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Ágrip 

Í þessarri ritgerð verður fjallað um mikilvægi tengslamyndunar á milli starfsfólks, barns og 

foreldra sem á sér stað í aðlögunarferli þegar barn byrjar í leikskóla. Í leikskólum þar sem 

höfundur hefur starfað sem leikskólakennari hefur höfundur tekið eftir því hvað 

áhersluþættir á upphafi leikskólagöngu barna hefur breyst mikið í gegnum tíðina bæði hvað 

varðar að meiri áhersla er lögð á tengslamyndun á milli barns og starfsmanns og 

umönnunaraðila og foreldrar taka meiri þátt í aðlögun barnsins með því að vera til staðar í 

leikskólanum hjá barninu. Rannsóknarefnið er: Tengsl og tengslamyndun í upphafi 

leikskólagöngu, það er mikilvægi tengslamyndunar á milli allra sem koma að aðlögun barns, 

það er lykilpersóna í leikskólanum sem tekur á móti barninu í fyrsta skipti, umönnunaraðila 

og starfsfólks og rannsóknarspurningin er: Hvert er mikilvægi tengslamyndunar barns og 

fullorðins við aðlögun í leikskóla. Fjallað verður um mikilvæg hugtök eins og geðtengsl, 

örugga höfn, aðskilnað og tengslakenningar verða útskýrðar. Fjallað verður um  

einstaklingsaðlögun og þátttökuaðlögun og aðlögunaraðferðirnar bornar saman. Fjallað 

verður um ólíkan menningarlegan bakgrunn foreldra og stuðningsefni frá Reykjavíkurborg og 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011 hvað varðar aðlögun haft til hliðsjónar og að 

lokum verða rannsóknarniðurstöður skoðaðar. Mikilvægt er að komast í raun að því hvað á 

sér stað í tilfinningalífi barns á þeim tímamótum þegar það fer frá umhverfi sínu heima þar 

sem það hefur verið í umsjón umönnunaraðila til dæmis móður og þegar það byrjar í 

leikskóla og er í umsjón starfsfólks leikskóla. Markmiðið með þessum ritgerðarskrifum er að 

sýna fram á mikilvægi þess að skilja hvað á sér stað í aðlögunarferlinu hvað varðar 

tengslamyndun. 
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 Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.E-d. gráðu í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er með tíu ára starfsreynslu sem menntaður 

leikskólakennari og hef alltaf starfað á yngri deildum í leikskólum með börnum á aldrinum 

eins til þriggja ára. Mér hefur alltaf fundist ferlið þegar að börn eru að fara í gegnum aðlögun 

í leikskóla mjög merkilegt og stórkostlegt og þegar traust byrjar að myndast á milli barna, 

starfsfólks og foreldra eða umönnunaraðila barnsins. Aðlögunaraðferðir eru ólíkar í 

leikskólum á Íslandi, flestir leikskólar styðjast við þátttökuaðlögun nú til dags þegar börn 

hefja leikskólagöngu sína en áður fyrr var stuðst við hefðbundna einstaklingsaðlögun. Ég hef 

átt þess kost að skrifa lokaverkefni í leikskólakennarafræðum og bæta við menntun mína en 

ég útskrifaðist úr Fósturskóla Íslands á níunda áratug síðustu aldar. Ástæðan fyrir því að ég 

skrifaði þessa ritgerð er sú að ég hef haft lengi í hyggju að skrifa um tengslamyndun barna í 

aðlögun og kanna rannsóknir í þeim efnum og bæta við þekkingu mína sem gæti nýst mér í 

starfi sem leikskólakennari. Ég vil þakka Hrönn Pálmadóttur leiðbeinanda mínum fyrir góðar 

og gagnlegar leiðbeiningar. 

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 

 

Sigríður Halldórsdóttir 
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1 Inngangur  

Aðlögun barns í leikskóla er stór áfangi í lífi barns í upphafi leikskólagöngu þess. Ef vel tekst 

til með aðlögun getur það leitt til þess að barninu finnist það öruggt og líði vel alla 

leikskólagöngu sína. Til þess að svo geti orðið skiptir miklu máli hvernig tengslamyndun í 

aðlögun tekst á milli barnsins, starfsfólks og foreldra. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur 

fram að æskilegt sé að lykilpersóna sem er starfsmaður í leikskóla taki á móti barni og 

foreldri í fyrstu heimsókn þeirra í leikskólann, verði tengiliður þeirra í upphafi og sýni þeim 

leikskólann og kynnir barnið og foreldrið fyrir öðru starfsfólki og börnum. Foreldrum gefst 

tækifæri til að kynnast starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá leikskólans og starfsfólk 

leikskólans fær upplýsingar um barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasvið (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

       Tengslamyndun við aðlögun hefur ekki mikið verið rannsökuð hér á landi og það þyrfti að 

framkvæma fleiri rannsóknir. Þegar börn byrja í aðlögun í leikskóla gerist margt í lífi þess, það 

fer í ókunnugt umhverfi þar sem allt er nýtt og framandi og kynnist og tengist starfsfólki og 

börnum. Markmið mitt með þessum ritgerðarskrifum er að skoða mikilvægi 

tengslamyndunar og hvaða þýðingu tengslamyndun sem myndast á milli barna og starfsfólks 

í upphafi leikskólagöngu hefur. Eftirfarandi rannsóknarspurning er sett fram í upphafi: Hvert 

er mikilvægi tengsla í upphafi leikskólagöngu? 

Í ritgerðinni verður byrjað á því að fjalla almennt um tengslakenningar og verður 

geðtengslakenning John Bowlbys útskýrð. Þar á eftir verður fjallað um geðtengsl og hvað 

felst í hugtakinu. Næst verður rætt um mikilvægi öruggrar hafnar hjá umönnunaraðila og 

barni og einnig útskýrt hvað gerist við aðskilnað við umönnunaraðila hjá ungum börnum og 

þessi lykilhugtök skilgreind. Umfjöllun um upphaf leikskólagöngu verður næst, athugað hvort 

vísað sé í tengslakenningar varðandi aðlögun í efni Aðalnámskrá leikskóla sem var gefin út 

árið 2011 og í efni sem Reykjavíkurborg (e.d.) setur fram varðandi aðlögun á vefsíðu sinni. 

