir til að  kenna börnunum slökun ásamt því að efla sjálfsmynd þeirra og 

tilfinningaþroska. Fræðileg sýn verkefnisins byggist á hugmyndafræði jóga og núvitundar og 

af hverju hvíld og slökun er mikilvæg fyrir vellíðan ungra barna. Tilgangur þessa verkefnis var 

að leita leiða til að þróa notalega gæðastund með þriggja ára börnum þar sem þau næðu að 

hvílast án þess að sofna. Sú rannsóknarspurning sem leitast var eftir að svara í þessari 

rannsókn er: Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan barna á hvíldartíma þeirra í leikskólanum 

og hvaða leiðir er hægt að fara til að auka gæði hvíldarstundanna?  

Rannsóknin, sem er starfendarannsókn, fór fram á einni leikskóladeild með tveggja til 

þriggja ára börnum. Gagnasöfnun fór fram í fjóra mánuði eða frá byrjun september 2020 til 
lok janúars 2021. Gögnum var fyrst og fremst safnað með rannsóknardagbók. Notast var við 

túlkandi greiningu þar sem rannsakandi rýndi ítrekað í gögnin, flokkaði þau og greindi síðan í 

þemu.  

Til að skapa rólegt andrúmsloft og stuðla að því að börnin ættu rólega stund ákvað 
rannsakandi að kynna fyrir þeim og stunda með þeim jóga, öndunaræfingar og fleiri verkefni 

sem snúa að núvitund og slökun. Nokkrir þættir höfðu áhrif á rannsóknina og má þar á meðal 

annars nefna að rannsóknin átti sér stað á meðan heimsfaraldurinn Covid-19 geisaði og olli 
gríðarlegum röskunum á leikskólastarfi vegna sóttvarnaraðgerða. Einnig er gerð grein fyrir 

þeim breytingum sem voru gerðar vegna styttingu vinnuvikunnar og hvaða áhrif 
deildarstjórahlutverk rannsakanda hafði á ferli rannsóknarinnar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að nýtt fyrirkomulag á hvíldartíma 

barnanna stuðlaði að mörgu leyti að vellíðan barnanna og að þau upplifðu núvitund. Gæði 

hvíldarstundanna jukust í nýju fyrirkomulagi og þykir vert að halda áfram að starfa eftir nýju 

fyrirkomulagi og jafnvel að þróa það enn frekar.  
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Abstract 

Children´s wellbeing and relaxation; ways to enhance children´s wellbeing in resting time 

The aim of this research was to reorganize and develop resting time for children who no 

longer need nap during the time in kindergarten. Furthermore, I explored ways to introduce 

relaxation to the children and strengthen their self-esteem and emotional development. The 

research is based on the ideology of yoga and mindfulness and how resting time and 

relaxation is essential for children´s wellbeing. The purpose was to find ways to develop 

quality time for three-year-old where they can rest without falling asleep. The thesis of this 

research is: How to enhance children´s wellbeing during the kindergarten´s resting time and 

which ways increases the quality during that time? 

The research was an action research and took place in one classroom with children of the 

age of two to three-year-old. The data collection took place for four months, from early 
September 2020 until the end of January 2021. The data was primarily collected using a 

research diary and the data was then analyzed with interpretive analyzing.  

To create a calm environment the children were introduced to yoga, breathing exercises 
and other ways to reach mindfulness. Among factors that affected the research were the 
Covid-19 epidemic due to disease prevention that caused disturbance in the kindergarten´s 

daily routine. Furthermore, the researcher’s tasks were directly affected by the restructure 

of the staff´s work hours and other task due to his status as head of the classroom. 

The main results indicate that a new arrangement made during the resting time 
enhanced children´s wellbeing in many ways and they experienced mindfulness. The quality 

increased and shows to be valuable in further developing of this arrangement.  
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1 Inngangur  

Hugmyndafræði jóga og núvitundar hefur verið mér hugleikinn síðustu ár. Sjálf hef ég iðkað 
jóga og má segja að sú iðkun hafi byrjað vegna mikillar streitu sem ég upplifði sjálf á vissum 

tímapunkti í lífi mínu. Það má með sanni segja að það er mikill hraði í samfélaginu á tímum 

snjalltækja og aukinnar kröfu um árangur og samkeppni og á það á líka við um leikskólastarf. 

Oft á tíðum myndast mikið áreiti og getur hávaðinn orðið mikill þegar mörg börn koma 

saman í leik. Ég tel því afar mikilvægt að börnin fái tíma og rými í skóladeginum til að slaka á 

og njóta samvistar með hvert öðru í ró og næði. 

Ég starfa sem deildarstjóri á deild með börnum á aldrinum 2-4 ára í leikskóla á 
höfuðborgarsvæðinu og sá því hagnýtt tækifæri til að framkvæma starfendarannsókn í þeim 

leikskóla. Í rannsókninni langar mig að endurskipuleggja hvíldartíma þeirra barna sem eru 

hætt að sofa í leikskólanum. Gert er ráð fyrir hvíldartímanum í dagskipulagi í beinu framhaldi 
af hádegismat en í gegnum tíðina hefur starfsmannateymið sífellt verið að breyta og 

hagræða fyrirkomulaginu eftir því hvernig barnahópurinn er samsettur. Eitt árið voru til að 

mynda nokkur börn sem slepptu alfarið að fara í hvíldarstund vegna háværra radda foreldra 
sem vildu alls ekki að börnin legðust niður og jafnvel sofnuðu á þeim forsendum að það 

truflaði nætursvefn þeirra. 

Síðustu misseri hafa stjórnendur yngstu barna deildanna í leikskólanum ákveðið að setja 

hvíldartíma allra barna inn í dagsskipulagið. Í hvíldinni eru lagðar niður dýnur, börnin hafa 
teppi, kodda, tuskudýr að heiman og er gjarnan spiluð róleg slökunartónlist. Það er alltaf 

ákveðinn hópur barna á deildinni sem sofnar , yfirleitt yngstu börnin og er aðstaða í innra 
herbergi deildarinnar til að börnin geti fengið frið til að sofa. Á sama tíma er einnig hópur 
barna sem er hættur að sofa á daginn, en fara engu að síður í hvíld með  sama fyrirkomulagi 

og hin börnin, en á öðrum stað á deildinni. Hlutverk kennarans einkennist því oft á tíðum af 

því að vera sífellt að tala til þeirra um að leggjast, hafa hljóð og svo framvegis. Mín tilfinning 
er sú að þessi stund einkennist ekki af mikilli slökun heldur tíma þar sem börnin bíða eftir að 

geta farið fram að leika sér. Auðvitað er misjafnt á milli daga hvernig börnin eru upplögð og 

kemur einstaka sinnum fyrir að einhver þeirra sofna.  

Ég velti því fyrir mér hvernig börnunum líður á þessum tíma og hvort þau finni fyrir 

þrýstingi frá kennurunum, að þau eigi að fara sofa jafnvel þó þeim sé gert ljóst að þau þurfi 

ekki að sofna. Jafnframt velti ég fyrir mér hvort það geti valdið þeim kvíða ef þau finna fyrir 

þrýstingi frá okkur um að sofna og kröfu frá foreldrum sínum að þau megi ekki sofna í 

leikskólanum. Líkt og áður hefur komið fram hef ég sjálf stundað jóga og hugleiðslu 

síðastliðin ár en hafði þó enga reynslu af þess konar starfi með börnum. Ég ákvað því að 

styðjast við bækur og námsefni um jóga og núvitund fyrir börn sem gefnar hafa verið út fyrir 
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kennara og aðra uppalendur barna. Ég rýndi í þessar bækur og valdi það efni sem ég taldi 

henta aldri og þroska barnanna og skipulagði stundir fyrir börnin sem ég ákvað að kalla 

slökunarstundir. Markmið rannsóknarinnar var að þróa hvíldarstundir fyrir börn á aldrinum 
2-3 ára sem eru hætt að þurfa daglúr. Tilgangurinn var að leita leiða til að þróa notalega 

gæðastund með börnunum þar sem þau ná að hvílast án þess að sofna. Þar með var stuðlað 

að vellíðan þeirra í amstri dagsins.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin byggir á. Ég mun 
greina frá hvíld leikskólabarna og af hverju hvíld og slökun er mikilvæg fyrir vellíðan þeirra. 

Þá verður gerð grein fyrir hvað felst í vellíðan barna og að hvaða leyti skólastarfið eigi að 

stuðla að vellíðan barna í leikskólanum. Ég mun einnig fjalla um hugmyndafræði jóga, 

slökunar og núvitundar. Að lokum verður greint frá aðferðum og kennsluefni sem notast var 

við gerð þessarar rannsóknar.  

2.1 Hvíld barna á leikskólaaldri 
Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru settir fram sex grunnþættir menntunar sem eiga að 

undirstrika meginatriði menntunar og eiga að fléttast inn í allt skólastarf. Einn af þessum 

grunnþáttum er heilbrigði og velferð. Í ritröð um grunnþætti menntunar þar sem fjallað er 
um heilbrigði og velferð kemur fram að hvíld er öllum nauðsynlegur og er svefn einn af 

grunnþörfum mannsins. Að fá góðan nætursvefn skiptir sköpum en það er engu að síður 

mikilvægt að fá reglulega hvíld frá amstri dagsins. Foreldrar barna sjá til þess að börn fái 
nægan nætursvefn, en kennarar og aðrir starfsmenn leikskóla bera ábyrgð á því að börn 

hvílist yfir daginn með því að skipuleggja reglulega hvíldarstundir (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Í leikskóla er leikur meginnámsleið barna í þeim skilningi að þau leika sér af fúsum og 
frjálsum vilja á eigin forsendum. Í leik eru börn að fá tækifæri til að læra og skilja umhverfi 

sitt, tjá reynslu, tilfinningar og hugmyndir sínar. Þegar börn eru í leik með öðrum börnum 
mynda þau félagslega hópa, þróa félagsleg tengsl og skapa eigin menningu (Mennta-og 
menningarmálaráðuneytið, 2011). Í leik barna er oft á tíðum mikið líf og fjör. Það kemur því 

ekki á óvart að börnum finnist óspennandi að taka daglúr í leikskólanum. Það getur haft það í 

för með sér að börnin sleppi því að fá sér lúr á daginn áður en þau eru í raun tilbúin til þess. 
Þegar börn hafa náð tveggja og hálfs til þriggja ára aldri hætta flest þeirra að þurfa daglúr.  

Arna Skúladóttir svefnráðgjafi ráðleggur foreldrum að líta eftir merkjum sem gefa til 
kynna að barnið þurfi ekki lengur að sofa á daginn. Til að mynda er barnið lengur að sofna á 

kvöldin, það vaknar oftar upp á næturnar, það vill seinka daglúrnum, það er lengi að sofna 

þegar það tekur lúr og erfitt er að vekja barnið af daglúrnum (Arna Skúladóttir, 2020). Í hefti 

Menningar-og menntamálaráðuneytisins um heilbrigði og velferð kemur fram að algengt sé 
að foreldrar hafi áhyggjur af því að daglúrar barnanna trufli nætursvefn þeirra en ef lúrinn er 

tekinn snemma má draga úr þeirri hættu (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á svefni ungra barna skiptir tímasetning meira máli en 

tímalengd lúrsins og er gott að miða við að daglúrinn sé fjórum til sex tímum eftir að barnið 
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vaknar að morgni og eigi sér stað sex til átta tímum fyrir nætursvefninn. Fari barn til að 

mynda að sofa klukkan átta að kvöldi væri best að barnið vakni ekki síðar en klukkan eitt eftir 

daglúr (Skúladóttir,Thome og Ramel, 2005 ).  

Þó að barnið sé hætt að þurfa á daglúr að halda er engu að síðu mikilvægt að það fái 

rólega stund á þeim tíma sem það er vant að taka lúrinn, yfirleitt eftir að það lýkur við að 

borða hádegismat. Í rólegri stund hvílist barnið þó að það sofni ekki og það tileinkar sér að 
taka sér tíma til að slaka á. Í rólegri stund er algengt að börnin kúri, hlusti á sögu eða á rólega 

tónlist en það er ekki nauðsynlegt að börnin séu endilega kyrr allan tímann. Mörg börn eiga 

erfitt með að vera kyrr og hafa þarf þá í huga að nota aðferðir til að kyrra hugann og leyfa 
þeim að vera á hreyfingu. Markmiðið ætti fyrst og fremst að beinast að því að kenna 

börnunum ró og að njóta samveru í rólegheitum (Arna Skúladóttir, 2020).  

2.2 Vellíðan barna í leikskólanum 
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla byggir heilbrigði á andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan sem ræðst af samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis hans. Leggja þarf áherslu 

á helstu þætti heilbrigðis í leikskólastarfi en þeir eru meðal annars jákvæð sjálfsmynd, 
hreyfing, andleg vellíðan, hvíld, næring og skilningur á eigin tilfinningum og annarra 

(Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Það er því afar skýrt að skólastarfið eigi að stuðla að vellíðan barna. Markmið rannsóknar 
Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur var að skoða hvernig stuðla mætti að 
vellíðan barna í leikskólanum. Helstu niðurstöður sýndu að aukin þátttaka barnanna í 
daglegu starfi þeirra ásamt því að leita eftir viðhorfum barnanna jók vellíðan þeirra í daglegu 

starfi leikskólans. Í rannsókninni var hvíldartími barnanna einn af þeim þáttum sem voru 
endurskoðaðir til að stuðla að aukinni vellíðan. Niðurstöður leiddu í ljós að þarfir barnanna 

væru mismunandi og því þyrfti dagskipulagið að bjóða upp á meiri sveigjanleika. Börnin 

fengu sjálf að ákveða hvernig þau tækju þátt í hvíldinni en ásamt því að sofa með teppi og 

kodda var einnig boðið upp á sögulestur og jógaæfingar (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016).  

Til að ná fram sjónarmiðum barna er mikilvægt að hlustað sé á þau í anda uppeldisfræði 
hlustunar (e. pedagogy of listening) eða virkri hlustun. Rannsóknir sýna fram á að þegar 

hlustað er á sjónarmið barna eykur það sjálfsálit þeirra. Virk hlustun getur gefið tækifæri til 
samráðs við börn varðandi ákveðin verkefni eða ákvarðanir um dagskipulag (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008). Þá hafa rannsakendur bent á að sjálfsmynd barna hafi lykiláhrif á 

vellíðan þeirra. Jákvæð sjálfmynd geri það að verkum að börn hafi trú á eigin getu og eru 

betur í stakk búin að takast á við ný viðfangsefni (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2015).  
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Corsaro (2014) rannsakaði vellíðan barna út frá sjónarhorni túlkandi endursköpunar (e. 

interpretive reproduction) sem gengur út á að börn lesi og túlki umhverfi sitt og leggi sitt af 

mörkum til hafa áhrif á umhverfi sitt á skapandi hátt. Túlkandi endursköpun barna getur 
einnig varpað ljósi á hvernig hegðun og athafnir kennara hefur áhrif á vellíðan barna. 

Samkvæmt Corsaro stuðla börn að sinni eigin vellíðan strax á fyrstu árunum með því að 

skapa jafningjamenningu í leikskólanum. Í slíkri jafningjamenningu eru börnin að túlka í leik, 
viðhorf sín og gildi sem hafa áhrif á félagslega og andlega vellíðan þeirra. Einnig öðlast þau 

ákveðna stjórn á eigin lífi sem hjálpar þeim að þróa sjálfsmynd sína. Koch (2018) bendir á að 

kennarar þurfi stöðugt að vera að skipuleggja og framkvæma uppeldisfræðilegar athafnir til 

að stuðla að vellíðan barna en á sama tíma að gefa þeim svigrúm til að prófa sig áfram og 
þróa næmi á aðstæður (e. situational awareness). 

Hugtakið flæði (e. flow) er gjarnan tengt við vellíðan barna. Flæði er hugarástand sem 

einkennist af einbeitingu, áhuga og gleði en slíkt ástand skapast þegar einstaklingur fæst við 
viðfangsefni sem er krefjandi en er þó í samræmi við getu hans. Hegðun og athæfi virðast 

fyrirhafnarlaus og einstaklingurinn er niðursokkinn og einbeittur í því sem hann er að gera 
(Ullén ofl, 2012). Í rannsókn sem greindi frá áherslum í leik og námi barna í leikskóla sem 
vann eftir hugmyndinni um flæði kom fram að vellíðan barnanna var sýnileg í daglegu starfi 

en lögð var sérstök áhersla á þátttöku barnanna og að þau höfðu áhrif á hvað þau gerðu í 

leikskólanum. Skipulag leikskólans einkenndist af sveigjanleika, börnin fengu greiðan aðgang 
að leikefni og var frjálst að fara með það á milli svæða og fengu tíma og svigrúm til að halda 

áfram eins lengi og úthald þeirra leyfði. Tímaleysið gerði það að verkum að börnin fundu 
sjaldnar fyrir eirðarleysi og það skapaði vellíðan hjá börnunum (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016). 

Eitt af því sem getur stuðlað að vellíðan barna er valdefling. Þegar börn eru valdefld er 

litið á þau sem getumikil þar sem athygli er beint að styrkleikum í stað veikleika og horft til 
hæfni fremur en vanhæfni. Jákvæð samskipti, virðing og traust eru þættir sem styrkja 

valdeflingu. Valdefling getur falið í sér breytingu bæði á því hvað barnið vill gera og hvað það 

telur sig geta gert. Sé barn valdeflt fær það þá tilfinningu að það sé viðurkennt og öðlast 
aukna trú á eigin getu og finnst það geta haft stjórn á sjálfu sér og aðstæðum sínum (Guðrún 

Alda Harðardóttir, 2014). 

