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Ágrip 

Í þessu verkefni er leikur, nám, umhverfi og foreldrasamstarf yngstu barnanna auk hlutverks 

leikskólakennara athugað ítarlega. Oftar en ekki eru yngstu börnin á leikskólum álitin 

einstaklingar án raddar og hafi því lítið um starfið á leikskólanum og umhverfið í kringum sig 

að segja. Aflað var upplýsinga bæði í bókum, af netinu, úr tímaritum og af heimasíðum auk 

þess að rýna í rannsóknir bæði erlendar sem og íslenskar varðandi efnið. Niðurstöður 

verkefnisins leiddu ýmislegt áhugavert í ljós. Yngstu börnin hafa mun meira frá að segja en 

haldið er þrátt fyrir að þau noti ekki orð til þess að tjá sig. Samskipti hjá eins til tveggja ára 

börnum fara að mestu leyti fram með líkamlegri tjáningu og svipbrigðum barns og þarf því 

leikskólakennarinn að geta lesið í þær og skilið. Umhverfi þarf að vera í takt við þroska yngstu 

barnanna og höfða til þeirra. Mismunandi efniviður leiðir af sér mismunandi tegundir leikja og 

því er mikilvægt að hafa sitt af hvoru á deildinni til þess að börnin geti fengið sínum þörfum 

fullnægt. Að mörgu er að huga þegar börn byrja í leikskóla, bæði hjá fjölskyldum barnsins og 

leikskólanum. Leikskólakennarinn þarf að leggja sig allan fram til þess að aðlögun gangi vel og 

að foreldrasamstarf verði eins og best er á kosið.  
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Formáli 

Þar sem ég hef ágætis starfsreynslu af því að vinna á leikskóla get ég fullyrt það að mitt 

áhugasvið tengist alfarið yngstu börnunum. Það er eitthvað svo áhugavert og óútreiknanlegt 

sem fylgir þeirri reynslu að vinna með þeim. Út frá áhuganum ákvað ég að fræðast eins mikið 

og ég gæti í mínu námi um yngstu börnin til þess að geta skrifað lokaverkefnið mitt tengt þeim. 

Þetta verkefni hefði þó ekki orðið að veruleika nema fyrir einstaklega mikinn stuðning frá 

Halldóru, tengdamóður minni og kærastanum mínum honum Kjartani. Þau eiga stóran part af 

þessu verkefni, enda hafa þau verið til staðar fyrir mig í gegnum allt háskólanámið mitt og 

verið sérstaklega hvetjandi við skrif þessa verkefnis. Fjögurra ára barnið mitt hefur einnig hvatt 

mig áfram á ýmsa vegu til þess að klára skólann og verð ég þessum manneskjum ævinlega 

þakklát fyrir stuðninginn.  

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

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

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10.maí 2019 

Elísabet Kristín Atladóttir 
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1 Inngangur  

Undanfarin ár hafa leikskólinn og leikskólakennarar verið mikið í umræðunni. Það er bæði 

vegna þess að leikskólakennarar hafa staðið í kjarabaráttu síðustu ár og hafa einnig vakið 

mikla athygli á sínu starfi. Margir leikskólar eru farnir að taka inn börn frá tólf mánaða aldri 

sem mörg hver eru lítið farin að tjá sig með tali og eru jafnvel að stíga sín fyrstu skref. Það 

þarf því að vera vel að verki staðið þegar tekið er við svo ungum börnum sem eru ýmist að 

koma frá dagforeldrum eða foreldrahúsum og huga að velferð þeirra strax frá upphafi (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). 

Sem dæmi má nefna breytingarnar í því bæjarfélagi sem ég starfa í. Breytingarnar hafa 

verið af ýmsum toga en byrjað var að taka 18 mánaða börn inn í leikskóla árið 2006. Það voru 

þó aðeins börn einstæðra foreldra eða fötluð börn sem fengu forgang og möguleiki var á að 

sækja um undanþágu fyrir yngri börn ef leikskólinn var ekki fullnýttur. Það gilti þó aðeins um 

16 mánaða börn og eldri en yngri börn en það urðu að vera heima eða hjá dagforeldri. Á 

þessum þrettán árum hafa hvorki verið gerðar margar rannsóknir né verið fjallað mikið um 

þær breytingar innan leikskólanna sem urðu í kjölfar þess að yngri börn voru tekin inn.  

Lokaritgerð þessi til B.Ed. prófs í leikskólafræði fjallar um yngstu börn leikskólans, milli 

eins og tveggja ára, og fjölskyldur þeirra við upphaf leikskólagöngu. Áhugi minn á efninu 

kviknaði út frá starfi mínu á yngstu deild leikskólans Sólvalla í Grundarfirði og þeirri 

staðreynd að lítið hefur verið fjallað um inntöku þessara ungu barna. Ég hef fengið að upplifa 

allt frá fyrstu skrefum í aðlögun yngstu barnanna og yfir í það að kveðja börnin þegar þau 

fara á eldri deild. Í tengslum við starfið með yngstu börnunum hef ég fundið fyrir þörf fyrir 

umfjöllun um málefni þeirra í leikskólanum. Með ritgerðinni vil ég geta miðlað þekkingu um 

starfið með yngstu börnum leikskólans til leikskólakennara sem starfa með þeim sem og 

foreldra þeirra. Auk þess vil ég koma á framfæri hvað er mikilvægt að hafa í huga í upphafi 

leikskólagöngunnar.  

Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á og auka þekkingu starfsfólks leikskóla og 

foreldra ungra barna á þeim þáttum sem helst þarf að hafa í huga við upphaf leikskólagöngu 

á þessum árum. Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hvaða þætti þarf að hafa í huga 

við upphaf leikskólagöngu 1–2 ára barna og hvernig hafa þessir þættir áhrif á upphafið? Í 

ritgerðinni verður byrjað á að fara yfir helstu þarfir yngstu barnanna, þroska þeirra og leik 

fyrstu árin í leikskólanum. Þar næst verður fjallað um foreldrasamstarf og aðlögun og að 

lokum um hlutverk leikskólakennaranna í starfi með yngstu börnunum. 
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2 Yngstu börnin á leikskólanum  

Í umræðu menntamála er sjaldan eða lítið talað um yngstu börnin og rannsóknir á þeim. 

Hver svo sem ástæðan er á þessari litlu umfjöllun breytir hún því ekki að ósjálfrátt sprettur 

upp sú hugmynd að upplifanir yngstu leikskólabarnanna sem og tjáningar án orða séu ekki 

metnar jafn mikið og upplifanir eldri leikskólabarna. Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir (2012, bls. 60) ýta stoðum undir það að rannsóknir sem tengjast námi yngstu 

barnanna séu jafnvel litnar hornauga og niðurstöður þeirra ekki teknar alvarlega. Áskorun 

Hrannar og Jóhönnu með rannsókn sinni var að gefa til kynna hvernig athafnir barna fara 

fram og sýna fram á merkingu í samskiptum þeirra. Curtis og O'Hagan (2003, bls. 75–76) 

greina einnig frá að börn séu farin að tjá sig undir eins árs þrátt fyrir að þau séu ótalandi. 