Fjallað verður um hefðbundna einstaklingsaðlögun og þátttökuaðlögun og athugað hvort 

tengslakenningar séu hafðar að leiðarljósi í þeim og þessar aðlögunaraðferðir verða bornar 

saman. Ólíkur menningarlegur bakgrunnur foreldra verður næsta umfjöllunarefni og athugað 

hvernig tengslakenningar tengjast þar inn í aðlögun barna þeirra. Samantekt verður svo á 

efninu og þar næst verður fjallað um rannsóknarniðurstöður sem tengjast upphafi 

leikskólagöngu. Að lokum er umræða um efnið og lokaorð. 
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2 Tengslakenningar 

Árið 1969 kom John Bowlby fram með geðtengslakenningu (e.attachment 

theory).Tengslakenningin fjallar um varanleg sálfræðileg tengsl á milli umönnunaraðila og 

barns. Meginhugmynd Bowlbys er sú að börn þurfi ástríka móður eða umönnunaraðila til 

þess að geta þroskast í heilbrigðan einstakling og ef aðskilnaður á sér stað á unga aldri geti 

það stefnt þróun frumgeðtengsla í hættu (Van der Horst, og van der Veer, 2010 bls. 25-45). 

Bowlby breytti hugmyndum fólks varðandi það hvað fólst í tengslamyndun á milli barns og 

fullorðins umönnunaraðila. Hann útskýrði í kenningu sinni að ef það kemur röskun af völdum 

aðskilnaðar, synjunar umönnunaraðila eða ástvinamissis hafi tengslaröskunin mikil áhrif á 

barnið í frumbernsku og að röskunin fylgi barninu út lífið (Bretherton, 1992, bls. 759). 

Bowlby útskýrir í kenningu sinni að frá fæðingu sýni börn ákveðna meðfædda hegðun, 

þessi hegðun tryggir þeim nálægð og snertingu við umönnunaraðila. Tengingin sem barnið 

myndar með foreldrum sínum er til að tryggja grunnþörf þeirra um öryggi, ánægju og 

þægindi og það er hlutverk umönnunaraðila að koma á móts við þarfir barnsins, þörf 

barnsins fyrir að tengjast umönnunaraðila er knúin áfram af líffræðilegri hvöt (Bowlby, 1988, 

bls.20). 

2.1 Geðtengsl 

Hugtakið geðtengsl er skilgreint sem miðlæg tilfinningatengsl þar sem nærvera til dæmis 

umönnunaraðila vekur öryggistilfinningu hjá barni. Bowlby setti geðtengslakenningu sína 

upp í fjögur stig. Fyrsta stigið varir frá fæðingu til tveggja mánaða aldurs, barnið bregst við 

samskiptum frá umönnunaraðila með brosi, bæði þegar umönnunaraðili talar við barnið og 

við líkamlegri snertingu, þessi tengsl eru félagsleg tengsl og marka upphafið að mótun 

persónu- og félagsþroska barns. Þegar barnið sýnir viðbrögð, grætur til dæmis þá er 

frumstæðum samskiptaháttum svarað þegar það er tekið upp og finnur hlýju og snertingu frá 

umönnunaraðila. Barnið sýnir líka sömu viðbrögð þegar ókunnugur aðili sinnir því með brosi. 

Annað stigið varir þegar barnið er tveggja til sjö mánaða gamalt en þá byrjar það að tengjast 

einum umönnunaraðila frekar en öðrum. Þriðja stigið stendur yfir þegar barnið er sjö til 

tuttugu og fjögurra mánaða, þá byrja geðtengsl að þróast. Barnið lítur á umönnunaraðila 

sem örugga höfn og leitar eftir nærveru viðkomandi og sýnir merki um aðskilnaðarkvíða ef 

umönnunaraðili er fjarverandi með því að gráta til dæmis. Á fjórða og síðasta stiginu er 

barnið á aldrinum tuttugu og fjögurra mánaða og eldra en barnið er þá farið að aðgreina sig 

frá öðru fólki og upplifa sig sem sjálfstæða persónu með tilfinningar og markmið en áhrifin 

koma fram í umhverfi þess (Santrock, 2011, bls. 192). 
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Bowlby leggur mikla áherslu á næmni umönnunaraðila í kenningu sinni um 

tengslamyndun fullorðins og barns. Hann setti fram líkan þar sem kemur fram að börn þrói 

með sér samband á milli sín og umönnunaraðila í byrjun og þetta samband er fyrirmynd 

barnsins hvernig það sér sjálft sig og hvernig eigi að byggja upp tengsl við aðra. Þessi tengsl 

kallast vinnulíkan. Barnið safnar saman upplýsingum í nærumhverfi sínu sem fara í gegnum 

síu sem það þróar með sér. Geðtengsl eru gagnkvæm og langvarandi. Mary Ainsworth 

samstarfskona Bowlbys kom fram með fjóra flokka af geðtengslamyndunum sem hún byggir 

á tengslakenningu Bowlbys. Þessir flokkar lýsa viðbrögðum barna í mismunandi ókunnugum 

aðstæðum þeirra þegar umönnunaraðili er fjarverandi. Þessir flokkar eru örugg tengsl-(e. 

securely attached), óörugg tengsl-hliðrun (e.insecure avoindant), óörugg tengsl-viðnám (e. 

insecure resinstant) og óörugg tengsl-fát (e.insecure organized) (Bowlby, 1988, bls. 137). 

Fram hefur komið að Bowlby skiptir geðtengslakenningu sinni upp í fjögur stig sem börn 

fara í gegnum þegar þau tengjast umönnunaraðila sínum, sem byggjast á samskiptum sem 

það fær frá honum. Ef samskiptin einkennast af hlýju og trausti í byrjun þá eru allar líkur á því 

að geðtengsl séu örugg. Þegar barnið er aðeins eldra byrjar það að tengjast umönnunaraðila, 

barnið lítur á umönnunaraðila sem örugga höfn og leitar eftir nærveru viðkomandi og sýnir 

merki um aðskilnaðarkvíða ef viðkomandi er fjarverandi og að lokum byrjar barnið að leita 

eftir nærveru til umönnunaraðila og er byrjað að aðgreina sig frá öðru fólki og upplifa sig sem 

sjálfstæða persónu með tilfinningar og markmið. Í næsta kafla verður fjallað nánar um 

örugga höfn. Ainsworth álítur að geðtengsl á fyrstu æviárum barnsins leggi grunn að 

sálfræðilegum þroska þess (Santrock, 2011, bls. 193-194). 

2.2 Örugg höfn 

Í bók Bowlbys A secure base parent-child attachment and healthy human development, 

(1988) fjallar hann um að örugg höfn sé mikilvæg þróun í geðtengslaþroska barna að því leyti 

að traust byrjar að myndast á milli barnsins og umönnunaraðila barnsins. Ef barnið fer í 

uppnám vegna einhvers sem getur til dæmis verið að það vill leikfang sem það getur ekki 

fengið eða er með kvíða fyrir einhverju sem getur verið til dæmis að það er óöruggt í 

umhverfi sínu af vegna einhvers, öðlast barnið traust og kvíði þess minnkar með því að geta 

leitað til umönnunaraðila sem það treystir. Með þessum samskiptum þróast traust og seigla. 