2.2.1 Mikilvægi slökunar fyrir vellíðan barna  

Rannsóknir hafa bent á að mikilvægt sé fyrir heilaþroska barnsins að það upplifi 

slökunarástand á fyrstu árum lífsins. Streita á fyrstu fimm árunum getur truflað eðlilega 
mótun heilans og haft áhrif á námsgetu barnsins (Cooke, Thorpe, Clarke, Houen, Oakes og 

Staton, 2020). Slökun og spenna eru andstæðir pólar, ekki er hægt að vera spenntur og 
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afslappaður á sama tíma. Sé einstaklingur spenntur er hætt við að hann fari að nota 

svokallaða brjóstholsöndun í stað kviðarholsöndun en við það verður öndunin grunn, hröð og 

óregluleg. Í þessu ástandi þéttist súrefni í blóði líkamans og sýrustig blóðsins breytist. Það 
getur valdið óþægindum á borð við hraðan hjartslátt, andnauð, svitamyndun og 

svimatilfinningu. Ef slökun er stunduð skipulega er hægt að öðlast næmi til að greina áreiti 

sem valda spennu (Eiríkur Örn Arnarsson, 2007). 

Meginmarkmið slökunar er að sleppa taki á spennu í líkamanum, streitu, hugsunum og ná 

valdi á öndununni. Í raun hefur slökun lítið með svefn að gera. Í fyrstu getur verið algengt að 

finna fyrir þreytu en ef slökun er stunduð reglulega breytist sú tilfinning og slökunin dregur  
úr þreytu og fyllir líkamann af orku. Slökun hefur áhrif á hugarástand okkar, dregur úr kvíða 

og streitu og veitir hugarró. Þegar líkaminn er í slökun lækkar blóðþrýstingurinn eða kemst í 

betra jafnvægi, það hægist á öndun og hjartslætti, dregur úr súrefnisþörf líkamans og það 

hægist á efnaskiptum líkamans (Guðjón Bergmann, 2001; Eiríkur Örn Arnarsson, 2007). Í 
hugum margra barna er sjónvarpsáhorf eða að vera í símaleikjum dæmi um slökun. Þó þau 

séu hreyfingarlaus er hugur þeirra ekki að fá hvíld við þessar aðstæður og því lítil slökun 
fólgin í þeim aðgerðum. Það er því nauðsynlegt að kenna börnum að slaka á og sýna þeim 
muninn á því að vera spenntur og slakur á markvissan hátt (Hrafnhildur Sigurðardóttir og 

Unnur Arna Jónsdóttir, 2017; Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003).  

Til að komast í góða slökun er mikilvægt að hægja meðvitað á andardrættinum og dýpka 
þar með öndunina en til þess er meðal annars hægt að nota öndunaræfingar. Þegar líkaminn 

fer í slökunarástand er gott að fara markvisst yfir hvern líkamshluta fyrir sig og hægja þar 

með á hugsunum. Oft þarf að kenna börnum að sleppa taki á þeim hugsunum sem koma upp 
í slökunarferlinu og það getur verið gott að líkja hugsunum á myndrænan hátt, til að mynda 
sem ský sem þjóta fram hjá. Þegar börn ná slökunarástandi fer af stað úrvinnsla þess sem 

barnið hefur upplifað yfir daginn og þegar þessi úrvinnsla hefur átt sér stað eru minni líkur á 
að hún eigi sér stað í draumsvefninum. Þar með aukast líkur á betri og dýpri nætursvefni 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2017). 

2.3 Núvitund, hugleiðsla og jóga í leikskólastarfi 

2.3.1 Núvitund 

Á síðastliðnum árum hefur færst í aukana að innleiða hugmyndafræði núvitundar 
(e.mindfulness) inn í skólakerfið. Rannsókn Albrecht (2016) leiddi í ljós að þegar börnum er 

kennd núvitund jókst tenging kennaranna við nemendur sína. Með því að stuðla að eigin 

núvitund bæði í sínu persónulega lífi og í kennslustofunni fundu kennararnir fyrir meiri 
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jarðtengingu. Ásamt því að þróa dýpri tengingu við nemendur sína jókst einnig námshæfni 

nemendanna og almenn líðan varð betri.  

Í bók Bryndísar Jónu Jónsdóttur, Núvitund í dagsins önn: leiðarvísir að aukinni vellíðan, 
einbeitingu og jafnvægi (2019) er fjallað um leiðir til að stuðla að núvitund í daglegu lífi og 

hvernig núvitund getur aukið vellíðan. Núvitund er að beina athygli sinni meðvitað að líðandi 

stundu og taka á móti upplifun sinni með opnum huga, forvitni og mildi. Markmiðið er ekki 
að ná fram einhverju sérstöku eða komast á ákveðinn stað heldur skiptir máli að veita því 

athygli sem er að gerast innra með okkur eða í umhverfinu og tengja sig við það sem er til 

staðar nú þegar. Hægt er að þjálfa sig í núvitund með því að veita hugsunum sínum, 
tilfinningum og skynjun líkamans fulla athygli og taka eftir því hvernig þú bregst við (Bryndís 

Jóna Jónsdóttir, 2019).  

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá Örnu Skúladóttur svefnráðgjafa en á 

fyrstu árum lífsins eru börn lítið að hugsa í tíma, þau lifa fyrst og fremst í núinu. Í raun má 
kalla börn sérfræðinga í núvitund. Að lifa í núinu er hæfileiki sem vert er að viðhalda hjá 

börnum en hraði og áreiti samfélagsins gerir það oft erfitt viðureignar (Arna Skúladóttir, 

2020). Þegar uppalendur huga að því að vera í núvitund og þar með stuðla að eigin jafnvægi 
og líðan stuðla þeir jafnframt að vellíðan barnanna. Foreldrar og aðrir uppalendur næra 

núvitund barnanna með því að vera góðar fyrirmyndir og skapa aðstæður sem hvetja þau 

áfram í að nálgast líðan sína og umhverfi með forvitni og opnum huga (Bryndís Jóna 
Jónsdóttir, 2019). Í nýlegum rannsóknum sem hafa rannsakað viðhorf grunnskólabarna til 

núvitundarmiðaðrar íhlutunar (e.mindfulness based interventions) hafa sýnt fram á að mikill 

meirihluti barna naut þess að taka þátt. Ávinningur sem hlaust af núvitundariðkununni var 
bætt skap, tilfinningalegt jafnvægi, meiri meðvitund auk þess að börnin fundu síður fyrir 
álagi (Cooke, Thorpea, Clarkeb, Houena, Oakesa, Statona, 2020). 

2.3.2 Hugleiðsla 

Hugleiðsla er sannreynd aðferð til að róa hugann, stuðla að núvitund og sjá fyrir 

ákjósanlegum aðstæðum fyrir skapandi hugsun. Í hinum efnislega heimi eru börn ekki 

undanskilin því að finna fyrir samkeppni og streitu samfélagsins í sínu daglega lífi og er æska 
margra barna langt frá því að vera áhyggjulaus. Oft á tíðum eru þau undir stöðugu áreiti þar 

sem á þeim dynja upplýsingaflóð full af orðum, myndum og hljóðum. Þau eru oft auðveld 

bráð fyrir gremju annarra og upplifa oft neikvæðar tilfinningar á dýpri og ákafari hátt en 
fullorðnir. Einnig geta þau átt erfitt með að tjá á skýran hátt hvert vandamálið er sem þau 

eru að kljást við. Það er því vart furða að mörg börn eiga erfitt með að viðhalda athygli sinni 
sem getur brotist út í hvatvísi og erfiðri hegðun (Fisher, 2006). 
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2.3.3 Jóga 

Hnattvæðing nútímasamfélagsins gerir það að verkum að mismunandi nýjum möguleikum er 
stöðugt ýtt að börnum og ungu fólki. Með auknum möguleikum og úrræðum aukast einnig 

væntingar til barnanna. Mismunandi stofnanir í lífi barnanna, fjölskyldan, skólakerfið og 

samfélagsmiðlareru stöðugt að sjá fyrir þeim örvun og bera jafnframt ákveðnar væntingar til 

þeirrra. Varnarleysi barnanna gagnvart þessum kröfum og væntingum getur valdið streitu og 

ekki síst þegar kemur að því að meta þeirra eigin frammistöðu (Hagen og Nayar, 2014). Í dag 

eru börn öllum stundum berskjölduð gagnvart þeim áreitum sem felast í öllum þeim 

tækninýjungum sem hafa átt sér stað á undanförnum árum og má þar einna helst nefna 

tilvist internetsins. Þau tæki sem tæknin hefur veitt okkur aðgang að líkt og tölvur og símar 

eru, veita vissulega úrræði og þekkingu en geta einnig haft neikvæðar afleiðingar í för með 

sér. Jóga getur einnig fært börnum sjálfsmeðvitund og jafnvel unnið á móti neikvæðum 

hliðum menningar-og samfélagslegra þátta til dæmis þrýsting frá samfélagsmiðlum um að 
vera stöðugt tengdur og til staðar á internetinu. (Nanthakumar, 2018; Hagen og Nayar, 

2014). 

Hugmyndafræði jóga snýst um að veita leiðsögn í hamingju og vellíðan í samruna hugar, 
líkama og sálar. Skólar hafa í auknum mæli verið að nýta öndun og jógastöður til að hjálpa 

börnum að ráða við streitu, kvíða og auka vellíðan þeirra. Í jóga er lögð áhersla á að mæta 
getu hvers og eins en ekki samkeppni. Þar af leiðandi hentar jóga fyrir einstaklinga á öllum 

aldri, líka einstaklinga með líkamlegar hamlanir (White, 2009). 

Með því að stunda jóga er verið að rækta sjálfstjórn og getur jóga bætt svefn og stuðlað 
að heilsusamlegu líferni. Þar sem jóga veitir oft á tíðum aukna einbeitingu getur dagleg iðkun 
jóga leitt af sér betri námsárangur. Í jóga er unnið að því að ná ró á hjartslætti sem gefur 

merki til heilans um að virkja sefkerfi líkamans (e. parasympathetic nervous system). Drifkerfi 
líkamans (e.sympathetic nervous system) eða það sem veldur „fight og flight“ viðbrögðum 
hjá fólki verður virkt þegar einstaklingur eru berkskjaldaður fyrir áreitum og skynfærin eru i 

ofhleðslu. Þegar sefkerfi líkamans er hinsvegar virkt eykur það færni til að læra og einbeita 

sér (Hagen og Nayar, 2014). 

Líkt og áður kom fram hefur jógaiðkun í skólum hefur færst töluvert í aukana síðastliðin 

ár. Rannsóknir benda til að regluleg jógaiðkun og núvitundaræfingar í skólum geti bætt 

námsárangur og stuðlað að tilfinningalegu jafnvægi. Jóga getur einnig hjálpað 

leikskólabörnum að þróa með sér nauðsynlega lífsleikni, til dæmis aukna einbeitingu, stjórn á 

hvatvísi ásamt því að læra að skilja og þekkja tilfinningar sínar (Danahy, 2015). Wolff og 

Stapp (2015) benda engu að síður á að viðhorf kennarans til jógaiðkunar skipti miklu máli 

þegar kemur að því að innleiða jóga í nám barna. Ef kennarinn sér ekki gagnsemi í því að 
stunda jóga eru þeir síður líklegir til að gefa því rými innan kennslustofunnar. Því þarf 



18 

kennarinn að tileinka sér gagnvirkar og skapandi aðferðir til að kenna jóga og leitast eftir 

jákvæðum samskiptum við börnin á áhrifaríkan hátt. Séu börnin hvött til dáða geta börnin 

jafnvel nýtt jóga sem hagnýtt tæki til að minnka stress og þróa frekari seiglu til að takast á við 
streitu (Hagen og Nayar, 2014).  

2.4 Aðferðir og kennsluefni í þessari rannsókn 

Við skipulagningu á hvíldarstundunum studdi rannsakandi við bækur og námsefni um jóga og 

núvitund fyrir börn. Á síðastliðnum árum hefur námsefni sem tengist þessu viðfangsefni 
aukist til muna og gefnar hafa verið út vandaðar handbækur sem skrifaðar eru bæði með 

kennara og foreldra í huga. Í þessari rannsókn var ekki notast við fyrirfram mótaða tíma sem 

höfundar setja fram í bókum sínum. Rannsakandi rýndi frekar í kennsluefnið og valdi það 
sem hentaði hverju sinni ásamt því að aðlaga efnið við aldur og þroska barnanna sem tóku 

þátt í rannsókninni. 

2.4.1 Hugarfrelsi 

Hugarfrelsi er fræðsla fyrir foreldra, kennara og aðra uppalendur eftir Hrafnhildi 
Sigurðardóttir og Unni Örnu Jónsdóttir. Þær hafa gefið út handbók og kennsluleiðbeiningar 

ásamt því að standa fyrir fyrirlestrum sem ætlað er fagfólki leik, grunn-og framhaldsskóla, 

starfsfólk stofnanna og foreldrafélög skóla um aðferðir sem nýtast í uppeldi barna. Auk þess 
eru þær með sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn og fagfólk (Hugarfrelsi, e.d). Í 

kennsluleiðbeiningum Hugarfrelsis setja höfundar fram fimm aðferðir til að styrkja andlega 

og líkamlega líðan barna; sjálfstyrking, öndun, jóga, slökun og hugleiðsla. Þá mælast 
höfundar til þess að blanda saman aðferðunum með tilliti til tíma, aldurs og getu nemenda. 

Bókin inniheldur ýmsar tillögur að verkefnum til að styrkja sjálfsmynd barna og 

öndunaræfingar sem þær mæla eindregið á að byrja á, áður en öðrum aðferðum eru beitt. 

Þá eru nokkrar valdar jógastöður útskýrðar og skemmtilegar jógasögur sem eru sniðugar fyrir 

yngstu börnin til að hafa meiri flæði í jógaæfingunum og halda athygli þeirra betur. Þá eru 
settar fram slökunaræfingar með lýsandi texta til að lesa upphátt fyrir nemendur og 

hugleiðslusögur sem er gott að lesa upphátt eftir slökun eða öndunaræfingar (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2016). 

2.4.2 Snerting, jóga og slökun 

Í handbókinni Snerting, jóga og slökun kynna höfundar aðferðir til að skapa rólegt umhverfi 

fyrir börn. Aðferðir bókarinnar eru ætlaðar kennurum yngri barna þar sem settar eru fram 

æfingar og leikir sem kennarar geta aðlagað sínu starfsumhverfi. Hugmyndafræði á bak við 

aðferðirnar eru settar skýrt fram ásamt greinargóðum lýsingum á leikjum og æfingum sem 
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hægt er að nýta. Þá setja höfundar fram tillögur að tilbúnum hvíldar- og kennslustundum og 

tilgreina tónlistarefni sem kennarar geta nýtt sér og áhugaverðar bækur til að kynna sér efnið 

enn frekar (Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003). 

2.4.3 Vinátta 

Vinátta-verkefni á vegum Barnaheilla er forvarnarverkefni gegn einelti á leikskólum. 

Verkefnið hefur verið innleitt í leikskólann sem þessi starfendarannsókn mun fara fram. Þar 
af leiðandi er hugmyndafræði verkefnisins samofin því starfi sem fer fram á leikskólanum og 

ætti hvíldarstund barnanna ekki að vera því undanskilin. Verkefnið byggist á fjórum 

grunngildum; umburðarlyndi, virðingu, umhyggju og hugrekki. Bangsinn Blær er í 
forystuhlutverki sem táknmynd vináttunnar og kennir börnunum að gæta hvers annars og 

hvað felst í að vera góður vinur. Verkefnið býður upp á ýmis konar efnivið sem kennarar geta 

nýtt í starfinu. Öll börn deildarinnar eiga lítinn hjálparbangsa sem þau geyma í leikskólanum 
og vilja gjarnan hafa í hvíldinni. Stór spjöld með teikningum af raunverulegum aðstæðum 

sem börn í leikskóla ættu að kannast við geta stuðlað að góðum samræðum. Þá fylgir 

nuddhefti með leiðbeiningum um nudd fyrir börn og sögur sem er gott að lesa upp fyrir 
börnin á meðan þau nudda hvert annað (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2015). 

2.5 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið farið yfir fræðilegan bakgrunn sem þessi rannsókn byggir á. Fjallað 
var um mikilvægi þess að börn fái hvíld eða rólega stund yfir daginn til að stuðla að vellíðan 

þeirra í leikskólanum. Einn af grunnþáttum menntunar er heilbrigði sem felst í andlegri, 

líkamlegri og félagslegri vellíðan. Róleg stund eða hvíld þarf þó ekki að innihalda svefn og 

farið var yfir aðferðir sem geta stutt að hvíld og slökun barna án þess að þau sofi. Þessar 

aðferðir eru núvitund, jóga og slökun og farið var yfir hvað felst í þessum aðferðum og 

hvernig hægt er að nota þær í leikskólastarfi. Að lokum var fjallað um það kennsluefni sem 

notað var í þessari rannsókn; Hugarfrelsi, Vinátta-verkefni Barnaheilla og handbókin 

Snerting, jóga og slökun. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar sem var starfendarannsókn. 
Þá verður greint frá markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu. Fjallað verður um 

hvaða gögnum var aflað í rannsókninni og hvernig unnið var úr gögnunum. Að lokum verður 

sagt frá siðferðislegum álitamálum þegar börn eru þátttakendur í rannsóknum og 

áreiðanleika og réttmæti í starfendarannsóknum.  