Myndbönd eru hvað mest notuð þegar fylgjast á með líkamlegri tjáningu, augnhreyfingum og 

svipbrigðum barns. Börn nota einnig mismunandi raddblæ eða tóntegund í röddinni og 

bendingar til þess að eiga samskipti við önnur börn. 

Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg og eru því misjafnlega stödd hvað varðar 

almennan þroska og undirþætti þess. Yngstu börnin í leikskólanum hafa um eins árs aldur 

mun þroskaðri heila en aðeins það sem foreldrar eða aðrir fullorðnir hafa kennt þeim fram 

að því. Heilinn mótast og dafnar mikið í móðurkviði áður en barnið kemur í  heiminn (Curtis 

og O'Hagan, 2003, bls. 31). Yngstu börnin á leikskólum á Íslandi eru um tólf mánaða þegar 

þau hefja leikskólagönguna sína en áður fyrr komu þau ekki svona ung inn í leikskólana. 

Aukningin nær aftur um nokkur ár eða í kringum aldamótin, en þá voru börn tekin inn um 

tveggja ára aldur og seinna (Hagstofa Íslands, 2004). Áhugavert og mikilvægt er að rýna í 

hvar þau standa í þroska og hversu móttækileg þau eru fyrir námi.  

Hér á eftir verður farið ítarlega í helstu þroskaþætti barna á aldrinum eins til tveggja ára. 

Foreldrar og leikskólakennarar eru betur staddir til þess að hjálpa börnum almennt ef þeir 

eru meðvitaðir um hvar börnin standa út frá þroska. Með þeirri vitneskju geta þeir sett 

viðráðanlegar kröfur á börnin til þess að ýta undir þroska og nám þeirra (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). 

2.1 Hreyfiþroski 

Við eins árs aldur þegar börn hefja flest leikskólagöngu sína er hreyfiþroskinn ennþá að 

mótast. Líkaminn hefur ekki náð þeim hlutföllum sem æskilegt er upp á jafnvægi hans í heild 

heldur er höfuðið mun stærra miðað við hversu lítill búkurinn er. Barnið hefur þó mikla þörf 

fyrir að hreyfa sig og prófa sig áfram í nýjum hreyfingum. Það skortir enn dómgreindina til 

þess að greina hvað er hættulegt og þarf því foreldri eða leikskólakennari ávallt að styðja við 

þessar athafnir til þess að gæta fyllsta öryggis. Þetta hefur þó allt sinn tilgang því tengsl eru á 



 

9 

milli gróf- og fínhreyfinga, en eftir því sem grófhreyfingarnar eru betri nær barnið betur valdi 

á fínhreyfingum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 40–41).  

Börn ættu að hreyfa sig minnst klukkutíma á dag samkvæmt Lýðheilsustöð (e.d.). Slíkt viðmið 

á einnig við um yngstu börnin því þau eru alltaf á ferðinni. Ávinningur hreyfingar er gríðarlegur gagnvart 

sjúkdómum og lífsgæðum þegar á heildina er litið. Almenn hreyfing eykur einnig orkunotkun og styrkir 

æðakerfi, hjarta og lungu auk vöðvastyrks.  

2.2 Vitsmuna- og málþroski 

Börn um eins árs eru farin að tala á sínu eigin tungumáli, sum gefa aðeins frá sér ýmiss konar 

hljóð á meðan önnur eru jafnvel farin að segja einföldustu orð sem oftast eru nafnorð. Þau 

þurfa að smakka allt, handleika og sjúga hluti sem verða á vegi þeirra. Hægt er að notast við 

einfaldar skipanir og beiðnir sem börnin geta farið eftir þar sem flest eru farin að þekkja hluti 

í umhverfinu sínu. Mjög mikilvægt er að hafa í huga að á þessum aldri og fram til tveggja ára 

eru gríðarlega miklar breytingar í gangi í heila barna sem og líkamlega. Leikskólakennarinn 

þarf því að vera meðvitaður um að hægt er að koma inn allskyns orðum og fróðleik á þessum 

tíma svo tækifærin eru ótakmörkuð með börnum á þessu aldursbili (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 43). 

 Vitsmunaþroskinn ýtir undir forvitni barnsins á því að takast á við hluti sem það 

mögulega ræður ekki við og þá hluti sem eru mjög þungir eða stórir. Barnið fer á þessum 

aldri að ná valdi á fleiri hlutum í einu í höndunum og í fangi svo það leitast eftir að ná stærri 

og þyngri hlutum sem það hefur ekki náð að handfjatla áður. Einstök forvitni drífur þau 

áfram í að sjá afleiðingar gjörða sinna með því að prófa sig áfram með hlutina og hvernig þeir 

passa inn í hin og þessi rými. Þau gera tilraunir á ytra umhverfi sínu með því að setja dót ofan 

í, undir, yfir ákveðna hluti og prófa einnig að kasta hlutnum og  vilja sjá hversu langt hann fer 

og hvar hann lendir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 42–43).  

2.3 Persónu- og félagsþroski 

Eins árs börn eru mjög sjálfmiðuð og hafa gert sér grein fyrir að þau séu sérstök persóna en 

fyrir þeim skiptir í raun enginn jafn miklu máli og þau sjálf. Aðskilnaður við þeirra nánustu 

getur reynst þeim erfiður. Hann er hægt að gera bærilegri með því að mynda góð tengsl milli 

barna og umsjáraðila þeirra. Þrátt fyrir aukið sjálfstraust og að sjálfsmynd þeirra sé vel á veg 

komin er auðvelt að koma þeim úr jafnvægi og þarf ekki mikið til svo þau verði pirruð eða 

taki reiðiköst. Það er því mikilvægt að börn á þessum aldri upplifi öryggi og festu og að farið 

sé eftir ákveðinni rútínu dagsdaglega í leikskólanum án mikilla breytinga, en mörg þeirra 

bregðast illa við breytingum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 45). 
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Börnin vilja vekja athygli á sjálfum sér í samskiptum við aðra með tali, gráti, ákveðnum 

hreyfingum og jafnvel með því að mótmæla því sem á að gera eða er ætlast til af þeim. Þau 

sækjast í að vera í kringum aðra þó svo að þau geti verið heldur klaufaleg í samskiptum 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 48). Þó að börn séu sjálfmiðuð hafa 

rannsóknir sýnt fram á að þetta ung börn geti tengst vináttuböndum. Þetta kom meðal 

annars fram í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012, bls. 59–60). 

Þær leggja áherslu á hversu fjölbreytt samskipti börn nota í leik og hvernig þau kjósa sér 

yfirleitt leikfélaga eftir aldri, hæð og af sama kyni og þau sjálf eru. Þau velja sér einnig félaga 

sem er líkur þeim í framkomu, til dæmis sækist rólegt og hljóðlátt barn í leikfélaga sem er 

rólegur og hljóðlátur á meðan þeir sem vilja mikil læti og fjör sækjast í annan þannig félaga. 

