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Ágrip 

Efni þessarar B.Ed. ritgerðar fjallar um yngstu börn leikskólans og rannsóknarspurningin er: 

Hvernig er hægt að koma til móts við fjölbreyttar þarfir barna frá upphafi leikskólagöngu til 

þriggja ára aldurs? Yfir stuttan tíma hafa orðið miklar breytingar á leikskólastarfi á Íslandi þar 

sem tekin eru inn yngri börn og meira er um að foreldrar nýti sér leikskóla en áður var. Eitt af 

margþættum hlutverkum leikskólakennara er að sjá til þess að umhverfi leikskólans sé 

þannig skipulagt að það styðji við þroska og vellíðan barna. Tilgangurinn með þessu verkefni 

er að afla frekari upplýsinga um það hvernig leikskólakennarar geta mætt þörfum yngstu 

barna leikskólans. Aflað var upplýsinga úr bókum, tímaritum og á netinu og rýnt var í 

rannsóknir um efnið bæði erlendar og íslenskar. Ritgerðin varpar ljósi á að leikskólakennarar 

þurfi að þekkja þarfir barna og skipuleggja umhverfi leikskólans með hliðsjón af þeim. Þeir 

þættir sem hafa ber í huga eru meðal annars; umhyggja fyrir börnunum, að veita þeim 

tækifæri til leiks og mynda tengsl við önnur börn og fullorðna, hvetja til hreyfingar bæði úti og 

inni og koma til móts við grunnþarfir þeirra eins og holla næringu, hreinlæti og svefn. Auk 

þess eru samskipti og samstarf foreldra og leikskólakennara grundvöllur fyrir vellíðan og 

velgengni barnsins.  
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1 Inngangur 

Í upphafi þegar leikskólar voru opnaðir voru börn einungis í nokkrar klukkustundir eða hálfan 

dag í leikskólanum. Í nútímasamfélagi eru flest börn í leikskólum í allt að átta til níu 

klukkustundir á dag. Þessa aukningu mætti rekja til atvinnuþáttöku beggja foreldra (Anna 

Magnea Hreinsdóttir 2008). Alls sóttu 95% tveggja ára barna leikskóla á Íslandi árið 2017 

samkvæmt Hagstofu Íslands (2017) og í desember 2018 var tæplega helmingur eins árs 

barna eða 47% sem sóttu leikskóla á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2019). Dagmömmum á 

Íslandi fer fækkandi og hefur það þau áhrif að börn undir tveggja ára aldri eru í auknum mæli 

að hefja leikskólagöngu. Þessar breytingar hafa átt sér stað á mjög stuttum tíma og tíðni 

þess að börn séu að byrja mjög ung að aldri í leikskóla hefur aukist gríðarlega (Hrönn 

Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015). Anna Magnea Hreinsdóttir (2008) nefnir í grein 

sinni að þar sem börn verja löngum tíma í leikskóla þurfa þeir sem þar starfa með yngstu 

börnunum að hlúa vel að þeim og skoða betur það umhverfi sem þau búa við.   

 Áhugi á viðfangsefninu kviknaði í starfi á yngstu deild í leikskóla þar sem 

sveitarfélagið tók þá ákvörðun að mæta þörfum samfélagsins og taka á móti börnum í 

leikskólann um leið og fæðingarorlofi lýkur. Þá byrja börnin í leikskólanum þegar þau eru níu 

mánaða, ef það er laust pláss í leikskólanum. Anna Magnea Hreinsdóttir (2008) staðfestir að 

sama staða sé í fleiri sveitarfélögum þar sem börn eru tekin oftar inn í leikskóla um leið og 

fæðingarorlofi lýkur. Við þessar breytingar kom í ljós að aðlaga þurfti aðbúnað og umhverfi 

leikskólanna fyrir börnin því umhverfið sem var fyrir var ekki hannað fyrir svona ung börn. 

Markmið ritgerðarinnar er að afla aukinnar þekkingar á aðbúnaði og umhverfi yngstu barna í 

leikskólum með því að skoða hvaða þætti er mikilvægast að huga að fyrir þroska þeirra og 

vellíðan.Sú þekking gæti nýst bæði foreldrum og starfsfólki leikskóla til að koma til móts við 

þarfir yngstu barnanna. Leitast verður eftir því að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er 

hægt að koma til móts við fjölbreyttar þarfir barna frá upphafi leikskólagöngu til þriggja ára 

aldurs? 
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2 Þroski barna á fyrstu árunum 

Börn fæðast með þann eiginleika að leita til þeirra sem sýna þeim umhyggju. Börn leita að 

upplýsingum frá þeim sem sýna þeim umhyggju með því að fylgjast með atferli þeirra og 

viðbrögðum. Talið er að mannleg samskipti séu börnum jafn mikilvæg og að nærast 

(Maguire-Fong, 2015). Ung börn þurfa fullorðinn einstakling sem þekkir þarfir þeirra og 

þroska. Eins þarf hinn fullorðni að geta lesið úr tilfinningum barna og veitt þeim umhyggju og 

hlýju. Börn þurfa að fá tækifæri til þess að reyna sig sjálf og leysa úr viðfangsefnum sem 

auka þekkingu þeirra og vitneskju. Auk þess er mikilvægt að skapa fjölbreytt umhverfi sem 

styður við ímyndun barna, sköpun og umhyggju (Page, Clare og Nutbrown, 2013). 