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 
Markmið rannsóknarinnar var að endurskipuleggja hvíldartíma þeirra barna sem eru hætt að 
sofa í leikskólanum. Jafnframt rýndi rannsakandi í eigin vinnubrögð og skoðaði hvaða leiðir 

hægt væri að fara til að kenna þeim slökun ásamt því að efla sjálfsmynd þeirra og 

tilfinningaþroska. Í þessari rannsókn var leitast eftir að svara eftirfarandi 
rannsóknarspurningu: 

• Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan barna á hvíldartíma þeirra í leikskólanum og 
hvaða leiðir er hægt að fara til að auka gæði hvíldarstundanna? 

3.2 Starfendarannsóknir  
Rannsóknin var unnin í formi starfendarannsókna (e.action research). Með því að vinna 
starfendarannsókn sá ég tækifæri til að þróa og bæta mig í starfi. Markmið með 
starfsendarannsóknum er fyrst og fremst að þróa nýjar starfsaðferðir og stuðla að betri 

skilning á starfinu. Það sem einkennir starfendarannsóknir einna helst er að rannsakandinn 
beinir athyglinni að sjálfum sér og sínum eigin starfsháttum með það að leiðarljósi að ná 
betri skilningi á starfinu og hvernig hægt sé að þróa það til betri vegar (Hafþór Guðjónsson, 

2011). 

Markmið þessarar rannsóknar var að hagræða ákveðnu fyrirkomulagi í starfinu og 

hentaði því þetta tiltekna rannsóknarform einkar vel. Í starfendarannsóknum er ekki einungis 

verið að athuga og skrá niður það sem fer fram heldur er rannsakandi einnig þátttakandi sem 

grípur til aðgerða. Í ferli starfendarannsókna er farið fram og til baka líkt og í hringrás. Í ferli 

starfendarannsókna ígrundar rannsakandi starfshætti sína og gildismat, setur fram 

rannsóknarspurningar, skipuleggur, framkvæmir, safnar gögnum, metur og endurskipuleggur 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Mynd 1 sýnir ferli starfendarannsókna:  
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Mynd 1. Ferli starfendarannsókna 

3.3 Gagnaöflun 
Gagnaöflun átti sér stað frá byrjun september ársins 2020 og til lok janúars ársins 2021. 
Söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna er lykilþáttur í rannsóknarferli starfendarannsókna og 

þarf rannsakandi að safna gögnum áður en íhlutun á sér stað til að greina upphafstöðuna og 

setja fram hugmyndir (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Gögnum var safnað 
með skráningu í rannsóknardagbók ásamt því að rýnt var í önnur skrifleg gögn sem gáfu 
innsýn í ferli rannsóknarinnar. 

3.3.1 Rannsóknardagbók 

 Í rannsóknardagbók skráir rannsakandi niður þær vangaveltur, hugsanir og upplifanir um 

það sem hann fæst við í rannsókninni. Rannsóknardagbókin byggist fyrst og fremst á 

ígrundun rannsakandans en er jafnframt tæki til að halda til haga því sem gerist í starfinu. Þá 

getur rannsakandinn spurt sjálfan sig gagnrýnna spurninga, hvernig hann gerir hlutina, hvers 

vegna, hvað hann lærir í ferlinu og hvernig hugsun hans þróast (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 
Rannsóknardagbók getur einnig innihaldið greinandi minnisblöð þar sem rannsakandi dregur 

fram ný sjónarhorn á stöðu mála eða til að setja fram nýjar hugmyndir til að skoða nánar 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).  

3.3.2 Rannsóknarvinur 

Til að fá aðra sýn á þær breytingar sem verða gerðar í starfinu fann rannsakandi svokallaðan 

rannsóknarvin (e. critical friend). Rannsóknarvinur er samstarfsaðili sem aðstoðar 

rannsakanda við vettvangsathuganir. Rannsóknarvinur getur bent rannsakanda á það sem 

gengur vel eða það sem mætti laga. Hann getur velt upp spurningum og leitt fram annað 
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sjónarhorn. Með því móti getur rannsakandi öðlast dýpri skilning á viðfangsefni sínu og það 

sem hann fæst við í starfinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

3.4 Gagnagreining 
Líkt og áður hefur komið fram er ferli starfendarannsókna þess eðlis að rannsakandi 

endurtekur ákveðið hringferli. Rannsakandi er því í stöðugri gagnvirkni milli íhugunar, 
skipulagningar, aðgerða, ígrundunar og ákvarðana um framhaldið (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013). Það má því segja að greining gagnanna sé í gangi allt 

rannsóknarferlið.  

Þegar gagnaöflun var lokið var unnið úr gögnunum og þau greind í þemu. Þá rýndi 
rannsakandi í rannsóknardagbókina og greindi þemu. Notast var við túlkandi greiningu (e. 

Interpretational analysis) en það felur í sér að rannsakandi rýnir í og greinir þemu og mynstur 

sem draga fram og lýsir því sem er til rannsóknar. Úrvinnsla gagnanna var einnig byggð á 
íhugandi greiningu (e.reflective analysis) sem er huglæg aðferð og byggist fyrst og fremst á 

innsæi og dómgreind rannsakanda til að meta og lýsa þeim gögnum sem safnað hefur verið 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.5 Trúverðugleiki  
Í eigindlegum rannsóknum þar sem fámennt úrtak er til rannsóknar er sannleiksgildi 

rannsóknarinnar frekar bundið við þátttakendur en ekki skilgreint á grunni rannsóknarinnar 
(e.subject-oriented rather than research-defined). Rannsakandinn er helsta mælitækið. 
Fræðimenn hafa talað um að mælikvarði á sannleiksgildi eigindlegra rannsókna sé byggt á 

trúverðugleika (e.credibility) í stað innra réttmætis (e.internal validity) líkt og í megindlegum 
rannsóknum. Trúverðugleiki eigindlegrar rannsóknar byggist á að niðurstöður gefi til kynna 

góðar lýsingar og túlkun á mannlegri reynslu. Hafi lesandinn gengið í gegnum sömu reynslu 

og hann les í rannsóknarniðurstöðum þekkir hann hann reynsluna sem sína eigin. Lesandinn 

ætti á sama hátt að þekkja reynsluna þegar hann mætir henni eftir að hafa lesið 

rannsóknarniðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Til að stuðla að réttmæti eða trúverðugleika starfendarannsókna krefst agaðra og 
vandaðra vinnubragða af hálfu rannsakanda og verður hann að geta fært rök fyrir réttmæti 

þekkingarinnar og standast gagnrýni. McNiff og Whitehead hafa sett fram viðmið til að hafa í 
huga fyrir réttmæti rannsóknar. Viðfangsefni rannsóknarinnar verður að vera vel afmarkað, 

umbótatilgangur skýr og mikilvægi viðfangsefni rökstutt. Rannsakandi þarf að setja fram 
skýra áætlun sem er þó sveigjanleg til að bregðast við endurmati í rannsóknarferlinu. 

Rannsóknin verður að fela í sér samvinnu eða gagnrýni af hálfu ráðgjafa eða starfsfélaga. Það 

þarf að lýsa íhlutun og áhrifum hennar vandlega og framkvæmd og árangur séu metin. 
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Vinnubrögð rannsakenda þurfa að vera öguð og gögn þurfa að vera af fjölbreyttu tagi. Að 

lokum þurfa niðurstöður að vera lagðar fram á greinargóðan og aðgengilegan hátt og 

þekking sem af rannsókninni hlýst sé til notuð til breytinga (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 
Sigþórsson, 2013). 

Ytra réttmæti (e.external validity) í eigindlegum rannsóknum hefur verið nefnt 

yfirfærslugildi (e.transferability). Rannsókn hefur gott yfirfærslugildi ef niðurstöður passa inn 
í samhengi utan við rannsóknina sjálfa. Merking og notagildi niðurstaðna þarf að vera hægt 

að tengja við eigin reynslu. Niðurstöður þurfa að passa við þau gögn sem rannsóknin byggir á 

og grundvallast niðurstöðurnar á þeirri lífsreynslu sem er verið að rannsaka og gefa til kynna 
bæði dæmigerða og ódæmigerða þætti (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

3.6 Siðferðisleg álitamál  
Í rannsóknum þar sem unnið er með persónuupplýsingar og önnur gögn af viðkvæmu tagi 

ber rannsakanda að fylgja lögum um persónuvernd og afla samþykkis þátttakenda. Mikilvægt 

er að samþykki þátttakenda sé upplýst sem felur í sér að rannsakandi veitir þeim ítarlegar 
upplýsingar um rannsóknina. Þegar börn, 18 ára og yngri, eru þátttakendur í rannsóknum er 

leitað eftir samþykki forsjáraðila. Barnasáttmálinn kveður þó á um og styður að leitað sé eftir 

samþykki barnsins og sé það viðurkenning á að barnið sé virt sem sjálfstæður einstaklingur 
(Guðrún Kristinsdóttir, 2017). 

Í þessari rannsókn sendi rannsakandi forsjáraðilum þeirra barna sem tóku þátt í 
breytingarferlinu bréf. Í bréfinu var óskað eftir upplýstu samþykki frá þeim fyrir hönd barna 

þeirra. Rannsakandi sagði frá rannsókninni, hvert markmiðið væri og hvað fælist í 
rannsókninni sjálfri. Rannsakandi tiltók hvaða aðferðir yrðu notaðar við öflun gagna og að 

rannsakandi myndi gæta fyllsta trúnaðar varðandi öll gögn sem safnað yrði. Áður en hafist 

var handa við breytingarnar á hvíldartímanum var börnunum sagt frá rannsókninni og hvað 

yrði gert. Rannsakandi gerði þeim jafnframt ljóst að þeim væri frjálst að taka þátt og mættu 

hætta þátttöku þegar þau vildu. Ef þau vildu ekki taka þátt í slökunarstundinni máttu þau 

liggja á dýnunum sínum og fylgjast með án þess þó að valda hinum börnunum truflun. 

3.7 Samantekt 
Í þessum kafla var greint frá rannsóknaraðferð rannsóknarinnar sem er starfendarannsókn. Í 

starfendarannsóknum beinir rannsakandinn athygli að sjálfum sér og eigin starfsháttum með 
það að leiðarljósi að þróa nýjar starfsaðferðir og auka skilning á starfinu. Farið var yfir 

gagnaöflun í rannsókninni. Hvaða gögnum rannsakandi ætlar að safna og hvernig unnið 

verður úr gögnunum. Fjallað var um trúverðugleika eigindlegra rannsókna. Trúverðugleiki 
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eigindlegrar rannsóknar. Viðfangsefni rannsóknarinnar verður að vera vel afmarkað, 

umbótatilgangur skýr og mikilvægi viðfangsefni rökstutt. Rannsakandi þarf að setja fram 

skýra áætlun sem er þó sveigjanleg til að bregðast við endurmati í rannsóknarferlinu.  
Starfendarannsóknir krefjast vandaðra og agaðra vinnubragða. Í þessari rannsókn eru 

þátttakendur börn og því var farið yfir siðferðisleg álitamál sem geta komið upp þegar 

viðkvæmur hópur er til rannsóknar.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeirri rannsóknarspurningu 
sem lagt var upp með í byrjun rannsóknarinnar. Leitast var við að svara hvernig hægt væri að 

stuðla að vellíðan barna í hvíldartíma þeirra í leikskólanum og hvaða leiðir sé hægt að fara til 

að auka gæði hvíldarstundanna. Niðurstöðurnar byggja á rannsóknargögnum sem safnað var 

með rannsóknardagbók og voru gögnin þemagreind. Í upphafi kaflans verður sagt frá 

aðdraganda rannsóknarinnar, frá leikskólanum sem starfendarannsóknin fór fram í og 

þátttakendum rannsóknarinnar. Þá verður gefin upp mynd af því hvernig hvíldartími 

barnanna var áður en honum var breytt og hvernig hvíldartími þeirra þróaðist í gegnum ferli 

rannsóknarinnar. Einnig verður gerð grein fyrir aðstæðum og umhverfi slökunarstundanna 

og áhrif þeirra á þátttakendur. Gerð verður grein fyrir þeim þáttum sem höfðu hvað mest 

áhrif á rannsóknina og má þar nefna faraldurinn Covid-19, breytingar vegna styttingu 

vinnuvikunnar og hvaða áhrif deildarstjórahlutverk rannsakanda hafði á ferli 
rannsóknarinnar.  

4.1 Aðdragandi rannsóknarinnar 
Til að gefa upp áreiðanlega lýsingu hvað fólst í þeirri breytingu sem gerð var á hvíldartíma 

barnanna verður hér á eftir sagt frá leikskólanum sem rannsóknin fór fram á. Hvernig 
dagskipulag deildarinnar sem þátttakendur rannsóknarinnar dvelja á er háttað. Einnig verður 

gefin upp mynd af því fyrirkomulagi sem hvíldartími barnanna var háttað áður en honum var 

breytt.    

4.1.1 Leikskólinn og þátttakendur rannsóknarinnar 

Starfendarannsóknin fór fram á fimm deilda leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Ein deild er 

fyrir 18 mánaða gömul börn, tvær deildir eru fyrir tveggja til þriggja ára gömul börn og tvær 

deildir fyrir fjögurra og fimm ára gömul börn. Leikskólinn starfar eftir fjölgreindakenningu 

Howard Gardner þar sem hluti af faglegu starfi er unnið í stöðvavinnu þar sem hver stöð 

tengist ákveðinni greind. Jafnframt tekur daglegt starf mið af hugmyndafræði Mihaly 

Csiksentmihalyi um flæði og geta börnin valið þau svæði sem þau vilja leika sér hverju sinni. 

Þá velja börn yngri deildanna leiksvæði saman og börn eldri deildanna saman, en á 
sérstökum dögum er leikskólinn opinn og geta þá börnin valið öll leiksvæði í leikskólanum. Í 

leikskólanum er lögð áhersla á að efla sjálfsvitund og sjálfræði barnanna á þann hátt að þau 

hafi um það að segja hvað þau vilja gera, með hverjum og hvar og þar með efla þau sem 
sjálfstæða einstaklinga.  
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Rannsóknin fór fram á einni af yngri deildunum og verður deildin hér eftir kölluð 

Grænaland. Á deildinni eru fimm starfsmenn, þrír leiðbeinendur sem í þessari rannsókn fá 

nöfnin; Anna, Ragna og Sigga, einn leikskólakennari sem fær nafnið Bára. Sjálf starfa ég sem 
deildarstjóri á þessari deild. Barnafjöldinn á deildinni samanstendur af 19 börnum, tólf börn 

eru í eldri árgang, fjórir strákar og átta stelpur á aldrinum þriggja til fjögurra ára. Í yngri 

árganginum eru sjö börn, tveir strákar og fimm stelpur á aldrinum tveggja til þriggja ára.  

Yngri barna deildarnar eru staðsettar í öðrum enda hússins og deila saman gangi, 

salernisaðstöðu og fataklefa. Í miðju hússins er matsalur og afmarkað svæði sem notað er 

sem listaskáli. Inn af matsalnum er hreyfisalur sem tengist viðbyggingu sem notuð er sem 
deild yngstu barnanna. Í hinum enda hússins eru eldri barna deildir sem deila sömu rýmum 

og yngri deildir og kaffistofa starfsmanna.  

Lögð er áhersla á samstarf milli deildanna, til að mynda er hópastarf deildanna 

sameiginlegt og eru deildirnar með sameiginlega matmálstíma. Rýmið á ganginum er notað 
af báðum deildum og í frjálsum leik velja börnin gjarnan leiksvæði á milli deildanna tveggja 

og gangsins. Inn á deildinni er borð, svefnsófi og nokkur skilrúm til að hólfa niður leiksvæði 

fyrir börnin. Annað minna herbergi er inn af deildinni. 

4.1.2 Dagskipulag 

Í dagskipulagi Grænalands er mikið lagt upp úr frjálsum leik og góður tími gefinn fyrir 

leiktíma barnanna. Reynt er eftir fremsta megni að brjóta ekki upp leiktíma barnanna heldur 

reynt að hafa hann samfelldan til að börnin geti sökkt sér í leik í samræmi við 
hugmyndafræði um flæði. Í töflu 1 er greint frá dagskipulagi Grænalands á hefðbundnum 
degi.  

Tafla 1. Dagskipulag Grænalands 

 

 

08:00-08:50 Morgunmatur/rólegur leikur inni á deild 

08:50-09:10 Ávaxtastund/samvera 

09:10-10:30 Útivera/frjáls leikur inni 

10:30-11:00 WC/bleyjuskipti 

11:10-12:00 Hádegismatur 

12:00-12:30 Hvíld 

12:30-14:00 Flæði á yngri gangi/útivera 

14.00-14:20 Lubbastund/samvera 

14:20-15:00 Síðdegishressing 

14:30-15:00 WC/bleyjuskipti 

15:00-16:30 Frjáls leikur inni/útivera 
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Í byrjun dags er tekið á móti börnunum inni á deild. Þá er boðið upp á rólegan leik og þegar 

morgunmaturinn byrjar klukkan 8:15 mega börnin fara inn í matsal til að fá sér morgunmat 

sem stendur til klukkan 8.45. Morgunmaturinn er í flæðandi formi og eru öll börn leikskólans 
að flæða í morgunmatinn á sama tíma. Klukkan rúmlega 9:00 er stutt samvera þar sem 

börnin fá ávaxtabita á meðan farið er yfir daginn með myndrænu formi. Þá tekur við frjáls 

leikur inni eða útivera. Einu sinni í viku er skipulagt hópastarf þar sem börnin fara á milli 
mismunandi stöðva þar sem þau vinna verkefni út frá fjölgreindakenningunni.  