Þar spilar líkamstjáning barnanna mikið inn í sem segir okkur að þau séu strax á þessum aldri 

farin að sýna valdatengsl innan barnahópsins. Samkvæmt Løkken (1996, bls. 108) hefur 

efniviðurinn sem boðið er upp á mikið að segja um hvernig leikurinn þróast. Stór og 

fyrirferðamikill efniviður ýtir frekar undir samskipti milli barnanna og hvatningu til þess að 

leika saman en minni efniviðurinn sem ýtir frekar undir rifrildi og deilur. 
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3 Leikur 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um yngstu börnin í leikskólanum er nauðsynlegt að skoða nánar 

leik þeirra og skilja þannig hvað yngstu börnin fást við daglega, hvernig nám þeirra fer fram 

og hvernig þau eiga samskipti við aðra einstaklinga. Leikurinn hefur margþætt gildi fyrir ung 

börn, líkt og komið hefur fram, þar sem hann gegnir mikilvægu hlutverki í daglegu lífi þeirra 

(Lillemyr, 2009, bls. 153). Hlutverk kennarans í leiknum er einnig mikilvægt en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þátttaka þeirra skipti máli. Börnin leita til kennara bæði í gleði og sorg til 

þess að tengjast tilfinningalega. 

Lillemyr (2009, bls. 153) segir leikinn vera það mikilvægasta í daglegu lífi ungra barna og 

hafi verið það frá því að fyrstu menn muna. Í gegnum leik er hægt að byggja upp traust milli 

leikskólakennara og barna, sýna umhyggju þeirra á milli auk þess sem leikurinn er helsta 

náms- og þroskaleið barna. Nám sem fer fram í gegnum leik er börnum eðlislægt og því 

undirstöðuatriði að leikskólakennarar geri sér grein fyrir mikilvægi leiksins. Annars er hætta á 

að þeir nái börnunum ekki með sér. Leikskólakennarinn þarf að vera vel undirbúin og fullur 

af vitneskju til þess að hrífa börnin með inn í leikinn svo hann geti miðlað til barnanna ef þau 

hafa áhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). Framgangur leiksins fer 

svo alfarið eftir því hversu vel leikskólakennarinn nær að blanda sér inn í leikinn með 

börnunum og viðhalda honum út frá áhuga þeirra. Leikskólakennarinn má þó ekki yfirtaka 

leikinn sem stjórnandi heldur verður að fylgja börnunum og vera með í leiknum á þeirra 

forsendum en ekki sínum eigin (Lillemyr, 2009, bls. 155). 

Leikur getur verið á ýmsa vegu og því ekki hægt að hafa neina ákveðna fastmótaða 

skýringu og ramma á því hvað leikur er. Lillemyr (2009, bls. 153) nefnir þó að nám sem fer 

fram í leik sé hægt að líta á frá tveimur sjónarhornum sem þurfa samt sem áður að fléttast 

saman í eitt þegar leikurinn er framkvæmdur. Það er annars vegar gildi leiksins fyrir barnið 

og hins vegar meðvituð og vel úthugsuð stýring á leiknum til náms. Leikurinn verður samt 

sem áður aldrei alveg frjáls þar sem aðkoma fullorðinna, hvort sem það er foreldri eða 

leikskólakennari, mun ávallt vera að einhverju leyti. Samspil er einnig á milli leiks og náms og 

því er mikilvægt að finna jafnvægi á milli sjálfsprottins leiks og verkefna þeirra sem 

leikskólakennarar setja fram. Svo dæmi sé tekið geta leikskólakennarar fengið hlutverk í leik 

barnanna ef þeim býðst á sama tíma og þeir sjá til þess að öryggi barnanna sé í fyrirrúmi í 

leiknum. Nám barnanna fer fram í gegnum ákveðna grunnhugmynd kennarans og byggja þau 

ofan á þá hugmynd með sínum skoðunum og ákvörðunum svo lokaútkoman er aldrei 

fyrirfram ákveðin (Wood, 2013, bls. 71). Auk þess gegnir efniviður, barnahópurinn og stærð 

hans, leikskólakennari og umhverfið allt mikilvægu hlutverki í leik og því hvernig leikur og 

nám fer fram. Niðurstöður rannsóknar Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur 
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(2012, bls. 42) sýndu fram á að það var ekki aðeins efniviðurinn sem hafði áhrif á leik 

barnanna heldur einnig hlutir í umhverfinu. Slökkvarar eða rofar á vegg og plast- eða 

trékassar undan dóti, hvort sem þeir voru á hjólum eða ekki, voru ósjálfrátt kveikja að leik 

eða hluti af leiknum. Ímynd fullorðinna af leik varð því oft að lúta fyrir hugmyndum 

barnanna. Þrátt fyrir að leikurinn virtist óútskýranlegur í augum fullorðinna var hann 

eðlilegur og í raun sjálfsagður í augum barnanna. 

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012, bls. 59) eru samskipti 

milli barna í leikskóla talin nauðsynleg fyrir félagsþroska þeirra. Með því sjá börnin að það 

sem þau eru að ganga í gegnum eða lenda í er einnig að gerast hjá hinum börnunum og 

þannig mynda þau ákveðin tengsl. Leikurinn á upptök sín í hreyfingum barnanna þar sem 

hreyfingarnar og óvæntar uppákomur mynda tengsl við umhverfið og önnur börn. Í leik þarf 

að vera ákveðin svörun, umhverfið þarf að vera áhugavert fyrir barnið til að það byrji leik 

ásamt spennu milli barnsins og umhverfisins til þess að halda leiknum gangandi, annars er 

leiknum lokið. Í leiknum fer fram hugsun, ímyndun, hljóðmyndun, líkamstjáning og talmál 

sem skiptast ört á milli þeirra sem í honum eru. Börn virðast einnig hafa meðfæddan 

hæfileika til þess að lesa í líkamstjáningu annarra í kringum sig og má segja að allur líkaminn 

sé rödd þeirra. Önnur rannsókn, þeirra Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur 

(2012, bls. 42), rennir einnig stoðum undir mikilvægi samskipta. Þar virtu börnin fyrir sér hin 

börnin í barnahópnum og lásu í tjáningu þeirra og hermdu svo eftir. Ef vel gekk brostu börnin 

sín á milli, þegar einhver meiddi sig sýndu hin börnin samkennd og ef upp komu deilur þar 

sem börnin gerðu eitthvað rangt urðu hin börnin hissa eða áhyggjufull. Þannig fer nám fram í 

gegnum leik hjá ungum börnum en þau læra hvert af öðru með því að fylgjast með athöfnum 

annarra og prófa að herma eftir því sem aðrir hafa gert (Corsaro, 2003, bls. 42–43).   

3.1 Ýmsar tegundir leiks 

Margir fræðimenn hafa sett fram hina ýmsu flokka leiks en við nánari skoðun eru þeir alls 

ekki svo ólíkir, þótt það sé mismunandi í hversu marga flokka leikurinn er flokkaður. 