Tjáningarform sem eru virk bæði hjá fullorðnum og börnum eru líkamsstaða og 

svipbrigði (Claire, 2012). Yngstu börnin í leikskólanum eru ekki enn búin að ná tökum á því 

að nota tungumálið sem meginleið til að tjá sig og það er því líklegt að raddir þeirra heyrist 

ekki eins hátt og hjá eldri börnum í leikskólanum. Flest börn byrja ekki að nota tungumálið 

sem tjáningarform fyrr en á öðru ári en þau hafa engu að síður rödd og fullan rétt á því að tjá 

sig (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

líkamstjáning barna getur verið ólík og þau geta haft skoðanir mjög ung að aldri. Börn tjá 

skoðanir sínar með margvíslegum hætti (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008) og raddir þeirra 

þurfa að heyrast þ.e. þau verða að fá að vera sýnileg og fá að vera þátttakendur í því að hafa 

áhrif á starfið í leikskólanum. Leik- og tjáningarform ungra barna stangast oft á við þær 

hugmyndir sem fullorðnir hafa (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Hrönn 

Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015).  

Meginmarkmið leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er að efla alhliða 

þroska barna í samvinnu við foreldra. Í því felst að örva málnotkun barna, hlúa að börnum 

andlega, vitsmunalega og líkamlega út frá þörfum hvers og eins einstaklings þannig að hvert 

barn geti notið bernsku sinnar. Einnig kemur fram hjá Jóhönnu Einarsdóttur (2010a) að 

stuðla eigi að víðsýni og efla siðferðisvitund barna. Huga þurfi að því að leggja grunn að því 

að barn verði sjálfstætt og geti verið þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi. Leggja þarf áherslu á 
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mannleg samskipti hjá börnum, efla heilbrigt líferni og á leikskólastarf að einkennast af 

skapandi starfi, leik og námi sem gerist í gegnum uppgötvun barna (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010a). Þessir þættir flokkast sem hluti af grunnþáttum menntunar og koma fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

2.1 Félags- og tilfinningaþroski barna 

Mikilvægt er fyrir börn að vera í félagslegum samskiptum við aðra þar sem þau geta miðlað 

málum. Samskiptin geta falið í sér að þau fái leikfang sem þau langar í, læra að deila með 

öðrum eða bjóða öðrum að leika með sér. Með því fara börn að þróa leik með leikfélögum en 

þegar börn ná níu mánaða aldri verða þau meira meðvituð um þá sem í kringum þau eru 

(Hrönn Pálmadóttir, 2004). Tilfinningar barna byrja að þróast þegar þau eru mjög ung og það 

sem þau upplifa í barnæsku kemur til með að hafa áhrif á hvernig þau verða í framtíðinni. 

Það hefur verið rannsakað að nýfædd börn sýna viðbrögð við raddblæ og svipbrigðum en 

svo um og eftir níu mánaða aldur verða börn meðvituð um hvað aðrir eru að hugsa í kringum 

sig og geta þekkt muninn á gleði og sorg og tengt við raddblæ (Claire, 2012). Í framhaldi af 

því vill barn að sá aðili sem er með því veiti því eftirtekt og því sem það tekur sér fyrir hendur 

(Maguire-Fong, 2015). 

Mikilvægt er fyrir börn að líkja eftir öðrum til að læra að eiga í félagslegum 

samskiptum. Annar hæfileiki sem börn ná um níu mánaða aldurinn er að benda. Börn byrja 

að benda á hluti sem leið til að deila áhuga sínum með öðrum. Börn hætta yfirleitt ekki að 

benda fyrr en að einstaklingurinn sem að þau eru með snýr sér og horfir á hlutinn sem þau 

benda á. Börn eru mjög staðföst í að benda og er það öflugur samskiptamáti hjá þeim þegar 

kemur að því að þau þurfa að biðja um eitthvað (Maguire-Fong, 2015). 

Þegar börn ná eins árs aldri hafa þau flest áttað sig á að það að benda tengir þau 

öðru fólki. Á þessum aldri fara þau einnig að biðja aðra um ráð. Þau gera það með því að 

lesa í svipbrigði og líkamsstöðu annarra og nota það til að vita hvernig þau eiga að haga sér í 

aðstæðunum sem þau eru í. Dæmi um þetta er ef að barn kemur auga á leikfang sem það 

hefur áhuga á og í staðinn fyrir að fara og leika með það lítur barnið fyrst á þann fullorðna. Ef 
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hinn fullorðni brosir þá fer barnið að leika með leikfangið en ef hann sýnir engin viðbrögð eða 

lítur út fyrir að hafa áhyggjur þá þorir barnið ekki að leika sér með leikfangið (Maguire-Fong, 

2015).  

Ung börn gera sér ekki alltaf grein fyrir að aðrir einstaklingar geti haft aðrar skoðanir, 

hugsanir eða tilfinningar en það sjálft. Með tímanum eykst svo samskiptaskilningur barna og 

þau gera sér grein fyrir eigin sjónarmiðum og annarra. Hæfni barna til að setja sig í spor 

annarra má rekja til uppeldishátta og þess samskiptaforms sem notað er innan 

fjölskyldunnar. Þetta hefur áhrif á siðgæðishugsun barna. Til að örva siðgæðisþroska barns 

þurfa samskipti þeirra við foreldra að einkennast af rökræðum, samvinnu, gagnkvæmni og 

jafnræði í stað þess að foreldrar og kennarar séu kennivaldið og noti einhliða samskipti 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1897). Þegar barn hefur leikskólagöngu sína mun það koma til með 

að byggja ofan á þá þekkingu sem það hefur öðlast heima hjá sér (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010b). 