Það skiptir máli hvers konar tilfinningatengsl barnið þróar með sér og það fer eftir því 

hvernig geðtengsl barnið þróar með sér í gegnum samskipti við umönnunaraðila.  

Barnið er komið á það stig að það notar umönnunaraðila sem örugga höfn (e. secure 

base) á meðan það kannar umhverfið og efnivið, til dæmis leikföng, í rými sínu. Ef 

umönnunaraðili fer úr sama rými og barnið er í bregst barnið við með því að gráta og sýnir 

jákvæð viðbrögð þegar umönnunaraðili kemur aftur í rýmið með því að brosa og vill fara upp 
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í kjöltu hans. Ef tengslin ganga vel er ánægja og öryggi í lífi barnsins, en ef barn sem fer á mis 

við örugga höfn af einhverjum ástæðum sem getur til dæmis verið vegna vanhæfni foreldra 

sem af einhverjum ástæðum vanrækja börn sín til dæmis vegna fíknihegðunar, þróar barnið 

með sér kvíða, afbrýðisemi, reiði og vanhæfni til náinna sambanda síðar á lífsleiðinni. Ef 

samskipti rofna á milli barns og umönnunaraðila þróar barnið með sér sorg og þunglyndi. Í 

aðlögun barna í leikskóla skiptir þessi þáttur miklu máli svo að aðlögun takist vel. Ef 

geðtengsl hafa tekist vel við móður eða umönnunaraðila áður en barnið byrjar í leikskóla eru 

miklar líkur á því að aðlögunin gangi vel og að barnið tengist lykilpersónu sem hefur verið 

valin í upphafi fyrir það og eftir því sem líður á aðlögun þá velur barnið sér stundum 

starfsmann og örugg og traust tengsl myndast á milli þeirra ef vel tekst til. Yfirfæra má 

örugga höfn á aðlögun í leikskóla. Ef aðlögun hefur gengið illa eru líkur á því að geðtengsl á 

milli umönnunaraðila og barns hafi ekki gengið nógu vel þegar barnið var í umsjá 

umönnunaraðila áður en það byrjaði í leikskóla. 
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2.3 Aðskilnaður 

Í kenningum sínum áleit Bowlby að tvær tegundir áreita framkölluðu ótta hjá börnum. Um er 

að ræða merki um hættu og merki þess að umönnunaraðilinn sé ekki til staðar sem barnið 

myndaði örugg tengsl við (Bretherton, 1992, bls.760) Bowlby áleit að ef að barn upplifir 

streitu vegna aðskilnaðar og hræðslu, sé það forveri kvíða. Algengt er að aðskilnaðarkvíði 

komi fram við tíu mánaða aldur og hverfi við lok þriggja ára. Í tilgátu Bowlbys varðandi 

aðskilnað á milli umönnunaraðila og barns koma fram neikvæð áhrif aðskilnaðarferlis barna 

sem eru í burtu frá foreldrum sínum, barnið er viðkvæmt í byrjun en hann skipti ferlinu í þrjú 

stig. Á fyrsta stiginu, sem er tímabil mótmælenda þar sem barnið grætur og reynir þannig að 

fá viðbrögð frá umönnunaraðila og uppgötvar að það hefur engan árangur. Á öðru stiginu, 

sem er örvæntingartímabil, upplifir barnið að það sé sjálft vonlaust og byrjar að draga sig í 

hlé og sýna þau viðbrögð við umönnunaraðila að annað hvort hafnar það honum eða hefur 

ekki augun af honum og sækist eftir nærveru hans þegar hann er hjá barninu. Á þriðja stiginu 

er barnið á afneitunartímabili en þá er barnið farið að sýna umhverfi sínu áhuga og líka öðru 

fólki en ekki bara umönnunaraðilanum (Bowlby,1973, bls. 21-121). 

Samkvæmt kenningu Ainsworth eru viðbrögð barna við aðskilnaði óörugg tengsl, sem er 

hliðrun en þá sýnir barnið engin merki um vanlíðan þegar umönnunaraðili fer úr rými 

barnsins, það sýnir honum lítinn áhuga og forðast hann jafnvel. Börn í þessum flokki eiga 

líklega umönnunaraðila sem gerir miklar kröfur til þeirra miðað við aldur og sinnir jafnframt 

þörfum barnanna lítið. Í flokknum óörugg tengsl, sem er viðnám mótmælir barnið ef það er 

of nálægt umönnunaraðila en er samt mikið í kringum hann. Barnið bregst við með miklum 

gráti ef umönnunaraðili er nálægt barninu en líklegt er að umönnunaraðili sé sjálfur 

óöruggur og sé neikvæður í samskiptum við barn sitt. Ef það liggur illa á umönnunaraðilanum 

og hann er neikvæður þá sýnir barnið sömu viðbrögð. Síðasti flokkurinn er óörugg tengsl, 

sem er fát, en þá er barnið utan við sig og virðist vera hrætt og ringlað, það sýnir af sér ótta 

þó að umönnunaraðili sé nálægt barninu. Umönnunaraðilar eru yfirleitt sjálfir óöruggir og 

neikvæðir í garð barna sinna. Viðbrögð barnsins við áreiti fer eftir líðan umönnunaraðila 

(Bowlby, 1988,bls.119-137). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að aðskilnaðarkvíði hjá barni hverfur aldrei þótt það hafi náð 

að mynda geðtengsl við aðra umönnunaraðila, til dæmis starfsmenn leikskóla. Vanlíðan 

barns getur komið upp í alls konar aðstæðum í leikskóla, til dæmis við matarborð, í fataklefa 

eða í frjálsum leik. Margt getur gerst til þess að þessi viðbrögð brjótist fram, til dæmis hvellt 

hljóð úr umhverfinu sem vekur upp aðskilnaðarkvíðann (Goldschimed og Jackson, 2004 bls. 

48). 



11 

3 Upphaf leikskólagöngu 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að líðan barns í leikskóla sé samtvinnuð velferð 

fjölskyldu þess og heimilis. Þegar börn hefja leikskólagöngu þurfa foreldrar og starfsfólk 

leikskóla að leggja grunn að samstarfi þar sem umhyggja og velferð barna er höfð að 

leiðarljósi. Starfsfólki í leikskóla ber að sýna fjölbreyttri menningu foreldra af erlendu bergi 

brotnu virðingu. Í upphafi leikskólagöngu hefst aðlögun barns þegar foreldrar hafa staðfest 

leikskóladvöl fyrir barn sitt, í framhaldinu er lagður hornsteinn að samstarfi leikskóla og 

foreldris. Samstarf starfsfólks leikskóla og foreldra þarf að byggjast á gagnkvæmum skilningi 

og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 32). 