Hádegismaturinn er í flæðandi fyrirkomulagi og byrjar klukkan 11:10 á yngri gangi. Það 

felur í sér að börnin fara eitt af öðru inn í matsal, ná sér í mat á hlaðborði og setjast þar sem 
þau vilja. Tveir til þrír starfsmenn eru að aðstoða börnin bæði á hlaðborði og í salnum ásamt 

því að fylla á þann mat sem vantar og sjá til þess að það sé snyrtilegt og notalegt andrúmsloft 

á meðan börnin borða. Börnin eru flest tuttugu í einu inni í matsal eða tíu af hverri deild. 

Yngstu börnin sem enn eru að læra að hella sjálf í glösin, skammta sér sjálf á diskana og þurfa 
almennt mikla aðstoð, sitja við borð með kennara inni í matsal. Þegar þau ljúka við að borða 

fara þau inn á deild og fara beint í hvíld í innra herbergið þar sem búið að gera hvíldina 
tilbúna með dýnum og hvíldardóti barnanna.  

Þar sem börnin komast alls ekki öll á sama tíma í matsalinn að borða eru alltaf einhver 

börn í matsalnum og einhver börn inni á deild. Leitast er eftir því að skapa rólega stemningu 

inni á deild í hádegismatnum, en börnin eru að leika sér þangað til röðin kemur að þeim að 
fara borða. Þegar þau hafa lokið við að borða koma þau aftur inn á deild og geta haldið 

leiknum áfram þar sem frá var horfið. Starfsmaður sem er inni á deild þarf þó að sjá til þess 

að börnin séu í rólegum leik og það séu ekki mikil læti þar sem yngstu börnin fara beint inn í 
hvíldina og verða fyrir truflun af hávaða. 

Það er misjafnt á milli daga hvenær öll börnin hafa lokið við að borða og fer það oft eftir 

því hvað er í matinn. Stundum eru síðustu börnin að koma inn á deild rétt fyrir klukkan tólf 

og stundum eru allir búnir að borða korter fyrir tólf. Engu að síður er gert ráð fyrir að hvíldin 

byrji ekki fyrr en klukkan tólf því allir starfsmennirnir þurfa líka að vera búnir að borða. Það 

getur því myndast óróleiki þegar öll börnin eru búin að borða og eru ef til vill komin í mikinn 

leik þangað til hvíldin byrjar og eru oft alls ekki tilbúin að hætta. Samkvæmt dagskipulagi 

deildarinnar er gert ráð fyrir hvíldartíma barnanna frá klukkan 12:00 – 12:30. Frá því að 

hvíldin byrjar eru starfsmenn að taka kaffitímann sinn sem er um það bil 30 mínútur á hvern 

starfsmann. Þar af leiðandi eru aldrei allir starfsmenn inni á deild á meðan á hvíldinni 

stendur. 

Hvíldartími þeirra barna sem ekki sofna lýkur klukkan 12:30 en þá fara þau fram á gang 

og sameinast hinni yngri barna deildinni í frjálsum leik á meðan hin börnin sofa inni á deild. 

Ef börnin hafa ekki farið út að leika fyrir hádegi er þessi tími nýttur í útiveru. Hvíld yngri 
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barna og þeirra sem mega sofa að vild í leikskólanum lýkur klukkan 14:00 en þá er 

samverustund eða Lubbastund. Klukkan 14:20 er síðdegishressing fyrir yngri gang og líkt og 

áður í flæðandi formi. Eftir síðdegishressinguna hafa börnin tíma fyrir frjálsan leik sem er 
ýmist inni eða úti þangað til þau eru sótt í lok dags.  

4.1.3 Hvíldin í upphafi rannsóknar 

Barnahópurinn sem tók þátt í þessari rannsókn eru 10 þriggja ára börn, þau börn á 
deildinni sem eru hætt að sofa í leikskólanum. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að börnin eru 

hætt að sofa til dæmis virðast sum þeirra ekki þurfa lengur daglúr. Einnig eru tilfelli um að 

foreldrar barnanna hafa starfsfólk um að börnin sleppi því að sofa í leikskólanum annars hafi 
daglúrinn áhrif á nætursvefn barnanna eða að þau nái sér ekki niður á kvöldin.  

Þessi börn eru í hvíld í heimastofunni. Þar er svefnsófi sem lagður er niður og rúmar sex 
til sjö börn. Einnig eru dýnur sem eru lagðar niður til hliðar við sófann. Börnin liggja þétt 

saman til að starfsmaðurinn hafi yfirsýn yfir þau öll. Líkt og börnin í innri herberginu eru þau 
með sitt eigið teppi, kodda og bangsa að heiman. Það er misjafnt eftir dögum hvort spiluð sé 

slökunartónlist eða sögur fyrir börnin.  

Í hvíldinni er gengið út frá að börnin liggi á dýnunum sínum og slaki á. Það er gert ráð fyrir 
því að þau liggi kyrr án þess að trufla hvert annað því sum börnin virðast njóta þess að vera í 
friði og ró en önnur eiga talsvert erfitt með það. Þennan vetur sem rannsóknin fór fram voru 

mörg börn sem eru hætt að sofa, hvort sem að ástæðan var sú að þau þyrftu ekki lengur 

daglúr eða að foreldrar þeirra óskuðu eftir því að þau svæfu ekki. Ef slíkar óskir berast þá eru 
foreldrar engu að síður látnir vita að það sé gert ráð fyrir hvíldartíma í 30 mínútur og ef 
börnin sofna á þeim tíma eru þau vakin þegar hvíldin er búin. Alla jafna er gert ráð fyrir að 

börnin liggja í 30 mínútur en þegar skólarárið byrjaði var tekin sú ákvörðun að stytta tímann í 
20 mínútur. Það var gert vegna þess að börnin voru óróleg í hvíldinni og áttu erfitt með að 

liggja kyrr allan tímann án þess að trufla hvort annað.  

Í upphafi rannsóknarinnar skráði ég niður í rannsóknardagbók hvernig hvíldin fór fram. Í 
eftirfarandi tilvitnun sat ég til hliðar og var sjálf ekki að sjá um hvíldartímann heldur einungis 

að fylgjast með því sem fór fram. Eftirfarandi dæmi úr rannsóknardagbók segir frá hvað fór 

fram í dæmigerðri hvíldarstund: 

Börnin koma úr hádegismat hvert af öðru. Í dag dróst matartíminn á langinn og eru 

því börnin að koma frekar seint inn á deild. Stelpurnar vilja klæða sig úr buxum og 

peysum, svo þurfa þær að finna til bangsa, allt tekur þetta sinn tíma og er fyrirhöfn. 

Anna leiðbeinandi tilkynnir börnunum að nú ætlum við að leggjast og hvíla magann 

eftir matinn, liggja í smá stund og skoða svo bækur þegar við erum búin. Stelpurnar 

taka sér góðan tíma að finna sér bangsa og þar fram eftir götunum. Anna þarf að 
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biðja Hönnu, Silju, og Lindu mörgum sinnum að leggjast á koddann og liggja kyrrar. 

Þá byrja þær að vesenast við að breiða yfir sig teppi. Linda á mjög erfitt með þetta 

og er alltaf að standa upp. Anna segir henni að leggjast niður og þá reiðist Linda og 
slær til Önnu sem verður reið og segir henni að þetta sé ekki í boði. Við þetta fer 

Linda að gráta en leggst svo niður. Anna þarf að segja börnunum mörgum sinnum 

að liggja á sínum stað og vera ekki að trufla hvert annað. Þegar stuttur tími er liðinn 
af hvíldinni fer Linda að kvarta undan tónlistinni, henni finnst þessi tónlist mjög 

leiðinleg og vill ekki hlusta á hana. Anna segir henni að þessi tónlist sé í gangi í dag 

og þau munu hlusta á einhverja aðra tónlist á morgun. Linda vill halda áfram að 

tala við Önnu en hún stoppar hana. Silja er öll á iði og er að gera æfingar nánast 
alla hvíldina. Hún horfir til Hönnu glottandi og reynir að fá hana til að gera slíkt hið 

sama. Linda stynur hátt og segir „ég get ekki sofið núna“. Þegar tuttugu mínútur 

eru liðnar tekur Anna fram bækur og býður börnunum að velja bók eða hlusta á 
sig lesa. Börnin flykkjast í kringum hana til að hlusta. Meiri ró leggst núna á hópinn.  

(Úr rannsóknardagbók, 24.september 2020). 

Af þessu dæmi má ætla að ákveðin ókyrrð ríki á meðal barnahópsins og greinilegt að börnin 
eiga misauðvelt með að slaka á. Þau börn sem eiga erfitt með það eiga það til að trufla hina, 

til dæmis með því að vera sífellt að standa upp, kasta á milli sín böngsum eða gera alls konar 

æfingar á dýnunni. Þetta hefur gjarnan keðjuverkandi áhrif og þau æsa hvert annað upp. 
Hlutverk kennarans einkennist því oft á tíðum af því að vera sífellt að tala til þeirra um að 

leggjast, hafa hljóð og svo framvegis. Í rannsóknardagbók skráði ég niður hugleiðingar sem 

fóru um hugann eftir eina hvíldarstund.  

Ég velti því fyrir mér hvernig börnunum líður á þessum tíma. Ég held stundum að 

þau finni fyrir þrýstingi frá okkur kennurunum, að þau eigi að fara sofa þó að við 

segjum þeim að þau þurfi ekki að sofna. Í nokkur þeirra skipta sem ég skráði í 
rannsóknardagbókina settist til dæmis ein stelpan upp með þær yfirlýsingar að hún 

gæti alls ekki sofið núna og vildi ekki leggjast niður aftur. Sama stelpa þarf nánast 

í hvert skipti að fara á salernið í miðri hvíld sem veldur truflun fyrir hina. Ég velti 
því fyrir mér að sama skapi þeim kvíða sem þau geta fundið fyrir ef þau finna fyrir 

þrýstingi frá okkur um að sofna og kröfu frá foreldrum sínum að þau megi ekki 

sofna í leikskólanum. (Úr rannsóknardagbók, 19.september 2020). 

Við höfum í gegnum tíðina sífellt verið að breyta og hagræða fyrirkomulagi hvíldarstunda 

eftir því hvernig barnahópurinn er samsettur. Eitt árið voru nokkur börn sem slepptu alfarið 

að leggjast niður í hvíld vegna óska frá foreldrum sem vildu ekki að börnin sofnuðu yfir 

daginn. 
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4.2 Umhverfið og aðstæður 
 

 

Mynd 2. Uppröðun í slökunarstundum 

 

Eitt af þeim verkefnum sem ég stóð frammi fyrir var að skipuleggja aðstæður á deildinni til að 

gera slökunarstundirnar notalegar fyrir börnin. Áður en ég breytti hvíldartímanum var notaður 
sófi sem hægt var að leggja niður og búa til svefnrými fyrir um það bil sjö börn. Fyrir þau börn 

sem ekki komust fyrir á svefnsófanum voru settar niður svampdýnur í kringum sófann sem 

börnin gátu legið á. Það lá strax fyrir að ekki var hægt að notast við sófann til að gera 
jógaæfingar þó börnin gætu vissulega legið í slökun á sófanum. Þegar nokkrir dagar höfðu liðið 

eftir að ég breytti hvíldartímanum fann ég jógadýnur sem höfðu verið geymdar í hreyfisal 

leikskólans:  

Ég fann jógadýnur sem höfðu verið notaðar í hreyfisalnum, þær eru töluvert betri 

en hinar dýnurnar sem taka of mikið pláss og ekki hentugar í jóga. Ég náði að leggja 

þær niður í hálfhring en þær taka samt frekar mikið pláss, sérstaklega ef öll börnin 

eru mætt og ég þarf að leggja niður níu dýnur. Það er einn ókostur við þær en þær 

eru í mismunandi litum, grænar, bláar, rauðar og grænbláar. Börnin vildu öll velja 

lit á sínum dýnum. Ef ég hefði getað valið dýnurnar sjálf hefði ég tekið þær allar í 

sama lit (úr rannsóknardagbók, 18. nóvember, 2020). 

Það var ákveðin áskorun í því að skipuleggja aðstæðurnar á þægilegan hátt og þannig að 

börnin væru nálægt mér en samt með sitt pláss. Jógadýnurnar voru fyrirferðarmiklar og var 

því erfitt að koma þeim fyrir í því rými sem deildin bauð upp á. Mér tókst að raða þeim í 

hálfhring og sat sjálf á móti þeim og afmarkaði rýmið með skilrúmi. Mynd 2 gefur upp 

ákveðna mynd af því hvernig ég raðaði upp jógadýnunum á deildinni. Uppröðunin tók þó 

langan tíma sérstaklega ef mikið dót eða önnur fyrirstaða var á gólfinu: 
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Mér finnst börnin truflast auðveldlega af umhverfinu á deildinni. Þó svo að ég sé 

búin að afmarka frá svæði til að nýta í hvíldina eru þau oft að reyna að næla sér í 

dót sem liggur ef til vill á gólfinu. Mér finnst þetta trufla en á sama tíma erfitt að 
koma í veg fyrir að það sé dót sem leynist á gólfinu. Mér dettur í hug að það væri 

ráð að hafa slökunarstundina annars staðar í húsinu en á deildinni sjálfri. Innra 

herbergið væri fullkomið en það er upptekið fyrir hvíld yngri barnanna. 
Hugsanlega væri hægt að raða deildinni öðruvísi upp en það fæli í sér mikla 

endurröðun á allri deildinni. (Úr rannsóknardagbók, 16. nóvember, 2020). 

4.3 Þróun hvíldarstundanna 
Hér á eftir verður farið yfir hvernig hvíldarstundirnar þróuðust á meðan rannsókninni stóð. Í 

byrjun setti ég upp skipulag sem ég fór eftir fyrst um sinn. Skipulagið breyttist og þróaðist 

með tímanum og þurfti ég að prófa mig áfram með það sem mér fannst virka sem best. Tafla 
2 sýnir skipulag hvíldarstundanna við upphaf rannsóknarinnar. 

 

Tafla 2. Fyrstu drög að nýju skipulagi slökunarstundanna 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Öndun Kynna þeim 
fyrir djúpri 
öndun 

Geimflaugaöndun Blóma-og 
kertaöndun 

Býflugnaöndun Djúp öndun 
Blöðruöndun 

Jóga Jógasaga: Alli 
álfur fer á 
fætur 

Fara yfir nokkrar 
einfaldar 
jógastöður 

 Jógasaga: 
Alli álfur fer í 
fjallgöngu 

 

Slökun Spýtukarl og 
tuskudúkka 

Slökunaræfing: 
Að hvíla líkamann 

Slökunaræfing: 
Svífandi 
sápukúlur 

Slökunaræfing: 
Að hvíla 
líkamann 

Börnin velja 
eina sögu til að 
hlusta á í 
slökun 

Hugleiðsla   Lesa: fallegu 
fiðrildin 

  

 

Þegar ég fór að endurskoða hvíldartímann lagði ég áherslu á að hafa stundirnar einfaldar svo 
að börnin myndu venjast þeim vel. Ég hafði kynnt mér efnið Hugarfrelsi eftir Hrafnhildi 
Sigurðardóttur og Unni Örnu Jónsdóttur og ákvað að byggja stundirnar á því efni. Samkvæmt 

þeirri áætlun sem ég skipulagði í upphafi innihéldu allar stundir vikunnar öndunaræfingar og 
slökun en þá væri misjafnt á milli daga hvort áhersla yrði lögð á jógaæfingar, hugleiðslu eða 
nuddæfingar. Til að gera jógaæfingarnar aðgengilegri fyrir börnin setti ég þær inn í 

svokallaðar jógasögur úr bókinni Hugarfrelsi. Hugleiðslan var einnig í söguformi en í efni 

Hugarfrelsis voru auk þess fallegar hugleiðslusögur skrifaðar með börn í huga. Ég ákvað að ég 

skyldi byrja allar stundirnar eins til að skapa ákveðið andrúmsloft fyrir börnin. Í upphafi bað 
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ég börnin um að leiðast í hring og setjast í lótusstöðu. Í bakgrunni spilaði ég alltaf sama lagið 

„Ong Namo“ með Snatam Kaur og með tímanum lærðu börnin að syngja með laginu með 

lokuð augun í lótusstöðu. Þegar við vorum búin að syngja gerðum við öndunaræfingar. Ég 
gerði ráð fyrir að vera með eina öndunaræfingu á dag en endurtaka hana engu að síður 

nokkrum sinnum. Þegar öndunaræfingarnar voru búnar stóðum við á fætur og gerðum 

jógastöður. Í lokin enduðum við á slökun þar sem börnin lágu á dýnunum sínum og ég las 
upp fyrir þau slökunarsögu. Eftirfarandi dæmi er úr fyrstu slökunarstundinni: 

Ég bað börnin um að mynda hring og leiðast. Þau voru mjög spennt fyrir því hvað 

við værum að fara að gera. Við byrjuðum á því að setjast niður í lótusstellinguna 

og tókum nokkrar jógaæfingar. Samkvæmt áætlununni var ég búin að ákveða að 
fara í gegnum tvær jógasögur úr Hugarfrelsi. Þær tóku hins vegar mun styttri tíma 

en ég átti von á og ég var búin að renna í gengum allt skipulagið á innan við tíu 

mínútum. Ég var svolítið óörugg og mjög upptekin við að lesa söguna á blaðinu, 
mér fannst ég missa athygli þeirra og hefði betur átt að spinna upp sögu á 

staðnum. Þegar komið var að slökun bað ég þau að leggjast sem gekk frekar illa og 

þau voru alls ekki til í það. Mér fannst ég búin að missa athygli þeirra og ákvað að 
láta staðar numið þann dag. (Úr rannsóknardagbók 4. nóvember 2020). 