Barn sem er komið á annað aldursár er orðið nokkuð meðvitað um sjálft sig og farið að 

upplifa tilfinningar eins og að skammast sín og vera feimið en þessar tilfinningar eru ekki 

sjáanlegar hjá börnum á fyrsta aldursári. Tveggja og hálfs árs gömul börn hafa náð þroska í 

að vera meðvituð um tilfinningar annarra og þau sýna umhyggju og áhyggjur í garð annarra. 

Gerðar hafa verið tilraunir á ungum börnum þar sem þau eru látin horfa á einhvern sem þarf 

hjálp. Niðurstöðurnar sýndu fram á að börnin hjálpuðu tafarlaust ef einhver var í neyð og voru 

því fær um að sýna samkennd (Maguire-Fong, 2015). Einnig eru börn komin á annað stig 

siðgæðisþroska á öðru aldursári og farin að átta sig á að jafnt eigi að ganga yfir alla. 

Hugsanir eins og‚ ef þetta barn fær að gera svona þá langar mig líka að gera það’, skjóta upp 

kollinum. Börn horfa helst á það sem þjónar þeirra eigin þörfum og hagsmunum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1987).  

2.2 Hreyfi- og líkamsþroski 

Börn sem ekki geta notað tungumálið sem meginleið til að tjá sig nota hreyfingu og leik til 

þess. Hreyfing barna er yfirleitt tengd þróun á hreyfiþroska og hreyfileikjum en ekki við 
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samskiptin sem fara fram í leik sem er innihaldsríkur og skapar merkingu. Barn notar 

líkamann, skynjun, tilfinningar, hreyfingu og hugsanir til þess að nálgast umhverfi sitt. Með 

líkamstjáningu er barn að örva félagsfærni sína og byggja á fyrri þekkingu og reynslu. Börn 

hafa mikla orku og þörf fyrir að hreyfa sig og nýta hreyfingar í leik. Hreyfingar sem börn nota í 

leik eru notaðar sem samskiptaleið við umhverfið þar sem börn leika sér með ýmsan efnivið 

eða við félaga (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). 

Börn eru að meðaltali um sjö mánaða aldur þegar þau byrja að skríða og fara að 

standa á aldrinum fimm til tólf mánaða eða að meðaltali um átta mánaða. Þegar börn hafa 

lært að standa upp þá fara þau að æfa sig í að færa sig úr stað með því að halda sér í. 

Meðalaldur barna þegar þau byrja að ganga er um 11-12 mánaða en getur verið allt frá 9-17 

mánaða. Yfir mjög stuttan tíma fer barn úr því að velta sér yfir í að skríða og ganga og svo 

hlaupa (Maguire-Fong, 2015). Þegar börn byrja ung í leikskóla hafa þau misjafnar þarfir sem 

taka þarf tillit til þegar umhverfi leikskólans er skipulagt.  

Með höndunum rannsaka börn meðal annars lögun, áferð og stærð hluta sem þau 

meðhöndla. Börn geta eytt mikilli orku í að æfa og betrumbæta nýja hæfileika þangað til þau 

ná tökum á honum og framkvæma áreynslulaust. Þegar börn eru í leik með hluti þá eru þau 

að auka hreyfiþroska og safna saman upplýsingum í gegnum skynfærin sín. Eftir því sem 

börn ná betri hreyfifærni í höndum, fingrum og fótum geta þau rannsakað enn frekar og farið 

að tengja saman hvað gerist við hluti þegar þau meðhöndla þá á ákveðinn hátt (Maguire-

Fong, 2015). 

2.3 Vitsmunaþroski barna 

Mjög ung að aldri átta börn sig á því að þau eiga að hegða sér eftir ákveðnum reglum sem 

eru settar í umhverfi þeirra. Þetta geta verið hlutir eins og að vera ekki með hávaða við 

matarborðið, snerta ekki einhverja ákveðna hluti sem annað fólk á og fylgja fyrirmælum 

(Vygotsky, 1966). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að ung börn kanna, rannsaka, upplifa 

og greina hluti. Góð leið til þess að vita hvað ung börn eru að hugsa er að skoða hvernig þau 

koma hugmyndum sínum á framfæri með því að búa til hluti og hugtök og sjá síðan hvernig 



10 

þessar hugmyndir og hugtök þróast með tímanum, þetta sést best með því að fylgjast með 

börnunum í leik (Maguire-Fong, 2015).  

Piaget setti fram kenningu um að vitsmunaþroski barna skiptist í fjögur stig. Hér 

verður einungis fjallað um fyrsta stig vitsmunaþroskans þar sem það nær yfir börn að tveggja 

ára aldri en skv. því þá tekur barn þá þekkingu sem það hefur öðlast í umhverfinu og yfirfærir 

þá þekkingu á allt það sem er svipað því sem það hefur séð. Sem dæmi má nefna ef barn 

hefur einungis séð fugl fljúga þá telur barn að flugvél, fluga eða annar hlutur sem flýgur sé 

fugl. Börn alhæfa þá þekkingu sem þau hafa út frá reynslu sinni (Shaffer og Kipp, 2007).  