Leiktegundirnar sem fjallað verður um hér eru miðaðar við eldri börn og rannsóknir á þeim 

en það breytir því ekki að yngstu börnin leika sér í sömu leikjum. Þar sem mjög margir 

fræðimenn hafa sett fram kenningar og hugmyndir um leik og nám barna verða einungis 

teknir fyrir þeir helstu, og sjónarhorn þeirra, í þessum kafla. Samkvæmt Curtis og O'Hagan 

(2003, bls. 111) er oft farið eftir hugmyndum Garvey, Rubin, Fein, Vandenberg og Fromberg 

en þeir eiga það sameiginlegt að skilgreina leik eftir ákveðinni röðun og einkennum hverrar 

tegundar leiks.  

Táknrænn leikur (e. symbolic) er þegar börn eru að prófa sig í aðstæðum eða í ákveðnum 

hlutverkum í leiknum. Þau hafa kannski orðið vitni að atviki út í búð sem þau setja upp í 
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leiknum og ná þá betri skilning eða öðrum vinkli hugsunar þegar þau prófa sig sjálf í þessum 

aðstæðum. Þýðingarmikill leikur (e. meaningful) er þegar börn fara í leik sem tengist 

ákveðinni reynslu sem þau hafa eða eru að ganga í gegnum. Ánægjulegur leikur (e. joyful) fer 

fram þegar barn velur sér efnivið sem því finnst skemmtilegt að fást við og fær því mikla 

ánægju út úr því. Það getur verið boltaleikur þar sem reynir á líkamlega færni og snerpu. 

Hvetjandi leikur (e. voluntary and intrinsically motivating) fer fram þegar barnið hefur 

ákveðna hvatningu til þess að leika sér. Það getur verið sjálfboðavinna sem hvetur það 

áfram, forvitnin ein eða jafnvel að sjá fyrir sér ákveðna lokaútkomu (Curtis og O'Hagan, 2003, 

bls. 111).  

Ærslaleikur (e. active) er oftast túlkaður sem neikvæður leikur og honum fylgir mikill 

hávaði frá sjónarhorni fullorðinna. Börn sem leika sér í slíkum leik nota allan líkamann til þess 

að tjá sig, upplifa og skapa. Regluleikur  (e. regulation) hefur ákveðin ramma þar sem börnin 

þurfa að fara eftir fyrirfram ákveðnum reglum sem þarf að fylgja. Oft eru það börnin eða eitt 

barn úr hópnum sem ákveður reglurnar áður en leikurinn hefst. Tímabundinn leikur (e. 

episodic) er svo þegar ákveðin markmið eru með leiknum, þó ekki fastmótuð, sem breytast 

svo eftir því hvernig leikurinn þróast. Sveigjanlegur leikur (e. flexible) ætti að vera 

miðpunktur hvers leiks en mikilvægt er að geta hagrætt og breytt honum hverju sinni út frá 

aðstæðum (Curtis og O'Hagan, 2003, bls. 111). 

John Dewey er fræðimaður sem mikið er stuðst við á leikskólum á Íslandi þrátt fyrir að 

það sé ekki endilega tilgreint í öllum námskrám að farið sé sérstaklega eftir hugmyndafræði 

hans. Hann taldi börn læra með því að framkvæma og prófa sig áfram og öðlast þannig 

reynslu. Reynslan víkkar heim þess sem hana öðlast og eiga börn að fá tækifæri til þess að 

nýta sína reynslu til þess að prófa sig áfram í nýjum verkefnum. Leikskólakennarinn þarf því 

að hafa grunnhugmynd um hvað hentar hverju barni, hvert áhugamál þess  og hæfileikar eru 

og geta þannig valið efnivið við hæfi hvers og eins. Þeir sem starfa með börnum þurfa því að 

hafa ákveðna fagmennsku í sínu starfi og geta metið umhverfi og reynslu með því til 

hliðsjónar að þroska og mennta börn án þess að beita valdi og stjórnun. Skólinn ætti því að 

vera sýnishorn af samfélaginu þar sem börnin fá tækifæri til þess að þjálfa samskipti sín í 

lýðræði og almennt að vera samfélagsþegn sem skiptir máli í heildarmynd þess (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 64–65). 

Piaget flokkaði leik í þrjá flokka með áherslu á vitsmunaþroska barna en þeir flokkar eru: 

Skynhreyfistig þar sem líkamleg virkni barna er í forgrunni og þau eru að prófa sig áfram með 

öllum líkamanum; foraðgerðarstig, öðru nafni tákn- og uppbyggingaleikur, þar sem börn eru 

í ímyndunar- og þykjustuleik; leikur með reglum eða öðru nafni stig röklegra aðgerða en þar 

fara fram leikir sem hafa fyrirfram ákveðnar reglur sem þarf að fylgja. Hann var umdeildur og 

er enn þar sem margir fræðimenn hafa bæði bætt við hans kenningar ásamt því að vera 
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honum ósammála. Piaget einblíndi á leikinn og þann þroska sem börn öðluðust í gegnum 

hann í hugsun og vitsmunaþroska. Hann leit á barnið sem virkan þátttakanda í eigin námi en 

barnið eykur þekkingu sína og skilning með því að uppgötva nýja hluti, með félagslegum 

samskiptum og í gegnum virkt nám og reynslu (Wood, 2013, bls. 23–24) 

Líkt og kemur fram hér á undan eru fyrrnefndar leikgerðir flestar hugsaðar út frá eldri 

börnum leikskólans. Yngstu börnin ættu þó að fylgja þar sjálfkrafa með þar sem þau eru 

jafngildir þátttakendur í leik og námi og þau sem eldri eru. Yngstu börnin sækjast í að leika 

við önnur börn sem eru áhugaverð í þeirra augum og virða þau og þeirra skoðanir. Einnig 

þurfa þau stóran jafnt sem smáan efnivið til þess að fást við og prófa sig áfram með út frá því 

hvort unnið er með fín- eða grófhreyfingar (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarndóttir, 2012, 

bls. 44–43). Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2015, bls. 1490) voru 

yngstu börn leikskólans í forgrunni. Í rannsókninni var fylgst með líkamstjáningu barnanna í 

leik með leikskólakennurum og fylgst með viðbrögðum þeirra við svörum 

leikskólakennaranna. Niðurstöðurnar sýna að börnin upplifðu leikskólakennarana við stjórn 

því þeir ákváðu hvar leikurinn færi fram, hvaða efniviður var í boði og fjölda barna á 

leiksvæðinu. Yngstu börnin þurftu alla jafna aðstoð til þess að ná í efniviðinn sem þeim 

fannst spennandi og þegar biðin eftir leikskólakennara varð of löng enduðu þau á því að 

labba um herbergið eða klifra sjálf upp á stól til þess eins að vera tekin aftur niður á gólf. Sá 

efniviður sem var á gólfinu og í augnhæð barnanna vakti áhuga þeirra og oft komu upp 