Í lögum um leikskóla nr.90/2008 kemur meðal annars fram að starfshættir leikskóla skuli 

mótast af umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi og virðingu fyrir manngildum. Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu 

vera að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra og að hlúa að 

börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að börnin 

fái notið bernsku sinnar. Ekki er sérstaklega fjallað um upphaf leikskólagöngu barna í 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eða í lögum um leikskóla.Í umfjöllun Mennta-og 

menningarmálaráðuneytisins (2011, bls. 32) kemur fram umfjöllun um samstarf foreldra og 

starfsfólk en ekki barnið sjálft og í lögum um leikskóla er barnið ekki heldur í brennidepli 

heldur fjallað um gildi og að hlúa að börnum. Í bæklingi sem gefin var út á vegum 

Reykjavíkurborgar er fjallað um aðlögun almennt og líka um aðlögun tvítyngda barnsins og 

þar er að finna upplýsingar fyrir forelda um leikskólabyrjun. Þar kemur fram að þegar 

leikskólaganga barna hefst sé mikilvægt að mynda strax góð tengsl á milli leikskólans og 

heimilis. Gagnkvæm virðing milli foreldra og leikskóla er grundvöllur þess að barninu líði vel 

og að það fái notið sín. Það er hlutverk starfsfólks að koma á góðum samskiptum við foreldra 

þannig að gott samstarf sé um velferð barnsins Reykjavíkurborg (e.d.). 
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3.1 Aðlögun í leikskóla 

Aðlögun barna í leikskóla byggist á því að barnið er að læra að vera í nýjum aðstæðum í nýju 

umhverfi. Helsta markmið aðlögunar hefur verið að létta börnunum aðskilnaðinn frá 

foreldrum sínum og stuðla að öryggi þeirra í leikskólanum. Í aðlögun beinist athyglin að 

börnunum og með því að styðjast við aðlögunaraðferð léttir það þeim aðskilnaðinn. Það þarf 

að taka tillit til aldurs, þroska og þess að börn eru mismunandi einstaklingar. Barnið kynnist 

starfsfólkinu smám saman og traust byrjar að myndast á milli þeirra. Gengið er út frá því að 

barnið taki þátt í að móta nánasta umhverfi sitt og þekkingu sem það öðlast í leikskólanum. 

Upphafsdagar leikskólagöngu hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar barnsins og hvernig það 

skapar önnur tengsl. Mismunandi áherslur eru ríkjandi í leikskólum og mismunandi 

vinnubrögð sem leikskólar velja og þessir þættir hafa áhrif á hvernig aðlögun tekst. 

Aðlögunaraðferðir í leikskólum á Íslandi skiptast yfirleitt í hefðbundna einstaklingsaðlögun og 

þátttökuaðlögun. Í hefðbundinni einstaklingsaðlögun er eitt barn í aðlögun í einu á deildinni 

og deildarstjóri eða annar starfsmaður skipuleggur aðlögunina í samráði við foreldra og sinnir 

barninu og foreldrum þess á meðan á aðlögunartímanum stendur. Áður en aðlögun hefst 

tekur lykilpersóna sem starfar á leikskólanum á móti foreldrunum og barninu og tekur fyrsta 

viðtal við foreldra og stundum er leikskólastjóri viðstaddur.Reykjavíkurborg (e.d.). 

Lykilpersóna er tengiliður barns og foreldra við aðra í kennarahópnum og hefur það 

hlutverk að kynna deildina, starfsfólk leikskólans og leikskólann á markvissan hátt fyrir 

barninu og foreldrum þess í samvinnu við leikskólastjóra. Lykilpersónan hefur að markmiði 

að koma á eins góðum tengslum við foreldra og hægt er áður en barnið byrjar í aðlögun. 

Þegar aðlögun hefst tekur viðkomandi á móti foreldrum og barni og fylgir þeim eftir fyrstu 

vikuna og leggur sig fram um að mynda samband við barn og foreldra sem einkennist af hlýju 

og trausti og kynnir þau fyrir nýju umhverfi og barnahópnum Reykjavíkurborg (e.d) 

Goldschmid og Jackson (1994) telja að lykilpersóna geti tryggt barninu betri umönnun í 

leikskólanum og aukið á traust milli foreldra og leikskóla. 

Aðlögun stendur yfirleitt í nokkra daga en lengd tímans fer eftir því hvernig barninu 

gengur að aðlagast leikskólaumhverfinu. Yfirleitt gengur aðlögun fyrir sig á eftirfarandi hátt; í 

hefðbundinni einstaklingsaðlögun dvelur barnið stutt fyrsta daginn í leikskólanum, algengt er 

að barnið dvelji í tvo til þrjá klukkutíma og aðlögunin byggist á fullri þátttöku foreldranna í 

starfi leikskólans allan tímann sem aðlögunin varir. Barnið kynnist umhverfi og starfsfólki, 

leikur sér inni og úti og kannar efnivið í leikskólaumhverfinu. Á flestum leikskólum á Íslandi er 

fyrirkomulagið þannig að barnið velur sér sjálft starfsmann sem það treystir og myndar 

tengsl við. Á öðrum degi dvelur barnið lengur og kemur þá gjarnan í morgunmat, fer út með 
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börnunum á deildinni sinni, borðar hádegismat, fer í hvíld og fer svo heim með foreldrum 

sínum þegar að það vaknar. Á þriðja degi aðlögunar kemur barnið gjarnan í morgunmat og 

tekur þátt í öllu sem fram fer í leikskólanum og fer svo heim til sín þegar það er búið fá sér 

síðdegishressingu. Á fjórða degi kveðja foreldrar barnið og skilja það eftir í höndum 

starfsfólks. Þar sem barnið er eitt með foreldrum sínum á deild barnsins gefst góður tími til 

tengslamyndunar bæði við barnið og foreldra þess, hér er vísað í tengslakenningar John 

Bowlbys. Aðlögunin getur átt sér stað allt frá nokkrum dögum til tveggja vikna á Íslandi 

(Kristín Dýrfjörð, 2017, bls. 1). 