Barn lærir á fyrstu tveimur árunum samhengið á milli þess sjálfs og umhverfisins. Það 

lærir einnig nýjar aðferðir við að leita lausna á viðfangsefnum. Börn eru sífellt að gera tilraunir 

og rannsóknir á eðli og samhengi hluta í umhverfi sínu. Þar sem þau eru að stíga sín fyrstu 

skref í að skoða heiminn og allar þær nýjungar sem þar er að sjá og þreifa á (Guðrún Alda 

Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006). Með því að nota skynfærin taka börn eftir 

því hvernig hlutir hreyfast, líta út, lykta, hljóma, smakkast og hvernig þeir eru viðkomu 

(Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006; Maguire-Fong, 2015). Börn 

safna saman upplýsingum um hluti og fólk þar sem þau skipuleggja og flokka upplýsingarnar 

(Maguire-Fong, 2015).  

Á milli tólf og átján mánaða fara börn að prófa sig áfram með leikföng og annan 

efnivið. Það sem þau eru vön að gera með hluti reyna þau á nýjan hátt, sem dæmi má nefna 

barn sem leikur sér með önd sem tístir þegar hún er kreist. Barnið prófar að láta öndina detta 

í gólfið, stígur á hana og jafnvel setur kodda yfir öndina. Með því er það að kanna hvort öndin 

sýni sömu viðbrögð og hún er vön eða hvort niðurstaðan verði önnur. Að lokum áttar barnið 

sig á því að sama hvernig það þrýstir á öndina kemur alltaf sama niðurstaða, öndin tístir 

(Shaffer og Kipp, 2007). Ef börn bæta við sig þekkingu sem er ekki í takt við þá þekkingu 

sem þau búa yfir fyrir getur verið erfitt fyrir þau að melta nýjar upplýsingar í fyrstu. Með 

tímanum finna þau þó leið til þess að fá nýju þekkinguna til að passa við fyrri reynslu eða 

taka við af henni og byggja þannig ofan á fyrri þekkingu. Leikur barna lítur oft út fyrir að vera 

rannsókn þar sem börn eru að spyrja sig, hvað get ég látið þetta gera?’ en þau hafa mikla 
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ánægju af því að uppgötva nýjar hliðar á hlutum. Börn læra mynstur af orðræðum, 

hreyfingum, bendingum, viðhorfum og hæfileikum og þau hafa hæfileika til þess að líkja eftir 

svipbrigðum og handahreyfingum annarra (Maguire-Fong, 2015).  

Börn sem eru komin á annað aldursár leita yfirleitt að sérstökum leikföngum og vilja 

flokka þau eftir lögun, stærð, lit og virkni. Þörfin sem þau höfðu fyrir því að fylla og tæma ílát 

fer yfir í það að flokka eftir grundvallarhugtökum í stærðfræði og vísindum. Frá 18 - 36 

mánaða eru börn mikið að safna hlutum og í leit að verðmætum. Það er algengt að sjá börn 

finnast hlutir verðmætir sem myndu ekki vekja áhuga annarra. Þau halda í hlutinn, geyma 

hann oft í vasanum ef þau eru með vasa eða biðja starfsfólk leikskóla eða foreldra um að 

geyma hlutinn fyrir sig. Verðmætu hlutirnir sem börn finna koma oft úr náttúrunni (Maguire-

Fong, 2015). Ímyndunarafl barna er mjög virkt þar sem t.d. trékubbar geta breyst í dúkkur og 

hesta (Vygotsky, 1966; Shaffer og Kipp, 2007). Barn skapar merkingu með því að leika sér 

með opinn efnivið og fer í ímyndaðan leik með hann. Það færir síðan reynslu sína úr 

ímyndaða leiknum yfir á raunveruleikann. Börn sem eru undir þriggja ára aldri geta þó leikið 

sér án þess að skilja ímyndun sína í leik frá raunveruleikanum (Vygotsky, 1966).  
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3 Fjölþætt hlutverk leikskólakennara 

Hlutverk leikskólakennara, samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011), er að styðja við nám 

barna í gegnum leik og daglegt starf. Að vera leiðandi í að móta starfið með uppeldi og 

menntun að leiðarljósi ásamt því að fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Í starfinu á 

leikskólakennari að vera góð fyrirmynd fyrir börnin og leitast ávallt við að styrkja faglegt starf. 

Leikskólakennarar starfa með börnum, samstarfsfólki, foreldrum og öðrum aðilum sem koma 

að starfinu á einn eða annan hátt. Þeim ber að sýna börnum virðingu og skipuleggja 

námsumhverfið þannig að það styðji við þroska og vellíðan barna.  