ágreiningar milli barna um einstaka efnivið. Slíkur ágreiningur kallaði á aðstoð 

leikskólakennara en út frá sjónarhorni barnanna var tilgangur ágreiningsins sá að efla 

félagsleg tengsl, styrkja sína stöðu innan barnahópsins og eiga í líkamlegum eða munnlegum 

samskiptum við hin börnin  
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4 Samstarf við foreldra og aðlögun 

Fyrsta skólastig barna er oftast stór áfangi í lífi hverrar fjölskyldu og þá hefst samstarf milli 

foreldra og leikskólakennara. Mikilvægt er að þetta fyrsta samstarf byggi á góðum grunni þar 

sem það hefur áhrif á hvernig tekst til við að aðlaga barnið í leikskólann. Foreldrar eiga að 

upplifa að þeirra starf sé gríðarlega mikilvægt strax frá byrjun og leikskólakennarar þurfa að 

leggja sig alla fram við að ná til allra foreldra. Leikskólakennarar eiga að sýna virðingu 

gagnvart menningu og trú hvers barns þar sem lykilþáttur í góðu samstarfi er gagnkvæm 

virðing, traust og skilningur fyrir viðhorfum hvors annars (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33).  

Börn eyða mörg hver meiri tíma í leikskóla á virkum dögum en með foreldrum. 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (e.d.-a) voru tæplega 1.500 eins árs börn samtals í átta 

tíma eða lengur í leikskólanum á dag. Út frá vinnustundum kvenna og karla vinna karlarnir 

sjö vinnustundum fleiri að meðaltali á viku heldur en konur. Samkvæmt Hagstofu Ísland 

(e.d.-b) vinna konur í hlutastörfum þar sem meðal vinnustundir þeirra eru þrjátíu og fimm 

vinnustundir á viku. Það getur þó dreifst á ýmsa vegu yfir daginn og því ekki óhjákvæmilegt 

að þurfa að nýta alla átta tímana á leikskólanum.  

Vegna svo langrar dvalar barna á leikskólum þurfa samskipti á milli foreldra og 

leikskólakennara að vera skilvirk á báða bóga. Foreldrar eru misjafnir eins og þeir eru margir 

með sínar skoðanir, óskir og þarfir gagnvart sínu barni og þurfa leikskólakennarar því að 

beita mikilli kænsku til þess að ná til þeirra allra. Aðlögunin ætti því að vera nýtt til þess að 

kynnast börnunum meðan foreldrarnir styðja við öryggi þeirra (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 4). 

Foreldrar eru því virkir þátttakendur frá fyrsta degi í öllum þeim aðstæðum sem barnið er 

sett í. Leikskólakennarinn nær þá enn betur að kynnast hverju og einu barni persónulega til 

þess að geta sinnt því þegar foreldrarnir ljúka aðlögun. Með því að foreldrarnir séu virkir 

þátttakendur kynnast þeir starfsháttum leikskólans og er það talið vera góður grunnur fyrir 

traust milli heimilis og leikskóla (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 2).  

4.1.1 Réttindi barna 

Barnasáttmálinn er sáttmáli sem kveður á um vernd barna og öryggi um velferð þeirra. Hann 

er unnin af Sameinuðu þjóðunum en það eru ,,samtök sjálfstæðra ríkja sem hafa sameinast 

um að vinna að friði og efnahagslegum og félagslegum framförum í heiminum.” Sáttmálinn 

var lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna árið 1989 og taldist fullgildur þremur 

árum síðar hér á Íslandi. Það fól í sér ákveðnar skuldbindingar og síðan þá þarf þjóðin að 

uppfylla og virða ákvæði sáttmálans. Hins vegar varð hann ekki hluti af löggjöf Íslendinga fyrr 

en í febrúarmánuði árið 2013 og telst frá þeim tíma lögfestur hérlendis (Barnaheill, e.d.).  
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Það er því ekki að ástæðulausu að Aðalnámskrá leikskóla styðst við Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og að leikskólar landsins fara eftir því sem þar stendur. Sáttmálinn 

staðfestir með alþjóðlegri viðurkenningu að börn séu hópur sem þarf að hlúa vel að og passa 

að þeirra réttindum sé framfylgt. Sáttmálinn felur því í sér vernd fyrir börn umfram þá sem 

fullorðnir eru. Foreldrar og leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í vernd barna, sama 

hver bakgrunnur þeirra er. Grundvallarmannréttindi barna fela í sér réttindi til þess að lifa, fá 

að alast upp innan fjölskyldu, friðhelgi einkalífsins og tjáningar- og trúfrelsis (lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

4.2 Aðlögunarform 

Aðlögun er samheiti yfir fyrstu heimsóknir og viðtöl við foreldra auk fyrstu skipta barna með 

foreldrum sínum á leikskólanum. Á þessum tíma eru börnin að læra inn á nýtt umhverfi, 

nýjan stað og að vera aðskilin foreldrum sínum. Mismunandi er hvort leikskólar framkvæma 

hina hefðbundnu aðlögun eða þátttökuaðlögun en sú tegund aðlögunar hefur nýlega rutt sér 

veg í íslensku leikskólasamfélagi. Hún byggir bæði á sálfræðilegu og félagsfræðilegu 

markmiði þar sem barnið er í stærsta hlutverkinu. Samstarf og samskipti milli foreldra og 

leikskólakennara í aðlögun skiptir þó líka gríðarlega miklu máli barnsins vegna (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, bls. 5). Varast þarf að hafa aðlögun of stutta en börn geta þurft misjafnan 

aðlögunartíma. Hentugast væri ef sá sami leikskólakennari tekur bæði á móti foreldrum og 

barni í upphafi og fylgir síðan aðlögun eftir. Það fer þó algjörlega eftir aðstæðum á hverjum 

leikskóla fyrir sig (Kristín Dýrfjörð, 2017). 

Til að skilja mikilvægi góðs foreldrasamstarfs er áhugavert að skoða niðurstöður 

Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 25) en rannsókn þeirra sýnir að 

foreldrar höfðu annað hvort lítinn áhuga eða lítinn tíma fyrir daglegt spjall við 

leikskólakennara. Hins vegar var daglegt spjall af frumkvæði leikskólakennara við foreldra 

nefnd sem ein skilvirkasta leiðin í samskiptum við foreldra. Leikskólakennarar yngstu 

barnanna áttu það sameiginlegt að ræða við foreldra um umönnun í flestum tilvikum, en 

sjaldnast var fjallað um nám þeirra. 

Hin hefðbundna aðlögun sem hefur verið notuð hér á landi síðustu ár er frábrugðin þeirri 

nýju sökum þess að hún tekur lengri tíma eða allt upp í tíu virka daga. Aðeins eitt barn er 

tekið inn í einu. Aðlögunin hefst þá á stuttri heimsókn barns og foreldris/foreldra sem þróast 

svo út í lengri viðveru og foreldrar skreppa þá stutt frá í einu til að byrja með og lengist 

fjarveran í takt við viðveru barnsins á leikskólanum. Það fylgir þessu formi aðlögunar 

óneitanlega mikil fjarvera foreldra frá vinnu og hæglega getur gengið að aðlaga inn ný börn 

þar sem ekki má fara of geyst í að bæta við börnum meðan hin eru enn að aðlagast (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, bls. 682). 