Þátttökuaðlögun var reynd í leikskólum í Svíþjóð áður en byrjað var að styðjast við 

aðlögunina á Íslandi. Í þátttökuaðlögun er átt við aðlögun þar sem foreldrar taka virkan þátt í 

starfi leikskólans á aðlögunartímanum. Sama fyrirkomulag er í aðlögunaráætlun hvað varðar 

tíma sem barn og umönnunaraðili dvelja á leikskólanumog er í umfjöllun að ofan í 

hefðbundinni einstaklingsaðlögun. Hugmyndafræðilega byggist þátttökuaðlögunin á 

heimspekilegri og félagsfræðilegri nálgun við leikskólastarf og markmiðið er að öruggir 

foreldrar smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna og að þeir öðlist öryggi um 

dagskipulagið í leikskólanum (Kristín Dýrfjörð 2017, bls. 685). 

Báðar aðlögunaraðferðirnar byggjast á svipaðri aðferð. Barnið er að læra að vera í nýjum 

aðstæðum. Munurinn felst í því að í hefðbundinni aðlögun er eitt barn í einu í aðlögun en í 

þátttökuaðlögun eru nokkur börn í aðlögun á sama tíma, yfirleitt fjögur til sex börn. Kostur 

við þátttökuaðlögun er sá að foreldrar og börn kynnast betur í byrjun aðlögunar en ókostur 

er að ekki gefst tími til þess að mynda tengslamyndun jafn vel eins og hægt er að gera í 

hefðbundinni aðlögun. Höfundur hefur reynslu af báðum aðferðunum og finnst hefðbundna 

aðlögunin betri upp á það að gera að það er hægt að fylgjast betur með barninu í byrjun 

leikskólagöngu og gefa því góðan tíma. Þátttökuaðlögun er líka mjög góður kostur vegna 

þess að foreldrar og börn mynda tengsl í upphafi. Hefðbundin aðlögun byggist meira á 

tengslakenningu Bowlbys þar sem aðskilnaðarkvíði og örugg höfn eru í forgrunni. Það er ekki 

talið æskilegt að aðlögun barna á yngstu deildunum sé of þétt í tíma vegna þess að þau börn 

sem nýlega hafa lokið aðlögun eru talin viðkvæm fyrir ytri áhrifum til dæmis gráti þeirra 

barna sem eru ennþá í aðlögun. Kostur þátttökuaðlögunar er að sá tími leikskólastarfsins 

sem fer í aðlögun verður styttri. Báðar aðferðirnar byggjast á sama hugmyndafræðilega 

grunninum (Kristín Dýrfjörð 2009,bls. 2). 

Ef horft er heilstætt á barnið það sem gerist hjá því í aðlögunarferlinu,er það líkamlegi 

þátturinn sem gefur sterka vísbendingu um hvernig barninu líður. Það hefur áhrif hvort  

barnið hefur myndað örugg eða óörugg tengsl við foreldra eða umönnunaraðila. Í rannsókn 

Ahnert og Lamb (2004, bls. 639-648) var framkvæmd kortísólmæling í líkama þýskra barna 

við upphaf leikskólagöngu,í ljós kom að álag jókst hjá þeim. Magn kortísóls hækkaði fyrsta 
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klukkutímann í að minnsta kosti níu daga eftir að foreldrið (oftast móðirin) yfirgaf barnið og 

varð 75-100 % meira en þegar barnið var heima. Fimm mánuðum síðar hafði leikskóladvölin 

enn þau áhrif að magn kortísóls hjá börnunum var hærra þar en heima hjá þeim. Magn 

kortisóls hjá börnum sem höfðu myndað örugg tengsl héldust eða styrktust þegar móðirin 

gaf sér lengri tíma í aðlögunina.  

3.2 Ólíkur menningarlegur bakgrunnur foreldra 

Foreldrar leikskólabarna hafa mismunandi menningarlegan bakgrunn og börn þessara 

foreldra hafa myndað mismunandi tengsl við foreldra sína í upphafi. Því er mikilvægt að hafa 

innsýn inn í geðtengslakenningar því börnin eru stödd á mismunandi stað varðandi það að 

treysta öðrum fullorðnum í upphafi aðlögunar. Í umfjöllun um aðlögun tvítyngdra barna sem 

birt er á vef Reykjavíkurborgar (e.d). kemur fram að það sé mikilvægt er að leikskólinn sé vel 

undirbúin fyrir komu barns af erlendum uppruna og að umhverfið sé hlýlegt og hvetjandi. 

Um leið og sjálfstraust barnsins eykst fer það að kanna umhverfi sitt. Þættir sem hafa áhrif á 

aðlögun tvítyngdra barnsins eru eftirfarandi; hversu lengi barnið hefur verið á Íslandi. Ef 

barnið er búið að vera stutt á Íslandi þarf það á meira stuðningi að halda frá starfsfólki 

leikskólans. Þar eru nefndir eftirfarandi þættir sem starfsfólk getur haft að leiðarljósi; Fyrri 

reynsla barnsins af því að vera aðskilið frá foreldrum sínum, það er gagnlegt fyrir starfsfólk 

leikskólans að vita hvernig barnið bregst við þegar það er skilið eftir í ókunnugum aðstæðum 

og vera upplýst frá foreldrum hvernig best er að bregðast við ef að barnið verður óöruggt. 

       Þekking kennara á menningarlegum bakgrunni barnsins, það getur verið gott fyrir 

starfsfólk að kynna sér siði og venjur frá menningarlegu umhverfi barnsins frá heimalandi 

þess. Hlýja og virðing starfsfólksins fyrir einstaklingum, hér skiptir máli að barnið finni að það 

sé alltaf velkomið og geti alltaf leitað til starfsfólks ef því líður illa. Heimilisaðstæður og 

stuðningur fjölskyldu, ef heimilisaðstæður eru erfiðar hjá barninu er gott fyrir starfsfólk að 

vita af því svo að það geti brugðist við á réttan hátt og með stuðningi. Félagslegar aðstæður 

fjölskyldu er mikilvægt að kanna í byrjun svo að hægt sé að benda umönnunaraðilum hvert 

þeir geti leitað ef þá vantar aðstoð varðandi barnið ef þannig aðstæður koma upp, til dæmis 

varðandi rétt þeirra ef málefni barnsins þarfnast úrlausnar sem getur verið til dæmis að 

útvega túlk fyrir foreldrasamtöl. Persónuleiki barnsins og sjálfstraust, mikilvægt er að ýta 

undir sjálfstraust barnsins og styrkja það, með því til að vera með málörvunarhóp þar sem 

barnið er á máltökualdri og þá eykst orðaforði þess með þeim hætti.  