Fyrsta stundin gekk vel miðað við að börnin voru i nýjum aðstæðum að gera eitthvað sem 

þau höfðu ekki gert áður. Þau sýndu jógaæfingunum mikinn áhuga en ég fann fljótt að ég 
þyrfti að læra jógasögurnar utan að eða spinna þær upp á staðnum. Það gekk ekki vel að vera 

að lesa upp af blaði og ná að halda athygli þeirra á sama tíma. Það sama má segja um 

hugleiðslusögurnar eins og fram kemur í eftirfarandi dæmi úr rannsóknardagbók í sömu viku: 

Í slökun í dag ákvað ég að lesa fyrir þau hugleiðslusöguna „fallegu fiðrildin“ úr 

Hugarfrelsi. Ég bað þau um að liggja kyrr og hlusta á söguna. Þau náðu ekki að 

einbeita sér að því að hlusta eða að slaka á og voru mikið að trufla hvert annað. Ég 
velti fyrir mér hvort þessi tiltekna saga hafi bara ekki náð að grípa þau eða hvort 

þau séu jafnvel of ung til að meðtaka innihald sögunnar....Ef til vill væri betra að 

spila söguna í hljómtæki og vera sjálf laus til að róa þau niður í stað þess að vera 
upptekin við að lesa upp söguna. (Úr rannsóknardagbók, 6. nóvember 2020).  

Eftir fyrstu vikuna með breyttu skipulagi fann ég að ég þyrfti ef til að breyta þeirri áætlun 

sem ég hafði skipulagt. Mér fannst ég þurfa að hafa stundirnar meira flæðandi og miða 
stundirnar við dagsform barnanna hverju sinni. Mér fannst hugleiðslusögurnar ekki ná vel til 

þeirra og ákvað að taka þær út og nýta þær frekar til að lesa upp í lokin eða þegar slökun átti 
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sér stað. Ég fann að þau höfðu mikinn áhuga á jógaæfingunum og ákvað að finna fleiri leiðir 

til að gera jógastöður með þeim. 

Í bókinni Krakkajóga eftir Lorenu Pajalunga eru settar fram einfaldar jógastöður með 
fallegum myndum eftir Önnu Láng. Jógastöðurnar sem settar eru fram í bókinni er allar 

tengdar dýrum. Teikningarnar eru af börnum í jógastöðum og mynd af því dýri sem staðan er 

tengd við. Ég ljósritaði og plastaði myndirnar og hengdi þær upp á vegginn þar sem 
hvíldarstundin fer fram. Ég leyfði þessu myndum að hanga uppi á vegg allan daginn til að 

börnin gætu skoðað þær og vöktu myndirnar mikinn áhuga. Í rannsóknardagbók hafði ég 

skrifað eftirfarandi: 

Þegar við vorum búin að syngja Ong Namo og fara í gegnum nokkrar 

öndunaræfingar bauð ég börnunum að velja sér eina mynd og þar með eina 

jógastöðu sem við myndum öll gera. Þeim fannst þetta mjög skemmtilegt og voru 

spennt fyrir að fá að velja. Mér fannst gaman að sjá hversu áköf þau voru að læra 
stöðurnar og hve hreykin þau voru af sér. Þau voru líka svo dugleg við að kenna og 

sýna hvert öðru hvernig á að gera stöðurnar. Ég hugsaði með mér hvort þetta gæti 
verið á ákveðinn hátt valdeflandi fyrir þau. Ég komst að því að það virkaði miklu 
betur að hafa þetta myndrænt. Litríkar og fallegar myndir ná að fanga athygli 

þeirra. (Úr rannsóknardagbók, 10. nóvember 2020).  

Mér fannst það virka vel að leyfa þeim að velja sér jógastöður og urðu þessar æfingar 
reglulegur þáttur í slökunarstundunum. Þetta varð einnig til þess að þau fóru að taka 

jógastöðurnar enn lengra og voru jafnvel að búa sjálf til stöður til að sýna mér.  

Í upphafi hverrar slökunarstundar byrjaði ég að gera öndunaræfingar með börnunum. Ein 
af þeim er blóma- og kertaöndun, en sú öndunaræfing er mjög myndræn leið fyrir börnin til 

að slaka betur á. Í æfingunni ímynda börnin sér að þau haldi á blómi í hægri hendi og 

töfrakerti í vinstri hendi sem kviknar alltaf aftur á þótt það sé búið að blása á það. Þá eiga 
börnin að ímynda sér að þau séu að þefa af blóminu og blása svo hægt frá sér á kertið til að 

slökkva á því (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2016). Til að gera 

æfinguna ennþá sýnilegri fyrir börnin bjó ég til blóm og kerti úr íspinnastöngum, efnisbútum 
og fjöðrum en æfingin gekk mun betur eftir að ég bætti við þessum aukahlutum og urðu þeir 

brátt reglulegur þáttur í slökunarstundunum. 

Ég prófaði að gera blóma- og kertaöndunina með aukahlutum. Þeim fannst þetta 
mjög spennandi og greinilegt að aukahlutirnir auðvölduðu þeim að skilja 

öndunaræfinguna. Ég fann að ég náði athygli þeirra betur með því að sýna þeim 
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hvernig innöndun og útöndun virkar með því að halda á einhverju áþreifanlegu. 

(Úr rannsóknardagbók, 2. desember 2020). 

Þar sem leikskólinn er að vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla taldi ég kjörið að reyna að 
fletta þá vinnu inn í slökunarstundirnar í hádeginu. Einu sinni í viku slepptum við að gera 

jógaæfingar og vorum í stað þess að vinna með bangsann Blæ. Mér fannst engu að síður 

mikilvægt að byrja stundirnar eins og venjulega og gera öndunaræfingar til að skapa rólegt 
andrúmsloft og fá þau til að slaka örlítið á. Þá fengu þau öll hjálparbangsann sinn og að knúsa 

stóra Blæ en það þótti þeim mikilvægur þáttur í stundunum. Í Blæstundunum sýndi ég þeim 

spjald af ákveðnum aðstæðum þar sem börn áttu í hlut og þau ættu að kannast við til dæmis 

úr leikskólanum. Spjöldin eru gerð til þess að skapa samræður og til að þau geti sett sig í spor 
annarra.  

Í dag fórum við í Blæstund í stað þess að gera jógaæfingar í hádeginu. Líkt og 

venjulega í Blæstundum fannst börnunum gaman, sérstaklega að knúsa Blæ. 
Börnin tóku mismikinn þátt í samræðunum og ég þurfti að hafa mig alla við að hafa 

samræðurnar einfaldar og á þeirra forsendum. Ég er þó handviss um að þetta er 

góður tími til að halda Blæstund, sérstaklega af því að öndunaræfingarnar virðast 
hafa þau áhrif að þau eru slök og meðtaka það sem er í gangi. (Úr 

rannsóknardagbók, 20. nóvember 2020). 

Ásamt jógaæfingum lagði ég einnig áherslu á vinanudd í hádegisstundunum. Ein af þeim 
nuddæfingum sem náði vel til barnanna var piparkökunuddæfingin. Þessa æfingu tók ég úr 
handbókinni Snerting, jóga og slökun eftir Elínu Jónasdóttur og Sigurlaugu Einarsdóttur. 

Æfingin felur í sér að einn leikur bakara og annar deig sem bakarinn ætlar að búa til 
piparkökukrakka. Sá sem leikur deigið liggur á maganum og slakar á en á meðan er bakarinn 

að hnoða deigið gætilega og banka í það létt með flötum lófum eða fingurgómunum. Síðan 

sker hann deigið gætilega út með því að renna lófanum eftir útlínum þess sem leikur deigið.  

Í dag prófaði ég að gera piparkökunuddæfinguna með börnunum. Hún sló vel í 

gegn og voru börnin tvö og tvö saman. Við byrjuðum stundina eins og venjulega 

og gerðum nokkrar teygjur áður en við byrjuðum á nuddinu. Annað barnið lá á 
dýnunni og lék deigið á meðan hitt var að hnoða og skera út piparkökur. Ég og Bára 

höfðum tækifæri til að vera báðar inni á deild í hvíldartímanum og vorum við því 

tvær með stundina og gátum haldið vel utan um þetta. Ég mun klárlega gera þessa 
æfingu með þeim aftur...(Úr rannsóknardagbók, 5.desember 2020). 
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Í lok janúar þegar gagnaöfluninni var að ljúka höfðu skapast þær aðstæður að fleira starfsfólk 

var inni á deild í hvíldinni, þar sem starfsmenn fóru í styttri kaffipásur. Við skiptum því eldri 

börnunum sem sváfu ekki í tvo hópa og settum saman þau börn sem við töldum að myndu 
síður trufla hvert annað. Við skiptum stundinni upp þannig að annar hópurinn fór fram með 

einum starfsmanni í rólega sögustund á meðan hinn hópurinn var inni á deild í jóga. Eftir um 

það bil 15-20 mínútur skiptum við og fór þá hópurinn sem var í sögustund í jóga og hinn 
hópurinn að hlusta á sögu. Eftir eina slökunarstund með þessu fyrirkomulagi skrifaði ég í 

rannsóknardagbókina:  

Það er mun betra að ná að skipta hópnum í tvennt og loksins er ég að upplifa 

þessa gæðastund sem ég stefndi að til að byrja með. Nú eru börnin fjögur til 
fimm í hverjum hóp. Við byrjum á því að sitja saman, teygja hendur upp í loft og 

setja þær fyrir framan bringuna og syngja „Ong namo“. Börnin eru alveg farin að 

kunna að syngja lagið. Því næst gerum við nokkrar öndunaræfingar, þau eru 
eiginlega alveg búin að ná blóma- og kertaöndununni og ég held að það sé 

nauðsynlegt að finna fleiri sniðugar æfingar til að gera með þeim. Næst stöndum 

við upp og gerum jóga. Þar sem við erum búin að nota jógamyndirnar svo mikið 
ákvað ég að fara fleiri leiðir og ég er til dæmis farin að spinna upp jógasögur á 

staðnum. Í dag fórum við í gönguferð með kíki og börnin skiptust á að finna alls 

kyns dýr, tré eða fjöll og við gerðum jógastöðurnar sem tilheyrðu. Ég er ekki frá 
því að þetta sé betri leið en að þau skiptist á að velja jógamyndir. Kannski af því 

jógasögurnar innihalda meiri leik?  Ég upplifði börnin mun glaðari og ég er farin 

að ná betri tengingu við börnin núna. Ég get gefið hverju og einu barni meiri 
athygli og jákvæða styrkingu. Ég er líka að nota tækifærið að auðga orðaforða 

þeirra með því að tala um líkamshluta sem sjaldan eru nefndir í daglegu tali. (Úr 

rannsóknardagbók, 28. janúar 2021). 

Líkt og kemur fram í þessu dæmi úr rannsóknardagbók höfðu slökunarstundirnar þróast og 

börnin búin að venjast nýju fyrirkomulagi. Aðstæður höfðu breyst og það skipti máli að þau 

voru í minni hópum. Í dæminu hér að ofan kemur fram að ég hafði byrjað að tengja 
jógaæfingarnar við sögur, en í stað þess að nota tilbúnu sögurnar úr Hugarfrelsi líkt og ég 

gerði til að byrja með fór ég frekar þá leið að spinna upp sögur á staðnum. Börnin fengu að 

vera með mér í að þróa söguna áfram. Það gerði það að verkum að andrúmsloftið var léttara 
og ef til vill upplifðu börnin frekar að þau væru í leik heldur en þegar þau þurftu að bíða eftir 

að röðin kæmi að þeim að velja sér jógamynd.  
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Tafla 3. Skipulag slökunarstundanna í lok rannsóknar 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Öndun Blóma-og 
kertaöndun 

Blóma-og 
kertaöndun 

Djúp öndun Blóma-og 
kertaöndun 

Blóma-og 
kertaöndun 

Jóga Jógamyndir Jógasaga  Jógamyndir Jógastöður og 
jógasaga 

Slökun Að hvíla líkamann Svífandi 
sápukúlur 

Spýtukarl og 
tuskudúkka 

Svífandi 
sápukúlur 

Að hvíla 
líkamann 

Blær   Umræðuspjöld   

Nudd    Piparkökukarl  

 

Tafla 3 sýnir hvernig skipulag slökunarstundanna var í lok rannsóknar. Skipulagið inniheldur 

að mestu leyti sömu æfingar og voru í upphafi en ég tók út hugleiðsluæfingarnar og bætti 

vinastundum með Blæ og nuddæfingum inn í vikulegt skipulag. Þess má geta að skipulagið 
var sett upp til að styðjast við en ekki endilega fast skipulag fyrir hverja einustu viku.   

4.3.1 Framhald slökunarstundanna 

Eftir áramót voru slökunarstundirnar ræddar á deildarfundi og hvert framhaldið yrði eftir að 
rannsókninni lyki. Starfsfólk deildarinnar var sammála um að halda áfram með 
slökunarstundirnar og að við þyrftum í sameiningu að halda áfram að þróa þær: 

Í spjalli á deildarfundi var starfsfólkið sammála um að halda áfram með 
jógastundirnar. Þó svo að við vitum í raun ekki hvernig hópurinn verður sem kemur 
á eftir þessum er sniðugt að vera búin að þróa þetta áfram og geta haft það í boði 

fyrir þá sem ekki sofa og hafa jafnvel líka í boði meiri slökun/liggja og hvíla sig fyrir 

þá sem vilja það heldur. Ég held að það væri gott að hafa þetta val í boði. (Úr 
rannsóknardagbók, 5. janúar 2021). 

Líkt og kemur fram í rannsóknardagbók er ekki hægt að segja fyrir víst hvernig hópur næsta 

skólaárs verður samsettur. Á þessu skólaári er meirihluti deildarinnar eldri börn sem eru flest 
öll hætt að taka daglúra en ef til vill mun deildin samanstanda af fleiri yngri börnum sem 

þurfa sína daglúra. Það er engu að síður vert að þróa stundirnar áfram og jafnvel skipuleggja 

þær á þann hátt að hægt sé að hafa þær á öðrum tíma dagsins og þá jafnvel í annars konar 
formi.  

Ég átti gott samtal við Báru um framhald slökunarstundanna. Hún hefur líkt og ég 

mikinn áhuga á að halda áfram og þróa stundirnar enn frekar. Við vorum 
sammála um að við þyrftum ef til vill að finna meira efni til að vinna með svo 

börnin fengju ekki leið á að gera alltaf það sama. Niðurstaðan varð sú að við 
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myndum útbúa möppu sem yrði á deildinni með verkefnum sem er auðvelt að 

grípa í og gera með börnunum. Mér finnst æðislegt að hún skuli sýna þessu jafn 

mikinn áhuga og raun ber vitni. Það eflir mig enn frekar í að trúa því að þetta sé 
góð breyting. (Úr rannsóknardagbók, 20. janúar 2021). 

Eftir að hafa átt nokkur góð samtöl við samstarfsfólk mitt á deildinni var orðin einróma 

samstaða á milli okkar um að við skyldum halda áfram að vera með slökunarstundirnar fyrir 
eldri börnin að rannsókn lokinni. Líkt og kemur fram í rannsóknardagbók hér að ofan er 

nauðsynlegt að hafa efni stundanna handhægt fyrir starfsfólk, jafnvel í möppu sem hægt er 

að grípa í.  

4.4 Barnahópurinn 
Eins og fyrr segir tóku 10 þriggja ára börn á deildinni þátt í rannsókninni. Þau voru hætt að 

taka daglúr  í leikskólanum en þurftu engu að síður að hvíla sig aðeins eftir hádegismatinn. 
Líkt og áður heftur komið fram var misjafnt hvort börnin náðu að slaka á í hvíldinni áður en 

henni var breytt. Hér á eftir verður sagt frá hvaða áhrif nýtt fyrirkomulag á hvíldartíma þeirra 
hafði á barnahópinn. 

 Eftirfarandi dæmi úr rannsóknardagbók segir frá stelpu sem ég mun kalla Hönnu en hún 

hafði almennt átt erfitt með að róa sig niður í hvíldinni. Þá var hún á sífelldu iði og átti mjög 

erfitt með að slaka á og eiga gæðastund í slökunarstundum. Það er misjafnt á milli daga 
hvernig börnin eru upplögð í slökunarstundunum en yfirleitt eru þau öll áfjáð í að fara fram á 

gang að leika þegar stundin er búin þar á meðal Hanna. Í hvíldarstund á þessum tiltekna degi 

höfðum við farið í jóga og endað í slökun þar sem börnin lágu á dýnunum og ég gaf þeim 
öllum smá fótanudd í lokin. Þegar hvíldarstundin var búin voru börnin óvenju róleg. Þau 

gengu sjálf frá dýnunum og líkt og venjulega spennt fyrir að fara fram á gang að leika. Hanna 

hélt þó áfram að liggja á dýnunni sinni: 

Ég spurði hana hvort hún vildi ekki koma fram á gang með krökkunum en hún hristi 

bara höfuðið. Tónlistin var enn í gangi og ég sá að hún var slök og róleg sem er 

óvanalegt fyrir hana en hún stoppar yfirleitt ekki allan daginn. Ég sagði henni að 
hún mætti alveg halda áfram að liggja og kúra ef hún vildi og ég myndi þá halla 

hurðinni. Ég kíkti á hana reglulega og hún lá róleg en þó með opin augu. (Úr 

rannsóknardagbók 6. janúar). 