 

17 

Þátttökuaðlögunin tekur hins vegar aðeins þrjá daga, nema í einstaka tilvikum fjóra ef 

aðlögun gengur illa eða eitthvað óviðráðanlegt kemur upp á. Fyrsta viðtal við foreldra fer 

annað hvort fram heima hjá fjölskyldunni eða í leikskólanum. Nokkrum dögum seinna hefst 

formleg aðlögun og mæta þá barn og foreldri í leikskólann og eru allan daginn næstu þrjá 

daga. Foreldrið tekur fullan þátt í dagskrá dagsins með barninu og sér alfarið um að mæta 

þörfum þess nema þegar það sefur. Á fjórða degi kemur barnið með foreldri í leikskólann og 

er án þess allan daginn. Ástæða þess að foreldrið er virkur þátttakandi er vegna þess að 

öryggi foreldris fyrir umhverfinu og starfinu öllu smitast ósjálfrátt yfir til barnsins (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, bls. 683).  

Í námskrám margra leikskóla á Íslandi er talað um lykilpersónu barns í aðlögun sem er þá 

oftast sá sami og er með deildarstjóra í fyrsta viðtali, hvort sem það fer fram heima hjá 

fjölskyldunni eða á leikskólanum. Það er þó ekki algilt að allir notist við lykilpersónu en hver 

leikskóli ákveður hvernig haga skuli aðlögun (Ástríður Guðmundsdóttir, e.d.), (Elva Dögg 

Kristjánsdóttir og Ragnhildur Skúladóttir, 2012), (Reykjavíkurborg, e.d.). Lykilpersóna hefur 

það gildi fyrir fjölskyldur að vera nánasti aðili barnsins utan fjölskyldunnar þar sem barnið 

mun nú eyða töluverðum tíma í leikskólanum. Líkt og fjölskylda barnsins á það sitt örugga 

umhverfi á heimili sínu og eru það oft foreldrar sem vilja hafa að minnsta kosti einn 

leikskólakennara sem er nánari sínu barni en hinir leikskólakennararnir. Þrátt fyrir það er ekki 

mögulegt að sá hinn sami mæti alltaf til vinnu, verði aldrei veikur eða þurfi ekki að sinna 

öðrum verkefnum. Það er þá góð reynsla fyrir barnið að upplifa að þeir sem standa því næst 

þurfi oft að skreppa frá eða sinna öðru en þeir komi alltaf aftur. Það sé ekki einungis mamma 

eða pabbi sem kveðji þau og sæki þau seinna. Að sjálfsögðu gengur þetta ekki alltaf upp þar 

sem óviðráðanlegar aðstæður geta komið upp og því ætti barnið að eiga tækifæri á því að 

kynnast öllum starfsmönnum á deildinni (Elfer, Goldschmied og Selleck, 2012, bls. 25) 

4.2.1 Börn að erlendum uppruna 

Börnin í leikskólanum geta verið með ansi fjölbreyttan bakgrunn og komið frá mismunandi 

stöðum í heiminum. Það sem leikskólakennarar hafa staðið frammi fyrir á síðustu árum, eða 

allt frá árinu 2012, er mikil fjölgun fólks sem ekki hefur íslensku sem móðurmál. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2018) hafa aldrei fleiri erlendir ríkisborgarar verið hér á landi og var fjöldi 

þeirra komin upp í tæplega fjörtíu þúsund í fyrra, en ekki eru komnar nýrri tölur. Fólkinu 

fylgja börn sem koma inn í leikskóla og þar af leiðandi heyra og að öllum líkindum læra 

íslensku, sem flokkast þá undir tvítyngi þar sem þau hafa annað móðurmál. Bakgrunnur 

barnanna getur þó verið á þann veg að foreldrarnir tali hvort sitt tungumálið, þau séu nú 

þegar tvítyngd og íslenskan verði þeirra þriðja tungumál. Leikskólakennarar og foreldrar 

þurfa því að vera vakandi fyrir því móðurmáli og þeim tungumálum sem eru í umhverfi barna 
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þar sem þau þurfa að fá svigrúm til þess að varðveita öll sín tungumál og bæta við sig 

þekkingu í hverju og einu. Móðurmál barna er gríðarlega mikilvægt og eftir því sem barn er 

betur statt í því tungumáli, því betur gengur að læra önnur tungumál eða tungumálanám 

seinna meir (Lesvefurinn, e.d.). Það er því nauðsynlegt að hlúa vel að móðurmálinu frá 

upphafi bæði heima og í leikskólanum með því að tala við börnin og lesa fyrir þau, svo dæmi 

séu tekin. 

Það getur oft reynst erfitt þegar aðlaga á barn sem á foreldra sem skilja lítið eða ekkert í 

íslensku. Barnið þarf að finna sig jafn velkomið og önnur börn óháð sínu tungumáli. Það fellur 

undir hlutverk deildarstjóra hverrar deildar fyrir sig að samskiptin og móttakan fari fram eins 

vel og hægt er. Það getur þó verið vafasamt þegar leikskólakennarinn, hvort sem hann er 

reyndur í sínu fagi eða ekki, þarf einn að sjá um að samskipti eigi sér stað því nauðsynlegt er 

að fá svörun frá foreldri til þess að efla leikskólakennarann. Það er þó ekki alltaf sem það 

gengur upp og ekki hægt að krefja foreldra um samskipti almennt. Leikskólakennarinn getur 

hins vegar eflt sig í samskiptafærni, víðsýni og lausnaleit til þess að styrkja sig í starfi, ásamt 

því að geta stuðst við það þegar á reynir (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013, bls. 14). 
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5 Fjölþætt hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennarar þurfa að sinna hinum ýmsu verkefnum dagsdaglega á vinnustað sínum. 

Starfslýsing þeirra er því ansi víðtæk, eða allt frá því að gefa af sér ást og umhyggju út í það 

að undirbúa góðan grunn að samfélagsþegnum seinna meir. Starfið krefst þess að gefið sé af 

sér og þurfa leikskólakennarar að vera undirbúnir fyrir það þegar þeir sækja um starf. Inni á 

vef Kennarasambands Íslands er hægt að finna starfslýsingu leikskólakennara og sjá þar 

gróflega hvað leikskólakennarastarfið felur í sér (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í gegnum alla leikskólagönguna og ekki síst 

þegar kemur að leikskólabyrjun barna en tenging þeirra við börnin og foreldra þeirra strax frá 

upphafi gefur til kynna hversu vel muni ganga fyrir barnið að aðlagast leikskólanum. 

Leikskólakennarar þurfa því að vera vel undirbúnir strax frá fyrsta degi og móttækilegir fyrir 

því að mynda tengsl við börnin meðan aðlögun á sér stað (Kristín Dýrfjörð, 2017).  