Í fjölmenningarstefnu Reykjavíkurborgar (ed) kemur fram að foreldrasamvinna byggi á 

skilningi og viðurkenningu. Lögð er áhersla á að líta á hvern og einn einstakling til þess að 

forðast staðalmyndir. Þar kemur einnig fram að gera þurfi ráð fyrir lengri aðlögunartíma fyrir 

þau börn sem skilja ekki íslensku og tryggja þeim móttöku og stuðning við hæfi.  
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3.3 Samantekt 

Fjallað hefur verið um flokka tengslakenninga. Tengslakenningar hafa verið útskýrðar með 

börn frá fæðingu til tuttugu og fjögurra mánaða gömul að leiðarljósi. John Bowlby kom fram 

með geðtengslakenningu og er megininntak í þeirri kenningu það að börn þurfa ástríka 

móður eða umönnunnaraðila til þess að geta þroskast í heilbrigðan tilfinningaríkan 

einstakling og ef að aðskilnaður á sér stað á unga aldri þá geti það stefnt þróun geðtengsla 

einstaklingsins í hættu. Bowlby útskýrði í kenningu sinni að ef það kemur röskun af völdum 

aðskilnaðar, synjunar umönnunaraðila eða ástvinamissir þá hefur tengslaröskunin mikil áhrif 

á barnið í frumbernsku og röskunin fylgir barninu út lífið. 

Örugg höfn var útskýrð og tengd við aðlögun barns sem er að fara til annars 

umönnunaraðila sem getur verið til dæmis starfsmaður á leikskóla, mikilvægi öruggrar 

hafnar var útskýrð þar sem kemur fram að barnið finnur öryggi í samskiptum hjá 

umönnunaraðila. Aðskilnaðarkenning Mary Ainsworth voru útskýrð en í henni eru skilgreind; 

óörugg tengsl, hliðrun, en þá sýnir barnið engin merki um vanlíðan þó að umönnunaraðili fari 

úr sama rými sem það er í, barnið á líklega óörugga foreldra sem sinnir barninu lítið. Óörugg 

tengsl, viðnám, barnið bregst við með miklum gráti ef að umönnunaraðili er nálægt barninu, 

líklegt er að umönnunaraðili sé sjálfur óöruggur og neikvæður í samskiptum við barn sitt. Ef 

það liggur illa á umönnunaraðilanum og hann er neikvæður þá sýnir barnið sömu viðbrögð 

og að lokum óörugg tengsl, fát þá virðist barnið vera utan við sig og ringlað, 

umönnunaraðilar eru yfirleitt óöruggir. 

 Fjallað var um upphaf leikskólagöngu með Aðalnámskrá leikskóla 2011 og upplýsingar á 

vef Reykjavíkurborgar (e.d.) hafðar til hliðsjónar og svo var borið saman hefðbundin 

einstaklingsaðlögun og þátttökuaðlögun með tengslamyndun barns í huga. Að lokum var 

fjallað um ólíka menningarlega bakgrunna foreldra sem eru að byrja með barn sitt í leikskóla 

tengslakenningar voru tengdar við umfjöllunarefnið. Í næsta kafla ætla ég að fjalla um 

rannsóknir á upphafi leikskólagöngu. 
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4 Rannsóknir á upphafi leikskólagöngu 

Í umfjöllun Kristínar Dýrfjörð (2017, bls.2) kemur fram að aðlögun í upphafi leikskólagöngu í 

leikskólum á Íslandi hafi lengi verið byggð á fyrirmynd frá Norðurlöndunum og bækur þaðan 

notaðar sem stuðningsefni um hefðbundna einstaklingaðlögun og foreldrasamstarf. Eitt af 

aðalmarkmiðum aðlögunar er að létta börnunum aðskilnaðinn frá foreldrum, stuðla að 

öryggi þeirra í nýjum aðstæðum og byggja upp traust á milli starfsfólks leikskólans og 

foreldra sem er grunnur að öllum samskiptum og samstarfi allan tímann sem barnið dvelur í 

leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

Áhugavert er að skoða tengslamyndanir út frá rannsókn sem Ahnert og Lamb (2000, bls, 

339-349) framkvæmdu á 84 þýskum ungbörnum á aldrinum 12-24 mánaða í rannsókn sem 

tók fimm ár, rannsóknin fjallaði um mun á tengslamyndun barna sem voru annars vegar hjá 

umönnunaraðila og höfðu ekki farið í leikskóla og hins vegar hjá börnum sem voru í leikskóla. 

Börnin voru rannsökuð frá þeim tíma sem þau vöknuðu og þangað til þau fóru að sofa, 

rúmlega helmingur barnanna var í leikskóla og hinn helmingurinn dvaldi hjá umönnunaraðila 

heima hjá sér. Rannsóknarefnið var að athuga hvort það væri munur á tengslamyndun við 

fullorðna hjá börnunum í mismunandi aðstæðum. Í ljós kom að það skipti ekki máli hvar þau 

dvöldu í leikskóla á vökutíma sínum, jafnvel þótt börnin börnin hlyti lægri gæði hjá 

umönnunaraðila sem sinnti barninu heima þar sem hann var ekki útivinnandi. Börn sem voru 

í leikskóla nutu líka góðs af tilfinningarlegum stuðningi heima hjá sér jafnvel þó að reynsla 

þeirra á leikskóla hafi leitt til þess að þau sýndu merki vanlíðanar heima hjá þeim. Aldur 

umönnunaraðila skipti einnig máli, í ljós kom að eldri mæður sýndu meiri þolinmæði við 

umönnun barna sinna. 

      Í rannsókn Dalli (2002, bls, 73-83) sem var framkvæmd á Nýja Sjálandi, er rannsóknarefni 

hennar sjónarhóll kennara sem starfa á yngri barna deildum. Hún útskýrir í rannsókn sinni 

hvernig kennarar reyni að viðhalda faglegum samskiptum, en þeir eru með ákveðin viðhorf 

gagnvart því, þeir álíta sig vera næst besta jafnvel besta tengiliðinn við barnið og foreldra. 

Kennararnir vilja meina að tengslamyndun við yngstu börnin sé með svipuðum hætti í 

tengslamyndun eins og að tengjast móður og þessi tengslamyndun hafi áhrif á hvernig þeir 

umgengust barnið. Rannsóknin tók tíu mánuði og rannsökuð voru tengslamyndanir fimm 

barna á aldrinum 15 til 26 mánaða gömul, á milli barna, umönnunaraðila og kennara. Sex 

kennarar tóku þátt í rannsókninni. Í rannsókninni voru skoðuð og útskýrð tengslamyndanir 

við börn og foreldra sem voru nýbyrjuð í leikskóla þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að kennararnir töldu að margir faglegir þættir í starfi þeirra sé líkt við hlutverk móður. 
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Fram kom að reynsla þeirra sem mæður hjálpaði þeim í hlutverki kennara til þess að byggja 

upp traust á milli umönnunaraðila, barna og þeirra sjálfra og reynsla þeirra hvað það varðaði 

að aðrir pössuðu börn þeirra áður en kennararnir byrjuðu að vinna í leikskóla hafði mikið að 

segja hvað varðaði að byggja upp tengsl við börn í umsjón þeirra í leikskóla. 