Tveimur dögum seinna sagði Hanna mér að hún vildi ekki fara fram eftir hvíldarstundina 

heldur vildi hún liggja á dýnunni sinni og náði í teppið sitt. Vinkona hennar Erna vildi leika við 

hana en Hanna var ákveðin í að vilja vera áfram inni og liggja og slaka á. Erna brást við því 
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með að leggjast við hliðina á henni. Þær voru rólegar og slakar og töluðu saman hljóðlega. Ég 

hallaði hurðinni og leyfði þeim að vera inni á meðan hin börnin fóru fram. Ég kíkti á þær 

skömmu seinna og voru þær þá komnar í leik með dúkku sem lá á milli þeirra. Ég spurði þær 
hvort þær vildu ekki koma fram en þær neituðu: 

Ég sá að andrúmsloftið var rólegt og engin truflun frá þeim til barnanna sem voru 

sofandi. Ég hugsaði hvað mér þætti yndislegt að þær fengu þarna tækifæri til að 
vera saman í leik eftir slökun og njóta þess að vera í friði og ró. Þær voru rólegar 

og slakar og töluðu saman í hljóði. (Úr rannsóknardagbók 8. janúar 2021).  

Á deildinni er önnur stelpa sem ég hef gefið nafnið Silja í þessari rannsókn. Hún hefur einnig 

átt erfitt með að slaka á í hvíldinni, sérstaklega í fyrra fyrirkomulagi þegar börnin áttu að 
liggja kyrr. Silja er orkumikil, skörp og mikill leiðtogi innan barnahópsins. Fyrst eftir að ég 

byrjaði með slökunarstundirnar sýndi hún mikinn áhuga á því sem var verið að gera, en hún 

er nýjungagjörn og forvitin að eðlisfari. Stuttu seinna fór hún að sýna meiri og meiri mótþróa 
og átti erfitt með að halda athygli. Þegar hún missti athyglina fór hún að biðja um að fara 

fram, var óróleg og neitaði að taka þátt. Ég gaf henni þá val um að vera með eða liggja á 

dýnunni sinni á meðan slökunarstundin var í gangi. Þetta hafði áhrif á hin börnin sem fóru oft 
að herma eftir hegðununni. Þetta hafði þau áhrif að mér fannst erfitt að vera ein með 

stundina, bæði að stýra stundinni ásamt því að eiga við erfiða hegðun Silju. Eftir nokkrar 

vikur tók ég eftir breytingu gagnvart viðhorfi Silju til slökunarstundanna: 

Þegar hádegismaturinn var búinn þurfti ég að fara af deildinni á fund og var búin 
að biðja Siggu um að sjá um slökunarstundina fyrir eldri börnin. Silja kom til mín 

og spurði mig hvort við værum ekki að fara í jóga. Það kom mér mjög á óvart en 
hún hafði áður ekki viljað taka þátt og mikið verið að biðja um að fara fram á gang 

á meðan á hvíldinni stæði. Ég velti því fyrir mér hvort það hafi bara tekið þennan 

tíma fyrir hana að venjast þessu nýja fyrirkomulagi og ef til vill að koma sér út úr 
eigin mótþróa. (Úr rannsóknardagbók 3. desember 2020). 

Önnur dæmi úr rannsóknardagbókarfærslum sýna einnig vel að börnin voru farin að aðlagast 

nýju skipulagi á hvíldarstundinni.  

Í dag byrjaði nýr starfsmaður sem verður í afleysingu á yngri gangi. Stelpurnar 

voru mjög áhugasamar að kynnast henni. Það kom mér skemmtilega á óvart 

þegar ég kom inn á deild eftir kaffitíma og sá Silju, Guðnýju og Lindu sitja á 

gólfinu með henni að kenna henni jógastöður. Börnin voru í frjálsum leik og tók 
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ég eftir að þau voru farin að gera jóga og stýra hvert öðru í jóga. Eitt barnið var 

kennarinn og var að stýra hinum börnunum. Þetta gladdi mig.  

(Úr rannsóknardagbók, 10. desember og 14. desember 2020).  

Í þessum tveimur dæmum má sjá að börnin eru farin að meðtaka breytt fyrirkomulag. 

Börnunum fannst greinilega vert að sýna nýja starfsmanninum hvað þau væru að gera í jóga. 

Eins eru þau farin að túlka jóga í slökunarstundunum í frjálsum leik en í frjálsum leik eru börn 
oft á tíðum að túlka eigin veruleika og reynslu.   

4.5 Áhrifaþættir 
Hér á eftir verður greint frá þeim þáttum sem höfðu hvað mest áhrif á framgang 

rannsóknarinnar og þróun slökunarstundanna. Þar má helst nefna sóttvarnaraðgerðir vegna 

heimsfaraldursins Covid-19, áhrif styttingu vinnuvikunnar á starfsemi leikskólans og hvaða 

áskorunum ég mætti sem deildarstjóri við að gera starfendarannsókn. 

4.5.1 Covid-19 

Þegar ég hóf rannsóknina að hausti ársins 2020 hafði heimsfaraldurinn Covid-19 geisað yfir 

síðan í lok febrúar sama ár, um allt Ísland. Faraldurinn olli gífurlegri röskun  á öllum innviðum 
samfélagsins þar á meðal menntakerfinu. Faraldurinn sem orsakaðist af kórónuveirusýkingu 

var mjög smitandi og settu stjórnvöld margskonar takmarkanir í samfélaginu til að koma í veg 

fyrir smit. Fjöldatakmarkanir voru í búðum og annarri grunnþjónustu, fólki ráðlagt að halda sig 
heima og ef það hefði möguleika á að sinna vinnunni sinni heima. 

Þegar faraldurinn skall á fyrst af miklum þunga settu stjórnvöld þau tilmæli til leikskóla á 
höfuðborgarsvæðinu að skipta upp börnum og starfsfólki í hópa. Þar með væri búið að setja 

takmörk á fjölda þeirra sem kæmu saman í hverju rými (auglýsing um takmörkun á 
skólastarfi vegna farsóttar nr. 216/2020).) Börnin mættu þá í leikskólann tvo til þrjá daga í 

senn og voru heima þess á milli. Starfsfólk og kennarar skiptu sér einnig í tvo hópa og 

skiptust á að vera með sínum hóp í leikskólanum eða að sinna undirbúningsvinnu heima fyrir. 
Þetta fyrirkomulag stóð yfir í rúmlega tvo mánuði en þá hafði fjölda smita í samfélaginu 

fækkað og ekki þörf á jafnmiklu raski á skólastarfi líkt og áður. Enn voru takmarkanir á hve 

margir fengju koma saman og máttu til að mynda foreldrar ekki að koma inn í leikskólanna. 

Yfir sumartímann hafði smitum fækkað, en fljótlega eftir að skólarnir opnuðu á ný eftir 

sumarfrí skall á önnur bylgja þar sem smitum fjölgaði ört. Nú hafði sóttvarnarteymið sem sá 

um að gefa út tilmæli vegna sóttvarnaraðgerða komist að þeirri niðurstöðu að sjúkdómurinn 

smitaðist síður hjá börnum en fullorðnum. Það voru því ekki sett takmörk á hversu mörg 

börn máttu koma saman og máttu því börnin mæta á hverjum degi í leikskólann. Upp komu 

tilfelli þar sem starfsfólk leik-og grunnskóla smitaðist sem gerði það að verkum að allt 
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starfsfólk og börn þurftu að fara í sóttkví í tvær vikur til að koma í veg fyrir að smitið dreifðist 

frekar. Það gaf auga leið að ekki væri hægt að halda uppi skólastarfi ef mikill fjöldi 

starfsfólksins væri í sóttkví. Þá var brugðið á það ráð að skipta leikskólanum upp í 
sóttvarnarhólf til að sporna við dreifingu smita (Reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna 

farsóttar nr. 1106/2020). 

Ég var viðbúin því að ástandið í samfélaginu myndi að einhverju leyti hafa áhrif á 
rannsóknina enda leikskólastarfið ekki í eðlilegu horfi, en gerði mér þó ekki grein fyrir hversu 

mikil áhrifin yrðu. Þegar ég hófst handa við að skipuleggja slökunarstundirnar var 

dagsskipulagið á deildinni í sinni eðlilegu mynd og skipulagði ég stundirnar út frá þeim 
forsendum. Fljótlega fóru tilmæli að berast bæði frá stjórn sveitarfélagsins og vegna 

ákvarðana sem stjórnendateymi leikskólans tók með hliðsjón af því sem sóttvarnarteymi 

ríkisins hafði mælst til. Ég þurfti því stöðugt að bregðast við nýjum ákvörðunum sem höfðu 

verið teknar eða nýju skipulagi og aðlaga starf deildarinnar eftir því:  

Nú er búið að þrengja enn meira að okkur en yngri gangur er orðin að einu 

sóttvarnarhólfi. Nú höfum við ekki lengur aðgang að matsalnum, listaskálanum 
eða hreyfisalnum. Þetta er mikil breyting fyrir börnin, sérstaklega varðandi 
matartímann. Ég er svolítið hrædd um hvaða áhrif þetta hefur á hvíldina hjá eldri 

börnunum og þær breytingar sem ég er búin að gera. Nú fara börnin heldur ekki í 

útiveru fyrir hádegismat þar sem það er svo erfitt að koma því inn í skipulagið fyrir 
hádegi. Við tökum á móti börnunum úti og komum ekki inn fyrr en rúmlega níu og 

eigum þá eftir að gefa þeim morgunmat (Úr rannsóknardagbók, 3. nóvember 
2020).  

Rýmið sem yngri gangur fékk úthlutað var af talsvert skornum skammti og samanstóð í 

rauninni einungis af öðrum enda hússins, það er að segja ganginum og tveimur deildum. 

Matsalur, listaskáli og hreyfisalurinn voru í öðru sóttvarnarhólfi sem börnin á yngri gangi 

höfðu ekki lengur aðgang að. Börnin komust ekki fyrir á einu borði inni á deild og þurftu því 

hluti hópsins að borða við borð sem komið var fyrir á ganginum, en áður en hólfaskiptingin 

átti sér stað borðuðu börnin í matsal í flæðandi formi. Nokkur börn borða í einu og þegar þau 

höfðu lokið við að borða fóru þau inn á deild þar sem var búið leggja róleg verkefni á borð til 

dæmis púsl eða perlur og önnur börn fengu þá að fara í matsalinn að borða. Yngstu börnin 

byrjuðu að fara í matsalinn enda sitja þau með kennara við borð sem aðstoðar þau. Þegar 

þau ljúka við að borða fara þau á sínum tíma inn á deild og beint inn í innra herbergið að 

sofa: 
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...Nú þurfa börnin að borða inn á deild, það flækir töluvert hvernig ég hafði séð 

fyrir mér hvíldina með eldri börnunum. Það er ekki lengur þetta „flæði“ þar sem 

þau koma úr mat og geta farið strax í eitthvað verkefni með kennara. Það hefur 
myndast gap þarna á milli hádegismatarins og hvíldarinnar. Ég þarf að finna út úr 

því. (Úr rannsóknardagbók, 4. nóvember 2020).  

Líkt og fram kemur í dæminu að ofan myndaðist millibilsástand frá því að matartíminn 
kláraðist og þar til hvíldin byrjaði. Starfsfólkið var ýmist upptekið við að klára að gefa 

börnunum að borða eða ganga frá borðunum og myndaðist því hálfgert óreiðuástand. Vert 

er að nefna að börnin voru vön því í flæðandi matartímanum að taka sinn tíma til að borða. 

Það getur verið misjafnt á milli barna hversu fljót þau eru að borða og voru þau vön því að 
borða matinn, ganga svo strax frá eftir sig og fara inn á deild að leika:  

Börnin voru mjög óróleg í matartímanum og þangað til hvíldin byrjaði, en þau hafa 

almennt verið óróleg eftir að hólfaskiptingin tók gildi. Þau eru ekki vön að borða 
inni á deild og þegar þau ljúka við að borða ganga þau strax frá eins og þau eru 

vön. Þau voru óvenju fljót að borða í dag og hópuðust öll inn í eitt horn deildarinnar 

í mikinn ærslaleik. Við vorum búin að ákveða að þau mættu velja sér bók og skoða 
bækur í rólegheitunum eftir að þau væru búin að borða, en þar sem starfsfólkið 

var bundið við að klára að aðstoða börnin við matarborðið ásamt því að ganga frá 

matnum var erfitt að hafa stjórn á aðstæðum. Yngstu börnin fóru með einum 
kennara í litla herbergið í hvíldina, einn starfsmaður fór í kaffi og ég var ein eftir 

með eldri börnin. Það var ekkert tilbúið og ég þurfti í snarhasti að koma öllu í gang 

á örfáum mínútum. Þau voru búin að hella úr legókubbakassa á gólfið þar sem ég 
ætlaði að setja niður dýnur og hafa hvíldarstundina. Ég bað þau um að ganga frá 

en uppskar mikinn mótþróa, þau vildu halda áfram að leika sér og voru mjög æst 

og ekki til í að róa sig niður. (Úr rannsóknardagbók 4. nóvember 2020).  

Ég upplifði mikinn mun á því hvernig börnin voru fyrirkölluð í slökunarstundinni eftir því 

hvort þau fóru út fyrir hádegi eða ekki. Áður en leikskólanum var skipt í sóttvarnarhólf 

höfðum við starfsfólkið á deildinni rætt um mikilvægi þess að börnin fengju útiveru fyrir 
hádegi. Ef skipulagt faglegt starf var ekki á dagskrá fyrir hádegi fóru börnin út að leika. Ef 

börnin fengu ekki útiveru fyrir hádegi voru þau æst og eirðarlaus. Í útiverunni fengu börnin 

nægt rými til að hreyfa sig og gátu fengið ákveðna útrás sem aðstæður innanhúss buðu ekki 
upp á. Þetta hafði áhrif á hvernig slökunarstundirnar gengu í hádeginu. Börnin voru æstari og 

orðin óþreyjufull að komast út að leika:  
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Nú er búið að aflétta sóttvarnartakmörkunum og við erum farin að taka á móti 

börnunum inni og þau farin að borða morgunmat strax um hálf níu. Þetta gefur 

okkur meira svigrúm til að fara í lengri útiveru fyrir hádegi sem þau gerðu í dag. Ég 
og rannsóknarvinurinn ræddum saman um hvernig hefði gengið í hvíldinni í dag. 

Við vorum sammála um að við fundum mikinn mun á börnunum. Ef þau fá góða 

útiveru fyrir hádegi eru þau móttækilegri fyrir því að eiga rólega stund eftir 
hádegismat. Þetta eru kröftug börn og þurfa mikla hreyfingu. Þegar þau fara ekki 

út fyrir hádegi finnst okkur þau mun órólegri og eirðarlaus í hádeginu og eru í raun 

að bíða eftir að komast út. (Úr rannsóknardagbók, 4. janúar 2021). 

Eftir að sóttvarnartakmörkunum var aflétt leið stuttur tími þar til börnin máttu fara að borða 
aftur inni í matsal. Það losaði um óreiðuástandið sem myndaðist oft inn á deild á meðan á 

matartímanum stóð. Yngstu börnin fóru fyrst inn í matsal til að borða og eldri börnin flæddu í 

framhaldi af því hvert af öðru inn í matsalinn. Einn starfsmaður af deildinni fór inn í matsal til 
að aðstoða börnin og voru því tveir til þrír starfsmenn eftir inni á deild sem skiptust á að fá 

sér að borða. Þessar aðstæður gerðu það að verkum að færri börn og fleira starfsfólk var inni 

á deild og mun rólegri stemning myndaðist. Þegar yngstu börnin voru búin að borða og flest 
börnin sem höfði farið að sofa í innra herbergi voru komin aftur inn á deild fór einn 

starfsmaður inn með þeim á meðan eldri börnin voru í rólegum leik svo sem að púsla, pinna 

eða perla. Á meðan matartímanum stóð hafði ég nægan tíma til að gera slökunarstundirnar 
tilbúnar og þegar öll börnin voru búin að borða gátum við byrjað stundina á mun afslappaðri 

hátt.   

4.5.2 Stytting vinnuvikunnar  

Í hádeginu tók starfsfólk deildarinnar kaffitímann sinn og deildin var því undirmönnuð á þeim 
tíma. Í janúar árið 2021 tók hins vegar við nýtt fyrirkomulag varðandi kaffitíma starfsmanna 

en þá tók stytting vinnuvikunnar gildi. Stytting vinnuvikunnar var liður í nýjum 

kjarasamningum Félag leikskólakennara sem og meirihluti annarra stéttarfélaga á opinberum 
vinnumarkaði. Lögbundin stytting vinnuvikunnar voru 13 mínútur á dag miðað við fullt starf 

en hægt var að auka styttinguna með því að stytta kaffitímann eða afsala kaffitímanum 

alfarið (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d).  

Hægt var að fara ýmsar leiðir í útfærslu á vinnutímastyttingu og þurfti 

starfsmannahópurinn að taka sameiginlega ákvörðun um hver útfærslan yrði á 

vinnustaðnum. Leikskólinn ákvað að fara milliveginn til að byrja með og afsöluðu starfsmenn 

sér um helming kaffitímans en fóru þess í stað fyrr úr vinnunni einu sinni í viku. Þetta 

fyrirkomulag gerði það að verkum að sá tími sem fór annars í kaffitíma starfsmanna styttist 

töluvert og voru því fleiri starfsmenn inni á deild á meðan slökunarstundirnar fóru fram.  
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Það sem ég átti ef til vill í mestum vandræðum með í slökunarstundunum var að ná að stýra 

stundinni og takast á við tilfallandi aðstæður með börnin á sama tíma, til dæmis ef einhver 

þurfti að fara á klósettið eða ef að barn þurfti einhverskonar stuðning frá starfsmanni. Það 
var því töluverður munur þegar auka starfsmaður var til staðar til að aðstoða við 

slökunarstundirnar. Líkt og áður hefur komið fram gátum við fyrir tilstillan nýs fyrirkomulags 

vegna styttingu vinnuvikunnar skipt börnunum upp í tvo hópa. Sú þróun gerði það að verkum 
að gæði slökunarstundanna jókst og þær gengu mun betur.  

