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Yfirlýsing.

Ég lýsi því hér með yfir að ég er höfundur þessa verkefnis. Aðferðirnar sem sýndar 
eru í leiðbeiningarritinu eru flestar þekktar en mér vitanlega hafa þær ekki verið 
útfærðar til notkunar með leikskólabörnum. Hugmynd að vinnubrögðum er mín og 
mín ein. Rannsóknir á heimildum hef ég einnig stundað ein.

__________________________________
(Dilla) Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 
B.Ed.-prófs í kennaradeild.

 

 _______________________________            ____________________________
         Ingólfur Ásgeir Jóhannesson                                  Sólveig Ása Árnadóttir
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Útdráttur
 
Þetta verk er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í því er 
fjallað um nudd í leikskólum. Verkið er í tveimur heftum. Í því fyrra sem hér birtist, er saga 
nudds örlítið skoðuð. Þá er farið yfir lög um leikskóla og aðalnámskrá og rök færð fyrir  
nuddnámi í leikskólum. Litið er til tengdra málefna sem mikið eru í umræðunni um 
menntamál eins og umhyggju og virðingu. Rannsóknir á  nuddi eru skoðaðar. Einnig er rætt 
um hvort og þá hvar nám og nudd er tengt saman á Íslandi og á Norðurlöndunum. Lagt er mat 
á það hvort börn í leikskóla geti lært að gefa og þiggja nudd og hvort það sé þeim til góðs.
 Nuddleiðbeiningarnar, eru í sjálfstæðu hefti ásamt DVD disk sem ætlað er að sýna 
hreyfinguna í nuddinu. Þær eru ætlaðar leikskólakennurum og öðrum þeim sem vinna með 
ungum börnum. Í því hefti er nudd einnig skoðað í ljósi fræðanna. Fjallað er um heppilegar 
aðstæður fyrir nuddtíma og hugað að því sem til þarf þegar kennari undirbýr nuddstund. 
Leiðbeiningunum er ætlað að lifa sjálfstæðu lífi utan þessa lokaverkefnis. Upplýsingar sem 
þar koma fram er einnig að finna í þessu hefti. 

 Summary

This is a final project for B.Ed. degree in the Teacher Department at the University  of 
Akureyri. It talks about massage in kindergartens. The project is two booklets. In the first one, 
which comes out here, the history of massage is discussed briefly. Then law on kindergartens 
are examined and the main curriculum also and reasoned why massage-education ought to be 
in kindergartens. Connected materials that are widely discussed these days concerning 
educational matters, such as caring and respect, are looked at. Researches on massage are 
over-viewed. There is also talked about whether, and then where education and massage are 
connected together  in Iceland and other nordic countries. Evaluated is if children in 
kindergartens can be thought how to give and accept massage and if it would benefit them.
 Instructions on massage are in the second and separate booklet  along with a DVD 
which is to show the movement in the massaging. These instructions are for kindergarten 
teachers and others who work with young children. In the second booklet massage is also 
looked at from the theoretical point of view. Discussion is on suitable conditions for the 
massage and thoughts given to what is needed when a teacher is preparing for a period of 
massage. The instructions are meant to be independent, apart from this project. Information 
given there can also be found here in this booklet.

iii 



Þakkir.

Ég vil sérstaklega þakka:

- Helgu „minni“ og öllum í Leikskólanum Álfaborg á Svalbarðsströnd bæði starfsfólki, 

börnum og foreldrum þeirra fyrir hvatningu, áhuga og samstarf við gerð og þróun þessa 

verkefnis.

- Öllum á Tjarnarhóli í Leikskólanum Naustatjörn fyrir að leyfa mér að prófa mig áfram og 

reyna nudd með litlum börnum og fyrir að sýna verkefninu áhuga.

- Elínu Elísabetu Magnúsdóttur, Heimi Freyssyni og Sigríði Jóhannesdóttur og öllum sem 

tóku þátt i nuddtímum í Glerárskóla og leyfðu mér að fara af stað með nudd sem nám í 

lífsleikni.

- Samnemendum, kennurum og starfsfólki Háskólans á Akureyri fyrir kennslu og 

kunningsskap.

- Helgu Sigurðardóttur og Herdísi Friðfinnsdóttur að öðrum ólöstuðum fyrir yfirlesturinn og 

ábendingarnar.

- Tómasi sundkappa og Nínu móður hans fyrir að „hlaupa í skarðið.“

- Sigmanni Þórðarsyni fyrir hjálp við gerð DVD disks sem verkefninu fylgir.

- Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni og Sólveigu Ásu Árnadóttur fyrir leiðsögnina við verkefnið.

- Og síðast en ekki síst mínum elskaða Rúnari og strákunum okkar fyrir endalausan stuðning 

við allt sem mér dettur í hug að gera.
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