Umhverfið þarf að bjóða upp á efnivið sem er hvetjandi fyrir börn til að rannsaka, leita 

lausna og skapa og einnig þurfa þau rými til að hreyfa sig. Leikskólakennari þarf að gefa 

börnum nægan tíma til að leika sér án þess að leikurinn sé brotinn upp með öðru starfi því 

það þarf að gefa börnum færi á sjálfsprottnum hugmyndum og nýta áhugasvið þeirra til að 

styðja við nám. Eins þarf leikskólakennari að mynda tengsl við börnin og efla þau í góðum 

samskiptum. Öll börn eiga að fá tækifæri til að leika bæði úti og inni. Finna þarf leiðir til að 

efla börnin í skapandi hugsun og sjálfstæðum vinnubrögðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

 Íslenskir leikskólakennarar vinna eftir þeirri hugmyndafræði að börn eigi að fá 

tækifæri til þess að læra í gegnum leik með stuðningi fullorðinna (Hrönn Pálmadóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2015). Jóhanna Einarsdóttir (2004) segir í rannsókn sinni að 

megináherslur leikskólakennara flokkist sem umönnun, óbein kennsla, samskipti, samvinna 

og útivist. Óbein kennsla í leikskólum eigi að vera jöfn umönnun og uppeldi í stað þess að 

notast sé við beina kennslu. Elva Önundardóttir, Gunnur Árnadóttir og Sigríður Sturludóttir 

(2006) fjalla um umönnun sem undirhugtak umhyggju. Það sem felst í umönnun eru t.d. 

salernisferðir, hvíld og veita börnum huggun og næringu en þær tala um að umhyggja sé 

grunnurinn að öllu leikskólastarfi.  

Leikskólakennarar sem starfa með ungum börnum þurfa ávallt að vera meðvitaðir um 

að líkamstjáning þeirra sé skýr og þeir þurfa að geta lesið úr líkamstjáningu barna. Með því 

fá þeir innsýn í merkingasköpun barna (Hrönn Pálmadóttir, 2017). Börn leita eftir því að eiga í 
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samskiptum við starfsfólk með svipbrigðum, líkamstjáningu, orðum, leikföngum og bókum. 

Börn eiga það til að reyna að ná augnsambandi við starfsfólk ef þau lenda í erfiðum 

aðstæðum eða ef að þau eru að gera eitthvað sem þau vita að þau mega ekki gera. 

Augnsamband við hina fullorðnu er mikilvægt fyrir börn og styrkir tengsl þeirra við þá. Ýmsir 

þættir eins og nærvera, bæði andleg og líkamleg, ásamt þekkingu starfsmanna hefur jákvæð 

áhrif á trú barna á eigin getu og sjálfræði. Ef börn lenda í vandræðum eins og að geta ekki 

náð sér í leikfang sem þeim hugnast þá leita þau eftir aðstoð frá starfsfólki (Hrönn 

Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). 

Leikskólakennarar eiga að stuðla að tengslum á milli barna en jafnframt eiga þeir að 

leggja sig fram við að þekkja og skilja þau flóknu samskipti sem börn eiga í leik. Mikilvægt er 

að leikskólakennarar viðurkenni og beri virðingu fyrir ólíkum sjónarhornum barna og þá 

sérstaklega þeirra sem eiga sér stað í ágreiningi. Ójöfn valdatengsl koma upp í samskiptum 

barna í leik þar sem börnin eiga það til að ögra gildum hvers annars sem snúa að umhyggju 

og vellíðan. Leikur barna getur oft snúist um félagslega stöðu þeirra og getur bæði stuðlað að 

réttlæti og óréttlæti. Mikilvægt er að viðurkenna slíkan ágreining ef hann kemur upp og hjálpa 

börnum við að leita lausna. Reynsla barna af ágreiningi í leik og hvernig hann er leystur gefur 

þeim tækifæri til þess að læra (Hrönn Pálmadóttir, 2017). 

Barnahópurinn í leikskólanum er oft stór þar sem mörg börn eru á hvern kennara og 

það getur verið flókið fyrir hann að hafa yfirsýn og styðja við öll börn í samskiptum og leik. 

Börn sækjast eftir því að fá viðurkenningu frá þeim fullorðnu á leikformi þeirra sem getur 

verið ærslafullt. Þeir sem vinna með börnum verða að eiga í ríkulegum samskiptum við börn 

því það er mikilvægur grundvöllur í námi ungra barna. Til þess þarf kennarinn að þekkja og 

skilja leik barna svo hann geti stutt samskiptin sem fara þar fram (Hrönn Pálmadóttir og 

Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2015).  

 Þeir fullorðnu eiga að vera til staðar til að geta gripið inn í leik barna ef þess þarf og 

leiða þau áfram. Það getur þó verið erfitt að skilja muninn á aðgerðarleysi, stýringu og öllu 

þar á milli ásamt því að hafa þekkingu á því hvenær þörf er á að grípa inn í leik án þess að 

trufla flæðið sem þar getur skapast. Kennarar og annað starfsfólk getur oft átt erfitt með að 
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sjá þá möguleika sem að felast í leik barna og sjá þá námsmöguleika sem hann hefur upp á 

að bjóða. Gæði leiks eru háð því hvernig skipulagið er á umhverfinu og efniviðnum sem er í 

boði fyrir börnin. Til að geta stutt við börn þarf að mynda sterk tengsl við þau og vita hvaða 

styrkleika, veikleika, hæfni, áhuga og þroska þau hafa (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Það er börnum mikilvægt að leikskólakennarar og starfsfólk sé til staðar til að styðja 

þau á mismunandi stigum í leik. Talað er um fimm ástæður þess að börn vilja stuðning 

leikskólakennara þegar þau leika sér og þær eru: að fá aðstoð frá honum, viðurkenningu, 

upplýsingar, láta vita ef önnur börn eru að brjóta reglur, fá staðfestingu á því hvernig hlutir 

virka og fá kennarann með sér í leik. Allar þessar ástæður koma einnig fram hjá yngstu 

börnunum nema ein sem er að láta kennarann vita ef að eitthvað annað barn brýtur reglur 

(Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015).  