Þegar unnið er með lifandi efnivið er ávallt gott að vera í góðu jafnvægi og geta gefið af 

sér. Í grein Hall-Kenyon, Bullough, MacKay og Marshall (2014, bls. 160) er farið yfir skrifleg 

gögn sem til eru um vellíðan leikskólakennara. Lykilatriði er að kennurunum líði vel og þeir 

séu andlega til staðar svo börnunum líði sem best. Áhugaverð samantekt segir frá því að lítið 

sé skrifað um leikskólakennara og ekkert til um vellíðan þeirra í starfi. Það er einkennandi 

fyrir leikskólakennara að þeir þurfi að leggja sig alla fram og gefa af sér eins mikið og þarf 

þegar þeir mæta í vinnuna. Vellíðan barnanna er nefnilega tengd við hversu vel 

leikskólakennaranum líður og hvernig hann er stemmdur í vinnunni. Stipek (2006, bls. 453) 

segir að leikskólakennarar þurfi að standa við metnaðarfullar kröfur og breytingar á starfinu 

séu miklar. Þessu sé ekki fylgt nógu vel eftir og þarfir leikskólakennaranna sjálfra séu þar af 

leiðandi ekki skoðaðar út frá kröfunum. Ásamt þessu nefna Hall-Kenyon, Bullough, MacKay 

og Marshall (2014, bls. 160) að mikið hafi verið lagt upp úr því að leikskólakennarar séu 

menntaðir en það megi velta fyrir sér hvort það sé jákvætt að hafa fjölbreytta menntun á 

leikskólum eða hvort miða eigi aðeins við leikskólakennarafræðina. Í lögum um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 

87/2008) kemur fram að tveir þriðju hlutar starfsfólks hvers leikskóla skuli vera menntaðir 

leikskólakennarar. Hins vegar er mismunandi á milli leikskóla hversu vel gengur að fylgja því 

eftir. 

Áhyggjur gætu mögulega skapast um hvort fagmennska helst í hendur við fjölbreytta 

menntun starfsfólks á leikskólum því ýmsar leiðir er hægt að fara til þess að sækja sér 

menntun. Hughes og Gullo (2010, bls. 59) tala um möguleika leikskólakennara á að upplifa 

velgengni og vellíðan í gegnum starf sitt. Ástæða þess er að þeir sem vinna á leikskóla leggja 

áherslu á það sem koma skal í framtíð barnanna. Börnin læra að eiga í samskiptum og deila 
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með öðrum, takast á við krefjandi verkefni og leysa ágreining á farsælan hátt svo dæmi séu 

tekin, og þar skiptir ákveðin námsleið að menntun minna máli. Í grein Elvu Önundardóttur, 

Gunnar Árnadóttur og Sigríðar Sturludóttur (2006) er lögð áhersla á að gleði inn á leikskóla 

þýði alls ekki að faglegt námsmat og að starf sé fellt niður, heldur er notast við viðeigandi 

námsmat og starf fyrir hvern barnahóp hverju sinni. Slík vinna leiðir af sér gleði og umhyggju 

í námi og starfi bæði fyrir leikskólakennara og barnahópinn. Börn þurfa að hafa góða 

fyrirmynd sem sýnir þeim væntumþykju í gegnum daglegar athafnir. Leikskólakennari þarf að 

vera sú fyrirmynd og gefa af sér til allra barnanna. Í bók Løkken (1996, bls. 129) eru samskipti 

sögð vera mikilvæg og því þarf leikskólakennarinn að vera virkur og ná að virkja barnið með 

opnum spurningum og spurningum eða vangaveltum sem tengjast áhuga barnsins eða því 

sem það veitir athygli. Með því að eiga samskipti við börnin byggist upp gagnkvæmt traust og 

þekking leikskólakennarans á barninu. Það breytir því engu máli hvort börn séu farin að tjá 

sig munnlega eða ekki. (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012, bls. 45) Samskipti 

geta verið á ýmsa vegu og þó að barnið gefi ekki svar í orðum er líkamstjáning þess félagsleg 

samskipti við einstaklinga í umhverfinu. Tjáningarform ungra barna er nefnilega einstakt og 

skarast á við þá merkingu sem fullorðnir nota og skilja  

Vygotsky er einn af þeim fræðimönnum sem farið er eftir í mörgum íslenskum 

leikskólum og er vitnað í kenningu hans í rannsókn Ingibjargar Ósk Sigurðardóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur frá árinu 2012. Kenningin felst meðal annars í umfjöllun um það sem 

hann kallar þroskasvæði barns (e. zone of proximal development). Þroskasvæðið útskýrir það 

sem barnið getur gert með því að fá utanaðkomandi stuðning. Þar kemur að því hversu 

mikilvægu hlutverki leikskólakennarinn gegnir í því samhengi að ýta undir þroska barna með 

því til dæmis að útvega börnunum miskrefjandi viðfangsefni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005, 

bls. 34). Þá er leikskólakennarinn til staðar til þess að styðja barnið til náms í gegnum leikinn 

með því að spyrja það opinna spurninga eða koma með vangaveltur tengt því sem það fæst 

við. Með því er leikskólakennarinn ekki að leiðbeina barninu heldur að styðja við það til þess 

að það leiti svara sjálft, og efli þar með vitund sína og þroska (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls.12).  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að ekki sé nóg að eiga í góðum samskiptum við börnin 

heldur þurfi að huga að líkamlegri, andlegri og félagslegri líðan þeirra með því að huga að 

umhverfinu í kringum þau. Starfsmenn leikskólans þurfa að hafa það að markmiði að 

skólabragurinn sé jákvæður og umhverfið sé heilsueflandi og hvetjandi til aukins þroska allra 

barna, burt séð frá því hvort þau séu eins árs eða fimm ára. Leikskólinn þarf að taka tillit til 

mismunandi þarfa barnanna svo hvert þeirra fái að nýta styrkleika sína til uppbyggingar á 

jákvæðri sjálfsmynd. Það er því hlutverk leikskólakennarans að sýna börnunum hvers virði 
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þau eru og hvetja þau áfram í viðfangsefnum við þeirra hæfi á hverju aldursskeiði fyrir sig 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). 

Börn leita til leikskólakennara sinna með líkamstjáningu og svipbrigðum þegar þau þurfa 

á athygli að halda. Einnig ef upp koma aðstæður sem börnin geta ekki leyst úr sjálf eða gera 

eitthvað sem þau vita að er ekki leyfilegt líta þau til leikskólakennara sinna og reyna að ná 

augnsambandi. Þessi tenging milli leikskólakennara og barna er mikilvægur þáttur í líðan 

barna á leikskólanum. Þau þurfa að finna fyrir nærveru leikskólakennarana, að þeir séu til 

staðar bæði líkamlega og andlega. Góð tengsl hvetja börn til dáða, ýta undir trú þeirra á sjálf 

sig og að þau upplifi viðurkenningu á sér og viðhorfum sínum (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012, bls. 43). Leikskólakennarastarfið er fjölbreytt og hafa þeir því nóg á sinni 

könnu. Það sem þó er talið skipta mestu máli er að mæta þörfum barnanna andlega, 

líkamlega og vitsmunalega og út frá áhuga þeirra svo þau njóti sín sem best (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22).  
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6 Samantekt  

Í þessu lokaverkefni var lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hvaða þætti þarf að hafa í 

huga við upphaf leikskólagöngu 1–2 ára barna og hvernig hafa þessir þættir áhrif á upphafið. 

