
Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur þjóðfélagið breyst mikið á Íslandi og hefur þróunin leitt til 
þess að konur fara fyrr út á vinnumarkaðinn eftir fæðingarorlof en áður. Sú krafa hefur 
verið uppi í samfélaginu að börn fari yngri í leikskóla. Vegna langs vinnutíma foreldra 
hefur þetta leitt til að mörg börn eru megnið af vökutíma sínum í leikskóla. Í 
vettvangsnámi okkar og starfi höfum við tekið eftir því, að starf með yngstu börnum í 
leikskólanum hefur oft verið vanmetið. Við vildum nota það tækifæri sem lokaritgerð er, 
til að dýpka þekkingu okkar á aldurshópnum.  

Það er áhugavert að skoða hvað örvun og góð umönnun hefur mikil áhrif á þroska 
ungra barna og hvað hún skiptir miklu máli fyrir barnið seinna meir á lífsleiðinni. 
Mikilvægt er að foreldrar og aðrir uppalendur geri sér grein fyrir hversu áhrifaríkir þessir 
grunnþættir hafa á uppeldi ungra barna. 

Eins og fram kemur dvelja börn stóran hluta dagsins í leikskólum og má leiða af 
því líkum, að hlutverk leikskólakennarans sé mikið þegar kemur að uppeldi og menntun 
barna. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að í leikskólunum starfi vel menntað fólk sem geri 
sér grein fyrir hvernig þroski ungra barna á sér stað. Að það átti sig á að það er fyrirmynd 
barnanna og geti haft mikil áhrif á þroska barnsins, þannig að börnin verði góðir og nýtir 
þegnar í þjóðfélaginu. 

 

 

Abstract 

Over the last few years the Icelandic society has changed, women are participating in the 
workforce earlier after parental leave than before. The result being that society demands 
earlier admission to the preschools for younger children, and the development has been 
into that direction. The consequences are that many children spend most of their waking 
hours in the preschool. During our in-service training we have noticed that working with 
the youngest children has been underestimated. We wanted to use the opportunity to 
deepen our knowledge about the youngest preschoolers.  

It is interesting to see how good care and stimulation affect children’s maturation 
and how important it is for the whole child and her/his well-being. How important it is 
that parents and teachers acknowledge how those elements. 
 Young children spend most of their waking ours in the preschools and it can be 
concluded that the role of the teacher is important. The importance of well educated 
teachers can not be stressed enough. Teachers that realize that they are children’s role 
model, teachers that support children’s growth toward being good citizens.  
 

 

 