Barn og einstaklingur sem þekkir vel til barnsins skapa í sameiningu forsendur fyrir 

auknum þroska og byggja traust sín á milli sem skapast í mannlegum samskiptum. Barn lifir í 

heimi þar sem ímyndun og leikur er hafður í fyrirúmi. Börn skilja veruleika sinn út frá eigin 

sjónarhorni og eru virkir þátttakendur í að móta sinn eigin veruleika. Grundvallarþörf barna er 

að finna fyrir umhyggju og vernd og eiga í stöðugu og varanlegu sambandi við fjölskylduna 

sína. Barn hefur einnig þörf fyrir að taka á móti kærleika úr umhverfi sínu og fá tækifæri til 

þess að hafa áhrif á umhverfi sitt. Umhverfið þarf að mæta þörfum barna svo að þau þroskist 

og þeim líði vel. Þá er mikilvægt að þarfir barna séu hafðar að leiðarljósi og reynt að mæta 

þeim eftir bestu getu eins og aðstæður leyfa. Öll framkoma við barn ætti að mótast af 

virðingu og ábyrgð. Þeir fullorðnu þurfa að styðja börn í að læra að setja sér mörk og taka 

ábyrgð á eigin lífi (Gunnar E. Finnbogason og Halla Jónsdóttir, 2014).  

3.1 Samskipti og samstarf milli heimilis og leikskóla 

Sjónarmið og framlag foreldra til leikskólastarfsins skiptir máli þegar stuðla á að vellíðan 

barna í leikskólanum. Við upphaf leikskólagöngu barna þarf starfsfólk leikskóla að eiga gott 
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samstarf við foreldra þar sem megináherslur beggja aðila eru umhyggja og velferð barnanna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Samskipti foreldra og leikskólakennara snúast oftast um líðan barna í leikskólanum, 

daglegt starf, nám og þroska barnanna (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Hjá yngstu 

börnunum er sjaldgæfara að samskiptin snúist um nám og daglegt skipulag en hjá eldri 

börnum. Starfsfólk sem vinnur með yngstu börnum leikskólans ræðir frekar umönnun og 

líðan barna við foreldra. Foreldrar yngstu barna leikskólans sækja yfirleitt upplýsingar frá 

leikskólanum við upphaf leikskólagöngu og er það hlutverk starfsfólks á deild yngstu 

barnanna að leggja grundvöll að góðu og ríku samstarfi við foreldra og leyfa þeim að finna 

strax í upphafi að þeirra framlag og skoðanir skipta máli. Það er sjaldgæft að foreldrum sé 

gefið tækifæri til að vera þátttakendur í daglegu starfi í leikskólum. Tækifærin sem þeim eru 

gefin til þátttöku eru yfirleitt í formi opins húss eða ákveðinna viðburða á vegum leikskólans 

(Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Foreldrar eru misjafnir eins og þeir eru margir og geta haft ólík viðhorf og ólíkar þarfir 

og er það í höndum leikskólakennara að leggja sig fram við að mæta þörfum allra foreldra. 

Leikskólakennarar áætla oft áhugaleysi hjá foreldrum ef þeir eru ófúsir til samstarfs en það 

geta verið aðrar ástæður að baki eins og óöryggi, tímaleysi eða að aðferðirnar sem að 

leikskólakennarar nota höfði ekki til þess foreldris. Finna þarf aðferðir og tíma sem hentar 

öllum foreldrum svo hægt sé að mæta þeim. Leikskólakennarar þurfa að leggja áherslu á að 

sýna því áhuga í upphafi að foreldrar séu virkir þátttakendur í starfinu, deila með þeim hvað 

börnin þeirra eru að gera í daglegu starfi og kynnast þörfum einstakra foreldra (Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Börn hafa þörf fyrir að mynda tengsl við aðra og mynda oft góð tengsl við einn aðila í 

uppeldisumhverfi þeirra. Geðlæknirinn John Bowlby taldi mikilvægt að sami einstaklingur 

sinnti barni fyrstu tvö árin. Það gæti haft slæm áhrif á barn ef þörfum þess fyrir 

tengslamyndun væri ekki sinnt. Slíkt gæti haft áhrif á þroska og líðan barna þegar horft er til 

lengri tíma (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016). Leikskólakennari kemur 

ekki í stað móður hjá börnum en hann er staðgengill hennar á meðan barnið dvelur í 
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leikskólanum. Það myndast oft togstreita á milli þessara tveggja ólíku hlutverka hjá kennurum 

þar sem þeir eru í senn umönnunaraðilar og kennarar. Foreldrar þekkja börn sín best og það 

kemur leikskólakennurum vel að fá innsýn frá þeim til þess að geta mætt þörfum barnanna. 

Það er mismunandi eftir kennurum hvernig samstarf þeir vilja eiga við foreldra en það getur 

verið eingöngu að safna saman upplýsingum um barn sem nýtist þeim í leikskólanum (Dalli, 

2002).  

Deildarstjóri sér um að skipuleggja aðlögun nýrra barna og foreldra í leikskólanum 

(Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013). 