Upplýsinga var aflað bæði af netinu, í greinum og bókum. Á heildina litið voru fræðimenn 

almennt sammála um þá þætti sem þarf að hafa í huga við upphaf leikskólagöngu yngstu 

barnanna. Má þar nefna gildi góðs foreldrasamstarfs, hversu vel tekst að aðlaga barnið 

ásamt því hvernig leikskólakennarinn stendur sig í hlutverki sínu við að mæta þörfum hvers 

barns og fjölskyldu þess. 

Frá fyrsta leikskóladegi barns ganga bæði foreldrar og barn í gegnum heilmiklar 

breytingar á sínu daglega lífi. Ný manneskja, leikskólakennarinn, tekur við barninu og aðlagar 

það að nýju umhverfi í leikskólanum. Foreldrasamstarf er stór þáttur í daglegu lífi leikskóla 

og þurfa bæði foreldrar og leikskólakennarar að hafa áhuga á sínu hlutverki og vilja sinna því 

af heilum hug. Foreldrar þekkja börnin sín best og vita hverjar þarfir þeirra eru og 

leikskólakennararnir vita hvernig er best að haga fyrirkomulaginu í leikskólanum. Með því að 

tala og vinna saman að sameiginlegum markmiðum búa börnin að góðum grunni í leik og 

námi. Stórt hlutfall fræðiefnis og rannsókna benda til þess að umhverfi, foreldrar og 

leikskólakennarar hafi áhrif á líðan og þroska barna. Allir þessir þættir þurfa að vinna saman 

til þess að halda sem best utan um barnið allt frá fyrstu skrefum þess í leikskóla. Umhverfið 

þarf að vera hvetjandi og ætti það að vera skipulagt með barnið og þarfir þess í huga en ekki 

öfugt, að barnið þurfi að aðlaga sig umhverfinu.  

Leikskólakennarar þurfa að vera í stakk búnir til þess að gefa af sér og koma til móts við 

þarfir þeirra fjölmörgu barna sem á leikskólann koma. Þeir eiga að vera fyrirmyndir og má 

fullyrða að þeir eiga stóran þátt í uppeldi barna sem dvelja hjá þeim á leikskólum landsins. 

Leikskólakennarar þurfa að vera til staðar fyrir börnin, veita þeim öryggi og hlýju ásamt því 

að undirbúa þau sem best er á kosið svo þau geti tekist á við sitt daglega líf seinna meir. 

Leikurinn er námsaðferð barnanna og þurfa leikskólakennarar að hafa þekkingu á námi í 

gegnum leik, ásamt því að þekkja mun milli hinna ýmsu leiktegunda.   
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7 lokaorð 

 

Áður en verkefnavinna við þetta lokaverkefni hófst var ég með ákveðna hugmynd af því sem 

ætti að koma fram. Í sambandi við leiðbeinenda fór boltinn að rúlla og að sjálfsögðu fór 

verkefnið á annan hátt en unnið var eftir í upphafi. Það var þó eitt aðalmarkmið sem var 

ávallt í huga mínum að gefa lesendum greinargóða og innihaldsríka ritgerð sem fjallar um 

hvað þarf að huga að þegar unnið er með yngstu börnunum í leikskólanum. Líkt og áður 

sagði kviknaði áhugi minn á efninu út frá vinnu minni sem deildarstjóri á yngstu deild í 

leikskóla. Ég hef unnið í tæp þrjú ár í leikskóla og þetta hafa verið mín skemmtilegustu ár í 

vinnu en jafnframt þau mest krefjandi. Ég hef þurft að takast á við erfið verkefni og þroskast 

virkilega, þó ég segi sjálf frá, bæði sem starfsmaður í leikskóla og í mínu persónulega lífi.  

 Þegar ég fór að einblína á yngstu börnin út frá fræðilegum heimildum sá ég hversu 

lítið hefur verið skrifað og rannsakað í tengslum við þeirra málefni. Þetta á við hvort sem það 

snýr að börnunum sjálfum, skoðunum þeirra og löngunum eða umhverfi þeirra og umönnun. 

Það tel ég vera ástæðu þess að ég vildi gera mitt besta í að finna erlendar sem og íslenskar 

rannsóknir og setja á einn og stað sem aðgengilegur væri þeim sem hafa áhuga á málefnum 

yngstu leikskólabarnanna. Það er töluvert af erlendum rannsóknum um málefni yngstu 

barnanna og að mínu mati eru þær fáu sem til eru á íslensku virkilega vel unnar og sýna að 

metnaður er til þess að gera vel í umfjöllun um yngstu börn leikskólans. Þessi 

rannsóknarvinna mín skilur því gríðarlega mikilvægan fróðleik eftir hjá mér sem ég mun geta 

nýtt mér um ókomna tíð, auk þess að efla mig í mínu starfi með því að geta rökstutt skoðanir 

mínar í starfinu sem leikskólakennari í framtíðinni.  

 Ég er bjartsýn fyrir næstu árum eða áratugum á sviði leikskólamála þar sem ég tek 

eftir vitundarvakningu í rannsóknum á leikskólastarfi og þá ekki síst í tengslum við yngstu 

börnin. Tel ég að þetta sé aðeins byrjunin og eftir nokkur ár verðum við á Íslandi búin að 

framkvæma enn fleiri rannsóknir sem hægt verður að nýta á þessu sviði. Ástæðan á bakvið 

það er breyting á viðhorfum samfélagsins frá því sem áður var. Ung börn í dag sem ekki tjá 

sig með orðum eða eru að læra sín fyrstu orð eru alveg jafn vel metin og þau sem geta tjáð 

sig og sínar skoðanir. Það verður því gríðarlega gaman að fá tækifæri til að taka þátt í og sjá 

framfarirnar sem eiga eftir að verða á sviði menntamála yngstu barnanna. Getum við ekki 

gert enn betur þegar kemur að skipulagi námsumhverfis yngstu barnanna? Hvernig verður 

foreldrasamstarfi háttað í takt við tæknivæðingu landsins? Verður fjölgun á 

leikskólakennurum á næstu tuttugu árum til þess að byggja upp góðan grunn hjá 

framtíðarfólki landsins? Ég tel þörfina að minnsta kosti mikla fyrir rannsóknir í tengslum við 

yngstu börnin á leikskólanum. Slík vitundarvakning, sem fylgir fleiri rannsóknum, er grunnur 

góðs og gæðamikils starfs með yngstu börnum í leikskólum hér á landi. 
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