       Fræðilegur bakgrunnur kennara hafði áhrif á hvort að kennari hafði meiri samskipti með 

börnum og foreldrum. Ef kennarinn hafði aflað sér kennaramenntunar eða sambærilegrar 

menntunar þá var líklegt að hann ynni meira faglegt starf með börnunum. 
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5 Umræða 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar er: Tengsl og tengslamyndun í upphafi leikskólagöngu, og 

rannsóknarspurningin er: Hvert er mikilvægi tengslamyndunar barns og fullorðins við 

aðlögun í leikskóla. Ég vildi kynna mér sem flest sem viðkemur aðlögun barna og 

tengslamyndunar á milli barns, starfsmanns og umönnunaraðila barnsins. Allt efni sem ég 

hef lesið um viðfangsefnið hefur sannfært mig um að það sé mjög mikilvægt að kynna sér 

aðstæður og bakgrunn allra foreldra af erlendum uppruna og íslenskra líka. 

Geðtengslakenning John Bowlbys og rannsóknir Mary Ainsworth hefur mér fundist 

sérstaklega áhugaverðarog fróðlegar hvað varðar að skoða örugga höfn og aðskilnaðarkvíða 

barna við mismunandi aðstæður. 

      Það skiptir máli hvernig barnið hefur tengst uppalanda sínum og hvort hann hefur 

myndað traust og örugg geðtengsl við hann. Örugg geðtengsl stuðla að öryggistilfinningu hjá 

barninu og sterkari tengslum í alhliða þroska þess. Ef örugg geðtengl eru til staðar hjá 

barninu eru meiri líkur á því að aðlögunartími þess í leikskóla taki styttri tíma og að barni og 

umönnunaraðila líði vel í aðlögunarferlinu. Í upphafi leikskólagöngu þarf starfsfólk að veita 

barninu athygli og stuðning ef það tekur eftir að óörugg geðtengsl eru til staðar hjá barni og 

umönnunaraðila með því að vera til staðar og byggja upp traust á milli allra aðila. 

Mismunandi er hvað aðlögun tekur langan tíma hjá börnum, það er eingstaklingsbundið og 

fer eftir persónuleika barnsins og hvort það hafi verið í umönnun áður hjá til dæmis 

dagmóður eða í öðrum leikskóla og hvort barnið hafi þróðað með sér örugg geðtengsl frá 

upphafi. Menningarlegur bakgrunnur barna skiptir líka máli, hvort þau geti tjáð sig eða skilið 

það sem fram fer á leikskólanum. Æskilegt er að lykilpersóna sem tekur á móti barninu hafi 

undirbúið sig vel með því að kynna sér bakgrunn barnsins með því til dæmis að lesa sér til um 

menningu þess, athuga hvað barnið er búið að búa lengi á landinu og hvort að barnið skilji 

tungumálið sem er talað í leikskólanum. 

      Fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum á upphafi 

leikskólagöngu að ef barn hefur myndað góð og örugg tengsl við foreldra sína frá fæðingu og 

þangað til barnið er orðið nokkurra ára gamalt sé sérstaklega mikilvægt fyrir barnið, vegna 

þess að þá eru líkur á því að barnið myndi traust geðtengsl við fólk síðar á æviferlinum. John 

Bowlby kom fram með mikilvæga tilgátu í kenningu sinni um örugga höfn þar sem hann 

útskýrir að örugg höfn sé mikilvæg þróun í geðtenglsaþroska barna að því leytinu til að traust 

byrjar að myndast á milli barnsins og umönnunaraðila. Ef að barnið kemst í uppnám út af 

einhverjum ástæðum sem getur verið til dæmis vegna hræðslu við ókunnuga þá getur barnið 
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leitað til umönnunaraðila sem veitir honum traust og hlýju og við það minnkar kvíðinn og 

barnið öðlast traust.  

      Fram hefur komið hér að ofan að Bolwby (1973, bls.284-292) útskýrði í kenningu sinni 

aðskilnað á milli umönnunaraðila og barns og þau neikvæðu áhrif á barnið aðskilnaðar á börn 

sem eru í burtu frá foreldrum sínum í ákveðin tíma,sem getur verið allt frá í stuttri stund upp 

í langan tíma. Hann skipti ferlinu í þrjú stig sem eru mótmælendatímabil, örvæntingatímabil 

og afneitunartímabil. Hægt er að yfirfæra aðskilnaðarferlið í leikskóla þar sem börn ganga 

yfirleitt í gegnum tímabilin.Það tekur stuttan tíma fyrir sum börn að fara í gegnum ferlið en 

fyrir önnur börn lengri tíma. Á mótmælendatímabilinu vill barnið stundum hafa 

umönnunaaðila hjá sér og mótmælir þegar hann fer frá leikskólanum og skilur barnið eftir. Á 

örvæntingatímabilinu byrjar barnið að draga sig í hlé og upplifa vonleysi. Starfsfólk leikskóla 

sýnir þá barninu yfirleitt stuðning og reynir að vekja áhuga barnsins á leikskólaumhverfinu og 

reynir að draga úr kvíða þess með þeim hætti. Á afneitunartímabilinu er barnið farið að sýna 

leikskólaumhverfi sínu áhuga og líka öðru fólki en ekki bara umönnunaraðila og lykilpersónu. 

      Ainsworth kom fram með flokka af geðtengslamyndunum eftir rannsóknavinnu sína sem 

fjallar um viðbrögð barna við aðskilnaði. Sé um að ræða óörugg tengsl-hliðrun þá sýnir 

barnið engin merki um vanlíðan þegar umönnunaraðili fer úr rými barnsins og sýnir 

umönnunaraðila lítinn áhuga og forðast hann jafnvel. Það getur stafað af því barnið eigi 

líklega umönnunaraðila sem gerir of miklar kröfur miðað við aldur og sinnir þörfum barnsins 

lítið. Í flokknum óörugg tengsl-viðnám þá mótmælir barnið með miklum gráti ef 

umönnunaraðili er of nálægt barninu, það getur stafað af því að umönnunaraðili sé sjálfur 

óöruggur og neikvæður í samskiptum við barn sitt. Í flokknum óörugg tengsl-fát þá er barnið 

utan við sig og virðist haldið ótta af einhverjum ástæðum þetta getur stafað af því að barnið 

umönnunaraðili er sjálfur óöruggur og neikvæður í garð barns síns (Sandrock, 2011, bls. 192). 