4.5.3 Deildarstjórahlutverk í starfendarannsókn 

Líkt og áður hefur komið fram starfa ég sem deildarstjóri á þeirri deild sem 
starfendarannsóknin fór fram á. Þegar ég byrjaði rannsóknina gerði ég mér grein fyrir því að 

það gæti orðið erfitt að samþætta verkefni deildarstjórahlutverksins og rannsóknarvinnunar. 

Dagleg verkefni deildarstjóra í leikskóla eru af margvíslegum toga og krefst starfið mikillar 
ábyrgðar. Ásamt því að vera með börnunum inni á deild ber deildarstjóri meðal annars 

ábyrgð á almennri verkstjórn á deildinni, foreldrasamstarfi og situr fundi með 

stjórnendateymi leikskólans. Verkefnin eru gjarnan þess eðlis að deildarstjórinn þarf að sinna 
þeim utan deildar og getur farið talsverður tími í þau verkefni. Þar af leiðandi fannst mér oft 

erfitt að einbeita mér að rannsókninni yfir daginn. Undirbúnings- og skipulagsvinna fyrir 
slökunarstundirnar fóru að mestu leyti fram heima en það var ýmislegt sem ég gat einungis 

skipulagt á staðnum til dæmis skipulag á aðstæðum og umhverfi slökunarstundanna. Ég 

reyndi eins vel og ég gat að skipuleggja tíma minn á þann veg að ég væri laus í hádeginu til að 
vera með slökunarstundirnar fyrir börnin, en það tókst hins vegar ekki alltaf: 

Nú eru foreldraviðtölin að fara í gang og ég á erfitt með að einbeita mér að 

rannsókninni. Mig langar að gefa mér meiri tíma til að ná að þróa stundina á 
staðnum en ekki bara heima en deildarstjóraverkefni hlaðast upp og taka alla mína 

athygli. Ég þarf að fara af deildinni í viðtöl og á fundi sem lenda á sama tíma og 

hvíldarstundirnar eiga að vera. Þetta gerir það að verkum að ekki er jafn mikil 
samfella á stundunum eins og ég hefði viljað. Þar af leiðandi ná börnin ekki að 

venjast þessu nýja fyrirkomulagi. (Úr rannsóknardagbók, 24. nóvember 2020).  

Eins og fram kemur í dæminu hér að ofan voru verkefni sem ég þurfti sjálf að sinna eins og 
foreldraviðtöl sem olli ákveðinni togstreitu innra með mér. Mig langaði að gefa mér meiri 

tíma til að þróa slökunarstundirnar og sýna þeim fulla athygli en gat ekki með góðri samvisku 

gert það án þess að finna fyrir togstreitu. Stöðugar skipulagsbreytingar vegna 
sóttvarnaraðgerða gerðu það einnig að verkum að hugurinn var oft á tíðum annars staðar en 

við verkefnið á meðan ég var í vinnunni. Á tímabili fann ég fyrir mikilli streitu bæði vegna 
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ástandsins í samfélaginu almennt og vegna mikilla anna. Ég fann fyrir hálfgerðu vonleysi, 

sérstaklega ef slökunarstundirnar gengu illa hjá mér og ég náði ekki athygli barnanna:  

... slökunarstundin gekk ekkert rosalega vel í dag. Börnin voru mjög æst og ég gat 
með engu móti náð þeim niður. Ég er sjálf búin að vera stressuð og uppstökk og ég 

hugsa að börnin finni líka fyrir því, sérstaklega þegar þolinmæðin er af skornum 

skammti. Hvernig get ég líka búist við að börnin slaki á og eigi gæðastund þegar ég 
er sjálf uppstökk og stressuð (Úr rannsóknardagbók, nóvember 2020). 

Ég ræddi þessar áhyggjur og vangaveltur við rannsóknarvininn sem náði að telja mér trú um 

að slökunarstundirnar væru að skila góðum árangri. Eftir samtalið við hana fann ég að ég 

þurfti að endurskoða hugarfar mitt og ígrunda hvernig ég sæi fyrir mér framhaldið. Ég komst 
að því að ég var ef til vill ekki að virkja starfsfólk deildarinnar nógu mikið með mér. Í raun var 

ég að einhverju leyti að fara gegn þeirri sýn sem ég hef í gegnum námið mótað mér varðandi 

fagmennsku og hlutverk deildarstjóra. Eiginleikar sem ég tel að deildarstjóri í leikskóla þarf 
að búa yfir eru að hann sýni forystu og að hann sé fyrst og fremst leiðtogi innan 

starfsmannahópsins. Í því felst meðal annars að virkja mannauðinn í sameiginlegum gildum 

og markmiðum á grundvelli samvinnu. Það skiptir miklu máli að hafa trú á eigið starf og vera 
með skýra sýn að leiðarljósi en jafnframt taka til greina hugmyndir og skoðanir annarra 

einstaklinga.  

Áður en ég hófst handa við rannsóknina hafði ég kynnt fyrir starfsfólki deildarinnar hvað 
fælist í verkefninu og hver sýn mín væri á slökunarstundirnar. Starfsfólkið tók almennt vel í 

þessa hugmynd og sýndu verkefninu áhuga. Ég fann engu að síður fyrir smá óöryggi hjá þeim 
enda töluverðar breytingar frá fyrra fyrirkomulagi og ég gerði mér grein fyrir að ef til vill 

væru ekki allir sem treystu sér til að stýra stundunum: 

Á deildarfundi ræddum við hvíldarstundirnar. Það taka allir mjög vel í þessar 

breytingar sem ég kynnti fyrir þeim. Ég sýndi þeim skipulagið sem ég var búin að 

gera. Ég finn samt engu að síður að Anna og Sigga eru svolítið óöruggar með 

þetta... (Úr rannsóknardagbók, október 2020).  

Ég hafði í gegnum rannsóknarferlið átt góð samtöl varðandi þróun slökunarstundanna við 

rannsóknarvininn en eftir að hafa upplifað þetta vonleysi var mér ljóst að ég þurfti að fá 

starfsfólk deildarinnar meira með mér í lið. Eftir að stytting vinnuvikunnar tók gildi og minni 

tími fór í kaffitíma starfsfólksins skapaðist tækifæri fyrir fleira starfsfólk að taka þátt í 

slökunarstundunum. Ég fann töluverðan mun á að vera ein með stundirnar eða þegar annar 

starfsmaður var til aðstoðar.  
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4.6 Samantekt 
Líkt og áður hefur komið fram er markmið þessarar rannsóknar að finna leiðir til að kenna 

börnum sem hætt eru að taka daglúr slökun, stuðla að vellíðan þeirra og eflingu sjálfsmyndar 

þeirra og tilfinningaþroska. Í þessum kafla var farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem 

byggt var á gögnum úr rannsóknardagbók sem voru greind í þemu; Fyrst var sagt frá 
aðdraganda rannsóknarinnar, frá leikskólanum sem rannsóknin fór fram á og þátttakendum 

rannsóknarinnar. Í upphafi rannsóknar var hvíldartími barnanna einsleitur, þau áttu að liggja 

á dýnum sem þau áttu mörg hver erfitt með.  

Þá var sagt frá þróun slökunarstundanna og gerð grein fyrir aðstæðum og umhverfi þar 
sem slökunarstundirnar fóru fram. Ég ákvað að innleiða í stundirnar jóga, nudd, 

öndunaræfingar og fleiri aðferðir til að kenna þeim slökun. Ég nýtti mér kennsluefni sem 

hefur verið gefið út áður og blandaði þeim saman til að aðlaga efnið við aldur og þroska 
barnanna. Stundirnar breyttust með tímanum og síaði ég út það sem mér fannst síður virka. 

Það tók einnig tíma fyrir mig að verða örugg með það sem ég var að gera og jókst öryggið því 

oftar sem ég var með slökunarstundirnar. 

 Því næst var sagt frá barnahópnum sem tók þátt í rannsókninni og hvernig þau brugðust 
við breyttu skipulagi. Það tók tíma fyrir barnahópinn að venjast breyttu fyrirkomulagi. Börnin 

voru mismóttækileg fyrir breytingunum en með tímanum mátti greina að þeim var farið að 

líða betur í slökunarstundunum .Dæmi úr rannsóknardagbók gáfu innsýn í hvernig börnin 
brugðust við en nokkur þeirra virtust slaka mun betur á. Einnig voru börnin farin að 
endurskapa jóga í frjálsum leik á meðal jafningja.  

Að lokum var sagt frá þáttum sem höfðu áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar. Það var 
ýmislegt sem hafði áhrif á framgang rannsóknarinnar og má þar helst nefna heimsfaraldurinn 

Covid-19, breytingar á vinnutíma starfsfólks vegna styttingu vinnuvikunnar og 
deildarstjórahlutverk rannsakanda. Sóttvarnaraðgerðir vegna Covid-19 þrengdi allverulega 

að starfi leikskólans og þurfti að aðlaga allt starfið til að gæta að sóttvörnum. Verkefni sem 

fylgja deildarstjórahlutverki sem ég var að sinna samhliða rannsóknarvinnunni tóku oft mikla 
orku og tíma. Ég átti oft á tíðum erfitt með að forgangsraða og sinna hvoru tveggja af þeim 

mætti sem ég vildi. Það fékk mig til að íhuga enn betur þá starfshætti sem ég vil tileinka mér 

sem fagmaður í leikskóla en ég tel að deildarstjóri á leikskóla þurfi að sýna forystu og vera 
leiðtogi í sínu deildarteymi. Í því felst meðal annars að virkja mannauðinn í sameiginlegum 

gildum og markmiðum á grundvelli samvinnu. Þegar stytting vinnuvikunnar tók í gildi í 

upphaf árs 2021 breyttust kaffitímar starfsfólks og fleira starfsfólk var til taks á meðan börnin 
voru í hvíld. Það jók gæði slökunarstundanna til muna.  
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að endurskipuleggja hvíldartíma þeirra barna sem eru 
hætt að sofa í leikskólanum. Leitast var eftir að skoða hvaða leiðir hægt væri að fara til að 

kenna börnunum slökun og þróa notalega gæðastund þar sem börnin ná að hvílast án þess 

að sofna og efla sjálfsmynd og tilfinningaþroska þeirra. 

Sú rannsóknarspurning sem höfð var að leiðarljósi í þessari rannsókn er: 

• Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan barna á hvíldartíma þeirra í leikskólanum og 
hvaða leiðir er hægt að fara til að auka gæði hvíldarstundanna? 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt 

samhengi við fyrri rannsóknir og þekkingu. 

5.1 Fyrirkomulag hvíldarstundar í upphafi rannsóknar 
Í upphafi rannsóknarinnar áður en hvíldartíma barnanna var breytt var gert ráð fyrir að 

börnin lægju kyrr á dýnunum sínum og hlustuðu á slökunartónlist eða sögur. Líkt og áður 
hefur komið fram eru börnin sem um er að ræða börn sem eru hætt að sofa í leikskólanum 

en þurfa engu að síður hvíld frá amstri dagsins. Það er mikilvægt að börn fái rólega stund á 

þeim tíma sem það var áður vant að taka daglúr. Í rólegri stund ætti markmiðið fyrst og 
fremst að beinast að því að kenna börnunum að tileinka sér tíma til að slaka á og njóta 

samveru í rólegheitum (Arna Skúladóttir, 2020).  

Ekki er hægt að alhæfa yfir allan hópinn en það mátti vissulega greina ákveðna streitu á 
meðal barnahópsins á meðan hvíldartímanum stóð. Þau áttu mörg hver erfitt með að liggja 
kyrr á dýnunum sínum og voru stöðugt að standa upp eða biðja um að fara fram á gang. 
Einnig voru sum þeirra upptekin af því að geta ekki sofnað eða að þau mættu ekki sofna í 

leikskólanum. Róleg stund þarf þó ekki endilega að beinast að því að liggja kyrr. Mörg börn 
eiga erfitt með að vera kyrr og hafa þarf þá í huga að nota aðferðir til að kyrra hugann og 

leyfa þeim að vera á hreyfingu (Arna Skúladóttir, 2020). Í rannsóknardagbók hafði ég skrifað 

niður vangaveltur og að einhverju leyti áhyggjur af því að börnin væru að upplifa ákveðna 
togstreitu. Foreldrar þeirra vildu ekki að þau sofnuðu í leikskólanum en samt þurftu þau að 

liggja kyrr á dýnunum sínum í 20-30 mínútur sem gæti verið langur tími fyrir börn á þessum 

aldri. Andrúmsloft hvíldartímans áður en farið var í breytingar á fyrirkomulaginu einkenndist 
því fremur af streitu en slökun. 

 Mér fannst mikilvægt að kenna börnunum aðferðir til að slaka á því líkt og áður hefur 
komið fram hefur slökun áhrif á hugarástand, dregur úr kvíða og streitu og veitir hugarró. 

Þegar líkaminn er í slökun lækkar blóðþrýstingurinn og það hægist á öndun og hjartslætti 
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(Guðjón Bergmann, 2001; Eiríkur Örn Arnarsson, 2007). Þegar slökun er stunduð með 

börnum þarf að sýna þeim muninn á að vera spenntur og slakur. Jafnvel þó börnin séu 

hreyfingarlaus er hugur þeirra ef til vill ekki að fá hvíld. Það er því nauðsynlegt að kenna 
börnum að slaka á og sýna þeim muninn á því að vera spenntur og slakur á markvissan hátt 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2017; Elín Jónasdóttir og Sigurlaug 

Einarsdóttir, 2003). Mér þótti þessi togstreita sem ég fann fyrir hjá börnunum 
umhugsunarverð og ekki í takt við það sem ég vil standa fyrir sem fagmaður í leikskóla. Það 

var af þeirri ástæðu sem ég ákvað að fara í breytingar á fyrirkomulagi hvíldarinnar.  

5.2 Þróun hvíldarstundanna 
Til að skapa rólegt andrúmsloft og stuðla að því að börnin ættu rólega stund ákvað ég að 

kynna fyrir þeim og stunda með þeim jóga, öndunaræfingar og fleiri verkefni sem snúa að 

núvitund og slökun.Jógaiðkun í leikskólum hefur undanfarið verið að færast í aukana þar sem 
verið er að nýta öndun og jógastöður til að auka vellíðan barna. Einnig getur jóga hjálpað 

þeim að þróa með sér aukna einbeitingu, þekkja tilfinningar sínar og ráða við kvíða og streitu 
(White, 2009; Danahy, 2015).  

Til að byrja með byggði ég stundirnar að mögu leyti á efni úr Hugarfrelsi. Mér fannst 

mikilvægt að hafa stundirnar einfaldar og aðgengilegar fyrir börnin og ég lagði áherslu á að 

byrja og enda stundirnar allar á því sama. Ég fann til slökunartónlist og spilaði ég sömu 
tónlistina. Í öllum slökunarstundum vikunnar voru öndunaræfingar og slökun en misjafnt var 

á milli daga hvort við færum í jóga, hugleiðslu eða nuddæfingar. Í Hugarfrelsi setja höfundar 

fram aðferðir til að styrkja andlega og líkamlega líðan barna með öndun, jóga, slökun, 
hugleiðslu og sjálfstyrkingu. Jógasögur, hugleiðslusögur og öndunaræfingar voru á meðal 
þess efnis sem ég setti inn í slökunarstundirnar (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna 

Jónsdóttir, 2016).  

Ég fann fljótlega hvað virkaði vel á börnin og gat eftir nokkur skipti sigtað út það sem mér 

fannst ekki henta þeim. Börnin voru alla jafna mjög hrifin af jógaæfingunum en höfðu minni 

eirð í að hlusta á hugleiðslusögurnar. Ég ákvað því að sleppa þeim og lagði þess meiri áherslu 

á jógaæfingar. Ásamt því að notast við jógasögurnar úr Hugarfrelsi hafði ég fundið til litríkar 

og fallegar myndir af jógastöðum sem náði að fanga athygli þeirra. Stöðurnar sem sýndar 

voru á myndunum voru allar tengdar mismunandi dýrum og leyfði ég börnunum að skiptast á 

að velja eina mynd og gerði hópurinn svo stöðurnar. Vissulega voru börnin misáhugasöm og 

færni þeirra mismikil en í hugmyndafræði jóga er einmitt kveðið skýrt á um að mæta getu 
hvers og eins en ekki með samkeppni (White, 2009). Ég lagði því mikla áherslu á að hrósa 

þeim og hvetja þau áfram, hvort sem þau gerðu jógastöðurnar á réttan hátt eða ekki, sem í 
raun var aukaatriði. 
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Ég upplifði iðulega hvað þau urðu hreykin af sér þegar þau gerðu jógastöðurnar og héldu 

oft á tíðum áfram að sýna mér fleiri stöður sem þau jafnvel bjuggu til á staðnum. Börnin voru 

einnig dugleg að hrósa og segja hvert öðru til. Það er því hægt að segja að slökunarstundirnar 
höfðu verið að mörgu leyti valdeflandi fyrir börnin. Þegar stuðlað er að valdeflingu barna er 

litið á þau sem getumikil, athygli er beint að styrkleikum í stað veikleika og horft til hæfni 

fremur en vanhæfni. Séu börn valdefld fá þau þá tilfinningu að þau séu viðurkennd, öðlast 
aukna trú á eigin getu og finnst þau geta haft stjórn á sjálfum sér og aðstæðum sínum 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2014). 