Deildarstjórar bera ábyrgð á skipulagningu hverrar deildar ásamt því að bera ábyrgð á góðu 

foreldrasamstarfi. Það snýr að þeim að vera hvetjandi og stuðla að virkri samvinnu við 

foreldra um nám og þroska barns þeirra (Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013). Þær aðferðir 

sem notaðar eru til að efla þroska barna í leikskóla eiga að fara fram í náinni samvinnu með 

foreldrum, sem er hvatning til samræðu og samstarfs milli leikskóla og heimilis (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008).  

Í rannsókn eftir Jóhönnu Einarsdóttur (2010a) kom fram að leikskólakennarar lögðu 

meiri áherslu á umönnun og umhyggju í sínu starfi heldur en sjá til þess að börn lærðu 

ákveðna færni eða þekkingu. Það kom einnig fram í rannsókninni að foreldrar hefðu verið 

mjög ánægðir með móttökur barnanna á morgnana og að þeim þætti það mikilvægur þáttur. 

Ánægja meðal foreldra með leikskóla og starfsfólk hans virðist haldast í hendur (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010a). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að aukin samskipti foreldra og 

leikskólakennara hafa áhrif á gæði leikskólastarfs. Samskiptin virðast aðallega eiga sér stað 

þegar foreldrar koma með börnin í leikskólann eða sækja þau. Niðurstöður sýndu einnig að 

foreldrar yngstu barnanna ættu í tíðari samskiptum við starfsfólk leikskóla en foreldrar eldri 

barna (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

3.2 Skipulag leikskólastarfs 

Dagskipulag sem unnið er eftir í leikskóla þarf að vera sniðið að þörfum barna, aldri þeirra, 

þroska og reynslu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 
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90/2008 skal hafa velferð og hag barna að leiðarljósi, veita þeim umönnun og menntun, hollt 

og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði. Síðan er tryggt að þessum þáttum sé 

framfylgt með reglugerðum og Aðalnámskrá leikskóla 2011. Lög um leikskóla nr. 90/2008 

kveða einnig á um að sveitarfélögum sé ætlað að hafa forystu um að tryggja börnum 

leikskóladvöl og að þau beri ábyrgð á framkvæmd leikskólastarfs í sveitarfélaginu.  

Í lögum og reglugerðum eru engin ákvæði um aldur barna þegar þau hefja 

leikskólagöngu og það er misjafnt eftir sveitarfélögum hvenær hún hefst (Arna H. Jónsdóttir, 

Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Það er þó ákvæði um lengd dvalartíma 

barna í Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla (nr. 655/2009). Þar segir í 8. grein að 

starfsemi og skipulag leikskólastarfsins verði að taka mið af aldri, þörfum og hagsmunum 

barna þar sem tekið er mið af dvalartíma þeirra. Lagt er upp með það að dvalartími barna í 

leikskóla sé venjulega ekki lengri en níu klukkustundir á dag (Reglugerð um starfsemi 

leikskóla (nr. 655/2009).  

Eitt af hlutverkum leikskólakennara er að skipuleggja leikskólastarfið og samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga börn og foreldrar að vera virkir þátttakendur í 

skipulagningu skólastarfs. Anna Magnea Hreinsdóttir (2008) segir að börn fái í auknum mæli 

tækifæri til þess að vera þátttakendur í skipulagningu, áætlanagerð og mati á skólastarfinu 

sem sýnir fram á að farið sé eftir því sem skólanámskráin kveður á um. Barnasáttmálinn var 

lögfestur hér á landi árið 2013 og hann hefur haft þau áhrif að börn hafa fengið aukin réttindi 

til þátttöku í samfélaginu. Börn öðluðust jafnframt meiri rétt á að tjá skoðanir sínar og hafa 

áhrif á umhverfið sitt. Þegar börn fá tækifæri til að hafa áhrif á skipulag í leikskólum og 

aðstoða við að setja reglur getur það haft þau áhrif að þau átti sig betur á tilgangi þeirra og 

þá eru meiri líkur á því að þau fari eftir þeim reglum sem settar eru. Með þessu móti er verið 

að efla sjálfsákvörðunarrétt barna þannig þau hafi meiri áhrif til dæmis hvað varðar val á 

verkefnum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992). 

Skráningar leikskólakennara á viðfangsefnum yngstu barna setur þekkingu þeirra í 

samhengi þar sem kennari styður við nám barna og örvar þau. Skráningar eru leið kennara til 

að styðja við nám og vellíðan barna (Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 
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2006). Sýn kennara á barn eða barnahóp hefur áhrif á framfarir sem hann nær með hópnum. 

Kennari þarf að vera vakandi yfir þeim hugmyndum sem börn koma með og leyfa þeim að 

leysa úr vandamálum og viðfangsefnum í stað þess að leysa allt fyrir þau (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2005). 

Margir leikskólakennarar eru á þeirri skoðun að viðmiðið um níu stunda dvöl ungra 

barna í leikskóla sé of hátt auk þess sem þeir telja fjölda barna í leikskólum of mikinn miðað 

við það rými sem leikskólar hafa. Flestir leikskólakennarar eru sammála um að börn sem eru 

yngri en tveggja ára ættu ekki að dvelja lengur en sex klukkustundir í leikskólanum á dag. 

Sumir foreldrar fá samviskubit yfir því að vera með langa viðveru fyrir börn á leikskóla. Þeir 

sem hafa rannsakað dvöl barna í leikskólum segja að löng dvöl geti rofið tengslamyndun 

barna og foreldra og að það geti síðar leitt til hegðunarvandamála (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 

2013). Því er mikilvægt að huga að hvernig hægt sé að búa að ungum börnum svo þau njóti 

leikskóladvalarinnar sem best og veita foreldrum fræðslu um áhrif leikskóladvalar á börn 

þeirra svo þeir upplifi öryggi í stað samviskubits.  