      Þessar geðtenglsamyndanir sem hafa þróast hjá barninu í umsjón umönnunaraðila koma 

fram með mismunandi hætti hjá börnum sem eru að hefja leikskólagöngu sína. Oftast gengur 

aðlögun vel í upphafi aðlögunar en dæmi eru um að barnið sýni merki um óörugg tengsl og 

eins og áður hefur komið fram þá þarf barnið meiri tíma og öðruvísi nálgun frá starfsfólki. 

      Eins og fram kemur hér að ofan gaf Menntamálaráðuneytið út Aðalnámskrá leikskóla árið 

2011. Þar kemur fram að líðan barns í leikskóla sé samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og 

heimilis Starfsfólki ber að sýna foreldrum af erlendu bergi brotnu virðingu. Alþingi gaf út lög 

nr. 90/2008 þar kemur meðal annars fram að starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi, kærleika ábyrgð og umhyggju. Það er reynsla höfundar að þar sem mikil 

samskipti fara fram í leikskólum á milli barna umönnunaraðila og starfsfólks, er mikilvægt að 

hafa alltaf í huga og sýna í verki umönnunaraðilum sem geta verið til dæmis foreldrar, 

börnum og starfsfólki virðingu og hlýju, það skilar sér út í leikskólaumhverfið og skapar traust 
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og öryggi. Þarna skipta tengslakenningar máli, að þær séu alltaf hafðar að leiðarljósi í starfi 

með börnum.  

Fram hefur komið að stuðst er við tvær aðlögunaraðferðir hér á landi sem byggjast á sama 

hugmyndafræðilega grunninum og á sömu tengslakenningunum. Það er að öruggir foreldrar 

smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna, og að öruggt og vel undirbúið starfsfólk sé í stakk 

búið að sinna barninu í aðlögun þess, þá er líklegt að aðlögunarferlið gangi vel þegar barnið 

lærir að vera í nýjum aðstæðum. Varðandi aðlögun barna af erlendum uppruna er mikilvægt 

að starfsfólk hafi undirbúið sig vel með því að kynna sér menningu barnsins og mæti barninu 

þar sem það er statt. Undanfarin ár hafa margir leikskólar stuðst frekar við þátttökuaðlögun 

frekar en hefðbundna einstaklingsaðlögun.  

      Það er ekki til margar rannsóknir á upphafi leikskólagöngu hér á landi. Í rannsókn sem 

fjallað var einnig um hér að ofan þar sem rannsakað var sjónarmið kennara á yngri deildum 

hvað varðar tengslamyndanir við börn í þeirra umsjá , það eru áhugaverðar 

rannsóknarniðurstöður þær sýna að reynsla þeirra sem mæður skiptir máli við umönnun 

ungra barna og menntun þeirra skiptir líka máli. 

      Fram kemur í umfjöllun Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, (2011, bls. 32) að 

áhersla er á að leikskólaganga sé sameiginlegt verkefni leikskólans og heimila þar sem setja á 

velferð barnsins í fyrirrúm og foreldrar og starfsfólk verði að leggja sig fram um að hlusta á 

hvern annan. Þarna skiptir upplýsingaflæði miklu máli, að bæði foreldrar og starfsfólk sé 

alltaf vakandi fyrir því að skiptast á upplýsingum varðandi barnið á hverjum degi þegar það 

dvelur í leikskóla, sérstaklega í upphafi leikskólagöngu. 
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       Í þýskri rannsókn, Ahnert,L, Lamb, M.E. (2000, bls. 339-351) sem fjallað var um hér að 

ofan kemur fram að börn geta verið streitt og kvíðin í upphafi leikskólagöngu, það leiddu 

kortísólmælingar í ljós á sem voru framkvæmdar og fimm mánuðum seinna var 

kortísólmagnið ennþá hátt. Áhugavert er að skoða þessar niðurstöður með tengslakenningar 

til hliðsjónar. Þær sýna að mikilvægt er skapa börnum í aðlögun rólegt og öruggt 

leikskólaumhverfi þar sem þörfum þeirra er mætt það getur leitt til þess að barnið upplifi að 

það sé öruggt og líði vel í leikskóla sínum. Meiri líkur eru á að barnið myndi örugg tengsl við 

þann starfsmann sem það er líklega búið að velja sér sem lykilpersónu. 
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6 Lokaorð 

Eftir að hafa skrifað þessa ritgerð hef ég komist að raun um að vanda þarf til verka við 

aðlögun barna í upphafi leikskólagöngu. Starfsfólk þarf að vera vel undirbúið hvað varðar að 

afla sér upplýsinga um barnið áður en það byrjar í leikskóla og vera vakandi fyrir því hvernig 

barninu líður á meðan á aðlögun stendur. Ef barnið er ánægt þá er gott að styrkja sjálfsmynd 

þess með því á hrósa því og gefa því góðan stuðning með því að vera alltaf til staðar. Ef að 

barninu líður illa þá er mikilvægt að starfsfólk huggi það ef því líður illa og beini athygli þess 

að öðru ef barnið grætur af einhverjum ástæðum. Sveigjanleiki verður að vera til staðar, 

börn hafa misjafnt geðslag og sum hver lengi að treysta fólki. 

          Góð og örugg geðtengsl á milli umönnunaraðila og barna skila sér út í 

leikskólaumhverfið og hefur úrslita áhrif um hvernig barninu reiðir af á meðan það er í 

leikskóla og jafnvel á fullorðinsárum þess hvað tilfinningarþroska varðar. Reynsla mín af 

aðlögun er að það er gott að undirbúa starfsfólk með því að gefa því upplýsingar um barnið 

áður en það kemur í fyrstu heimsókn og hittir lykilpersónu í leikskólanum og að vel sé tekið á 

móti barninu og foreldri þess, vegna þess að þá myndast traust á milli allra aðila. 

      Mikilvægt er að gott upplýsingaflæði haldist alla leikskólagöngu barnsins á milli foreldris 

og starfsfólks í öllum deildum í leikskólum og þegar barn færist á milli deilda. Misjafnt er 

hvað leikskólar leggja áherslu á í aðlögun sinni en markmiðið er alltaf það sama, að veita 

barni og foreldri stuðning og mynda traust á milli allra aðila. Eftir því sem leið á vinnslu 

þessarar ritgerðar fann ég meiri áhuga á að lesa fleiri rannsóknir um efnið og mun nýta mér 

þekkingu mína sem ég fékk í þessari ritgerðarvinnu í leikskólastarfi mínu á yngri deildum í 

leikskóla. Ég vona að starfsfólk sem starfar í leikskóla geti nýtt sér umfjöllun mína. 
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