Einnig tók ég eftir atvikum þar sem þau voru í frjálsum leik að endurskapa 
slökunarstundirnar. Í því tilviki var eitt barnið sem var kennarinn, að stýra hinum börnunum í 

jóga og þau herma eftir því sem barnið gerði. Í öðru tilviki voru nokkur börn sem voru að 

sýna og kenna nýjum starfsmanni jógastöður sem þau höfðu lært. Líkt og Corsaro (2014) 

bendir á eru börn í jafningjamenningu sinni að túlka viðhorf og gildi í leik sem hefur áhrif á 
félagslega og andlega vellíðan þeirra í leikskólanum. Það má segja að börnin hafi á sinn hátt 

verið að túlka sinn veruleika í frjálsum leik í túlkandi endursköpun (e. interpretive 
reproduction) sem felur í sér að börn lesi og túlki umhverfi sitt og leggi sitt af mörkum til 
hafa áhrif á umhverfi sitt á skapandi hátt. Túlkandi endursköpun barna getur einnig varpað 

ljósi á hvernig hegðun og athafnir kennara hefur áhrif á vellíðan barna (Corsaro, 2014; Koch, 

2018). Það er því hægt að gera ráð fyrir að slökunarstundirnar hafi að mörgu leyti stuðlað að 
jákvæðri sjálfmynd barnanna sem hefur lykiláhrif á vellíðan þeirra. Jákvæð sjálfmynd gerir 

það að verkum að börn hafa öðlast trú á eigin getu og eru betur í stakk búin til að takast á við 
ný viðfangsefni (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015).  

Oft er talað um að börn á fyrstu árum lífsins séu snillingar í núvitund þar sem þau lifa og 
hugsa fyrst og fremst í núinu. Það er hægt að segja að slökunarstundirnar hafi að mörgu leyti 

stuðlað að því að börnin upplifðu núvitund í slökunarstundunum, til að mynda þegar þau 
gleymdu sér í að gera jógastöðurnar. Núvitund er að beina athygli sinni meðvitað að líðandi 

stundu og taka á móti upplifun sinni með opnum huga, forvitni og mildi. Markmiðið er ekki 

að ná fram einhverju sérstöku eða komast á ákveðinn stað heldur skiptir máli að veita því 
athygli sem er að gerast innra með okkur eða í umhverfinu og tengja sig við það sem er til 

staðar nú þegar (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2009). Það er ekki hægt að fullyrða það þar sem 

upp komu skipti þar börnin voru að bíða eftir að slökunarstundinni myndi ljúka og þau 
kæmust fram á gang í leik. Þó má segja að algengara hafi verið að börnin upplifðu núvitund 

eftir að nýtt fyrirkomulag hvíldartímans var tekið upp.  

Það er afar mikilvægt að leikskólastarfið taki mið af því að hafa velferð og vellíðan 

barnanna í fyrirrúmi. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 kemur skýrt fram að 
leikskólastarfið eigi að stuðla að vellíðan barna og má þess geta að einn af grunnþáttum 
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menntunar er heilbrigði og velferð (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi fram á að sum börnin virtust ná meiri ró eftir 

slökunarstundirnar. Í rannsóknardagbók hafði ég skrifað niður dæmi um aðstæður þar sem 
eitt barnið sem áður hafði átt erfitt með að ná ró sóttist eftir því að vera áfram í rólegheitum 

inn á deild eftir að slökunarstundinni lauk og hin börnin farin fram á gang í leik. Annað dæmi 

sýndi fram á að gæðastund tveggja vinkona sem héldu áfram að liggja, slaka á og tala saman í 
rólegu andrúmslofti eftir að hafa verið í slökunarstund. Þetta er í samræmi við rannsóknir 

Danahy (2015) og White (2009) sem sýndi fram á að jógaiðkun og núvitundaræfingar stuðli 

að tilfinningalegu jafnvægi og aukinni vellíðan.  

5.3 Rýnt í eigin vinnubrögð 
Það sem einkennir starfendarannsóknir er að rannsakandinn beinir athygli að sjálfum sér og 

rýnir í eigin starfshætti. Ferli starfendarannsókna fer fram og til baka í hringrás þar sem 
rannsakandi ígrundar starfshætti sína, skipuleggur, framkvæmir, safnar gögnum, metur og 

endurskipuleggur (Hafþór Guðjónsson 2011; Jóhanna Einarsdóttir 2009).  Rannsóknarferli 
þessarar rannsóknar gekk ekki átakalaust og rakst ég á þó nokkrar áskoranir í ferlinu. Má þar 
einna helst nefna að rannsóknin átti sér stað í miðjum heimsfaraldrinum Covid-19. Það má 

með sanni segja að þær aðstæður sem samfélagið var að glíma við átti sér engin fordæmi. 

Faraldurinn sem var mjög smitandi olli miklum röskunum á innviðum samfélagsins þar á 

meðal í leikskólum landsins. Leikskólanum bar að afmarka rými húsnæðisins í sóttvarnarhólf 
ásamt því að fylgja öðrum sóttvarnaraðgerðum sem ríki og sveitarfélög lögðu fyrir (Reglugerð 
um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 1106/2020). Aðstæður og forsendur 

leikskólastarfsins voru sífellt að breytast og reyndust þessar starfsaðstæður mörgum 
hverjum erfiðar. Engu að síður var ákveðinn lærdómur sem átti sér stað í þessum 

erfiðleikum.  

Sem starfsmaður í leikskóla er mér ljóst að það er mikilvægt að vera sveigjanlegur og vera 
tilbúin að takast á við þær aðstæður sem geta skapast þegar unnið er með lifandi 

einstaklinga. Kringumstæður eru margbreytilegar og í raun er engin dagur eins í 
leikskólanum. Ringulreiðin sem Covid-19 skapaði í samfélaginu gerði ríka kröfu um 

aðlögunarhæfni og útsjónarsemi leikskólastarfsmanna. Stjórnendateymi leikskólans þurfti að 

aðlaga umhverfi leikskólans og fyrirkomulagi á hefðbundnu starfi að sóttvarnareglum. Það 
hafði í för með sér að breyta þurfti dagsskipulagi deildarinnar sem rannsóknin fór fram á og 

rými barna og starfsfólks minnkaði umtalsvert. Þetta hafði óhjákvæmilega áhrif á þróun 

slökunarstundanna og ég tel að breytingarferlið hafi þar af leiðandi verið meira krefjandi 

heldur en ella. Þegar uppi er staðið vil ég þó líta svo á að þær áskoranir sem Covid-19 hafði á 

rannsóknina hafi gert lærdómsferlið þess mun áhrifaríkara.  
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Áhrif faraldursins mátti líka greina hjá barnahópnum en ég upplifði börnin oft á tíðum 

óróleg. Matmálstímar voru í breyttri mynd, tekið var á móti börnunum úti á morgnana og 

þeim alltaf skilað úti í lok dags. Foreldrar máttu ekki koma inn í leikskólann og þau höfðu ekki 
sama aðgang og áður að matsal, hreyfisal eða listaskála. Það er því ekki furða að börnin hafi 

oft á tíðum verið ringluð og óörugg. Vegna breytinga á dagskipulagi fengu börnin oft ekki 

góða og nægilega langa útiveru fyrir hádegi. Útivera barnanna fyrir hádegi samanstóð af 
þeim tíma sem þau komu í leikskólann á morgnana þangað til við fórum inn rúmlega níu. Það 

gerði það að verkum að börnin voru orðin æst og óþreyjufull að komast út eftir hádegismat. 

Leikskólinn sem rannsóknin fór fram á hefur lagt áherslu á að tengja leikskólastarfið við 
flæði (e.flow). Hugtakið flæði er gjarnan tengt við vellíðan barna. Flæði er hugarástand sem 

einkennist af einbeitingu, áhuga og gleði en slíkt ástand skapast þegar einstaklingur fæst við 

viðfangsefni sem er krefjandi en er þó í samræmi við getu hans (Ullén ofl, 2012). Á deildinni 

er dagurinn settur upp á þann hátt að börnin fái tíma og rými til að þróa frjálsan leik. Þegar 
ég skipulagði slökunarstundina í byrjun vildi ég einmitt leggja áherslu á að reyna að hafa 

stundina í ákveðnu flæði við hádegismatinn sem líkt og áður hefur komið fram í flæðandi 
fyrirkomulagi. Þegar leikskólanum var skipt í sóttvarnarhólf missti yngri gangur aðgang að 
matsalnum og þurfti því að borða inni á deildum. Mér fannst börnin oft verða æst og 

eirðarlaus þegar þau höfðu lokið við að borða og biðu eftir að hvíldartíminn byrjaði. Ég velti 

því oft fyrir mér á meðan rannsóknin stóð yfir hvort að slökunarstundirnar hefðu heppnast 
betur ef aðstæður hefðu verið eins og ég gerði ráð fyrir í byrjun. Þess má geta að undir lok 

rannsóknarinnar þegar slakað hafði verið á sóttvarnaraðgerðum og rútína barnanna orðin 
nánast eðlileg, gengu slökunarstundirnar mun betur. Það er þó ekki hægt að segja til með 

vissu hvort það hafi staðið af því dagsskipulagið var meira flæðandi eða hvort börnin höfðu 
aðlagast og vanist nýju fyrirkomulagi á hvíldartíma þeirra.  

Það var einnig fyrir tilstuðlan styttingu vinnuvikunnar sem gerði það að verkum að fleira 
starfsfólk var á staðnum á hvíldartíma barnanna. Starfsmenn fóru í styttri kaffipásur þar sem 

þeir tóku hluta af kaffipásunni samhliða lögbundinni styttingu vinnuvikunnar einu sinni í viku 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d). Þessar aðstæður buðu upp á að við skiptum 
börnunum í tvo hópa og þegar færri börn voru í hverjum hóp var hægt að einbeita sér betur 

að hverju barni fyrir sig og gæði hvíldarstundanna jókst til muna. 

Líkt og áður hefur komið fram byggjast starfendarannsóknir á því að rannsakandinn lítur 
inn á við og ígrundar eigin starfshætti (Hafþór Guðjónsson 2011; Jóhanna Einarsdóttir 2009). 

Á meðan rannsókninni stóð kom upp tími þar sem ég fann fyrir streitu og hálfgerðu vonleysi 
varðandi slökunarstundirnar. Verkefni deildarstjórahlutverksins krafðist mikillar athygli og 

mér fannst ég oft ekki geta einbeitt mér að rannsókninni eins og ég vildi. Það fékk mig til að 
líta inn á við og huga að hvað meira ég gæti gert til að stundirnar gengju betur. Ég komst að 



 

51 

þeirri niðurstöðu að ég þyrfti að virkja starfsfólk deildarinnar með mér enn frekar í 

slökunarstundirnar. Þessi ígrundun fékk mig til að muna eftir þeim gildum sem ég tel að séu 

nauðsynleg fyrir deildarstjóra að búa yfir. Þeir eiginleikar sem ég tel að deildarstjóri í 
leikskóla þarf að búa yfir er að hann sýni forystu og að hann sé fyrst og fremst leiðtogi innan 

starfsmannahópsins. Í því felst meðal annars að virkja mannauðinn í sameiginlegum gildum 

og markmiðum á grundvelli samvinnu. Það skiptir miklu máli að hafa trú á eigið starf og vera 
með skýra sýn að leiðarljósi en jafnframt taka til greina hugmyndir og skoðanir annarra 

einstaklinga (Rodd, 2013; Boies, Fiset og Gill, 2014). 

Þegar á heildina er litið má draga þá ályktun að slökunarstundirnar hafi skilað þeim 
markmiðum sem ég lagði upp með. Gæði hvíldartímans jókst til muna og þótt það hafi tekið 

tíma upplifði ég börnin jákvæð gagnvart slökunarstundunum. 
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6 Lokaorð 

Þegar ég lít yfir farinn veg er mér ljóst að þessi rannsókn hefur skilið eftir margvíslegan 
lærdóm fyrir mig persónulega. Að mínu mati felast tækifæri í starfendarannsóknum sem er 

einmitt ástæða þess að ég ákvað að fara þá leið. Tækifærin felast til dæmis í því að geta 

ígrundað þá starfshætti sem voru til staðar og finna leiðir til að breyta þeim sé þörf á því. 

Ég hef stundað jóga og hugleiðslu í nokkur ár og hef sjálf fundið fyrir jákvæðum áhrifum 
að þeirri iðkun. Ég hef einnig farið á kennaranámskeið í krakkajóga og langað til að miðla því 

sem ég lærði til barnanna á leikskólanum. Hvíldartími eldri barnanna á deildinni þar sem ég 

starfa hefur verið vandasamur í nokkurn tíma og sá ég því tækifæri til að innleiða jóga og 
slökun í hvíldartímann. Þó ég hafi starfað í leikskóla í þó nokkurn tíma hafði ég ekki reynslu í 

að kenna jóga og var ég fyrst um sinn óörugg með það sem ég var að gera. Því oftar sem ég 

var með slökunarstundirnar því öruggari var ég og þegar uppi er staðið sé ég alls ekki eftir því 
að hafa farið í þessar breytingar.  

Vissulega er ýmislegt sem ég hefði viljað gera öðruvísi og ég er nokkuð viss um að ferlið 
hafi farið á annan veg ef ekki hafi verið fyrir heimsfaraldurinn Covid-19. Rannsóknin var gerð 

á fordæmalausum aðstæðum þar sem allt samfélagið fann fyrir óvissu og óöryggi. 
Stjórnendur og starfsmenn leikskólans stóðu frammi fyrir ófáum áskorunum til að halda uppi 

starfi í streituvaldandi aðstæðum. Það sýndi sig og sannaði hversu mikilvægt það er að vera 

útsjónarsamur og úrræðagóður í þessu starfsumhverfi. Í starfendarannsóknum er 
rannsakandinn sífellt að líta inn á við og ígrunda það sem hann er að gera. Þar af leiðandi tel 

ég að það að vinna rannsókn í þessum aðstæðum hafi verið dýrmæt reynsla þó hún hafi 
sannarlega verið krefjandi. Ég velti fyrir mér hvort ég hefði ef til vill hætt við breytingarnar á 
slökunarstundum hefði ég ekki verið í rannsóknarvinnu þegar aðstæðurnar voru hvað 

erfiðastar. Ég sé það eftir á hversu mikilvægt það er að gefast ekki upp og gera sér grein fyrir 

því að breytingar á starfsháttum taka oft á tíðum tíma, bæði fyrir starfsmanninn og 
barnahópinn.  

Það sem skilur einna mest eftir sig í lok rannsóknarinnar er hvernig barnahópurinn tók á 
móti breytingunum. Það tók tíma fyrir þau að venjast nýjum aðstæðum en í lokin fann ég 

fyrir gleði og jákvæðni hjá þeim gagnvart jógaiðkuninni. Þau voru til að mynda farin að gera 

jóga í frjálsum leik með jafnöldrum sínum. Í foreldraviðtölum eftir að gagnaöflun var lokið 

voru margir foreldrar sem lýstu yfir mikilli ánægju með breytingarnar á hvíldartímanum og 

voru jákvæð fyrir því að  börnin væru að stunda jóga í leikskólanum. Börnin væru mikið að 

tala um jóga heima hjá sér og jafnvel að sýna foreldrum sínum hvað þau voru að gera í 

slökunarstundunum.  
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Ég mun halda áfram að þróa þær aðferðir sem ég notaðist við í þessari rannsókn og 

aðlaga þær að þeim barnahópi sem er á deildinni hverju sinni. Það er mikilvægt að börn fái 

stund yfir daginn til að róa hugann og slaka á. Ég vona að þessi rannsókn gefi öðrum 
leikskólakennurum innsýn og hugmyndir að leiðum fyrir hvíldarstundir leikskólabarna.  
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Viðauki A: Kynningarbréf til foreldra og upplýst samþykki 

Kæru foreldrar 

Líkt og þið ef til vill vitið er ég nemi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands og er ég um 

þessar mundir að vinna að meistaraverkefni. Ég hef ákveðið að gera starfendarannsókn og 

mun ég leitast við að skoða áhrif og tengsl slökunar og vellíðan leikskólabarna. Í rannsókninni 

mun ég endurskipuleggja hvíldartíma þeirra barna sem hætt eru að sofa í leikskólanum en í 

dagsskipulagi er gert ráð fyrir hvíldartíma barnanna eftir hádegismat. Í þessum stundum 

langar mig að kynna börnunum fyrir jóga, hugleiðslu og slökunaræfingum. Ég mun byggja 

þessar stundir meðal annars á kennsluefninu Hugarfrelsi eftir Hrafnhildi Sigurðardóttur og 

Unni Örnu Jónsdóttur. Einnig mun ég að einhverju leyti samtvinna vináttuverkefni 
barnaheilla „Blær“ sem allur leikskólinn starfar eftir inn í stundirnar. 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að skoða mína eigin starfshætti sem kennari 
og hvaða leiðir ég get farið til að stuðla að vellíðan og bæta námsumhverfi barnanna ykkar. 

Ég mun halda úti rannsóknardagbók þar sem ég skrái niður eigin hugleiðingar um upplifun 

mína og barnanna í gegnum allt ferlið. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar varðandi öll gögn sem ég 
mun safna í ferlinu og verður þeim eytt þegar úrvinnslu þeirra er lokið. Ég mun einnig gæta 

fullrar nafnleyndar. Börnunum er frjálst að taka þátt og verður þeim það gert ljóst í hvert 

sinn. Þau mega einnig hætta þáttöku þegar þau vilja.  
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