Rannsóknir sýna að sú menntun sem fer fram í leikskólum efli börn í félagslegum 

samskiptum og getu þeirra til náms á síðari skólastigum. Niðurstöður nýrra rannsókna sem 

skoða áhrif dvalar í leikskólum á börn sýna að þau börn sem eru í góðum leikskólum fá frekar 

tækifæri til eiga í félagslegum samskiptum við önnur börn og fullorðna. Góðir leikskólar hafa 

meðal annars marga leikskólakennara og í þeim eru barnahópar ekki of fjölmennir, 

foreldrasamstarf er gott, áhersla er bæði á nám og félagslegar aðstæður barnanna og forysta 

er augljós. Börn læra að fara eftir reglum og leysa úr ágreiningi á uppbyggilegan hátt. Fjöldi 

barna á deild má ekki vera of mikill fyrir hvern leikskólakennara og annað starfsfólk í 

leikskólanum þarf einnig að vera menntað. Þjóðfélagsleg og fjárhagsleg staða barnanna 

ásamt öruggum tengslum við foreldra hefur meiri áhrif á líðan barna heldur en löng dvöl 

þeirra í leikskólum (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2013).   
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3.3 Fagmennska leikskólakennara 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 eiga þeir sem annast uppeldi og menntun barna 

að hafa leikskólakennaramenntun. Þó er einnig heimild fyrir því að ófaglært fólk að taki þátt í 

að annast uppeldi og menntun barna ef ekki fæst nægilegur fjöldi leikskólakennara til þess 

að sinna öllum stöðum (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Menntuðum leikskólakennurum 

hefur farið fækkandi á síðustu árum. Þeim hefur fækkað um 360 á árunum 2013-2018 en í 

lok árs 2018 voru 1600 leikskólakennarar starfandi í leikskólum á Íslandi. Aðeins 28,1% 

starfsfólks hefur leikskólakennaramenntun og starfar við uppeldi og menntun barna, tæp 19% 

með aðra fagmenntun en rúmlega 53% starfsfólksins er ófaglært ef tekið er mið af gögnum 

frá því í desember 2018 (Hagstofa Íslands, 2019). Til þess að hægt sé að halda uppi 

gæðastarfi í íslenskum leikskólum verður það að vera í forgangi að leita leiða til að fjölga 

leikskólakennurum. Til þess að það sé hægt verður leikskólastarfið og menntun 

leikskólakennara að vera metin að verðleikum í samfélaginu (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2013).  

Mikilvægt er að leikskólakennarar starfi með yngstu börnum leikskóla. Þar verða 

fyrstu kynni barna af skólastarfi og þar þarf að byggja upp öryggi og traust. Ef að fyrstu kynni 

barna af leikskólanum eru ánægjuleg þá eru meiri líkur á því að þeim gangi betur að aðlagast 

þegar þau fara á næstu deild eða á næsta skólastig (Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður 

Síta Pétursdóttir, 2006). Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar með börnum og fyrir börn 

eiga það allar sameiginlegt að þær telja mikilvægt að hlustað sé á raddir barna og þeirra 

sjónarmið. Börn vilja að fullorðnir sýni þeim traust og sjá um að þau séu tilbúin til að vera 

þátttakendur í samfélaginu. Þá er mikilvægt að litið sé á börn sem hæfa einstaklinga sem 

ekki þarf að móta og séu hæf til þess að eiga félagsleg tengsl við aðra (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008; Gunnar E. Finnbogason og Halla Jónsdóttir, 2014).  

Leikskólakennari þekkir þau fræði og kenningar sem að liggja að baki uppeldi og 

menntun barna. Hann vinnur eftir núverandi kenningum, rannsóknum og aðferðum. 

Leikskólakennarar eru aldrei fullmenntaðir og verða ávallt að vera tilbúnir til þess að bæta við 

sig nýrri þekkingu til þess að koma í veg fyrir að þeir staðni í starfi. Það ætti að haldast í 
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hendur að þegar sem flestir í starfinu eru með leikskólakennaramenntun þá ætti 

fagmennskan í starfinu að vera mikil og hafa áhrif á álit almennings um menntun 

leikskólabarna. Kennari sem að vinnur af fagmennsku hefur góða hæfni til að vinna með 

öðrum, er jákvæður, sanngjarn og skilningsríkur (Dalli, 2008).  

Fram kemur í grein Jóhönnu Einarsdóttur (2010b) að það sé hlutverk 

leikskólakennara að hafa þekkingu til að meta hvernig umhverfi og reynsla stuðli að aukinni 

menntun og þroska barns. Með því er verið að leggja áherslu á fagmennsku kennara. 

Kennarar þurfi að gera sér grein fyrir því að reynsla mótist af umhverfinu og samskiptum sem 

barnið á við aðra. Kennarar þurfi einnig að hafa þekkingu á fyrri reynslu barna og geta þannig 

áttað sig á hvert barnið stefni. Með því móti geti þeir leitt barnið inn á ný svið sem byggja 

ofan á þá reynslu sem barn hefur fyrir. Þarna spili skipulag stóran þátt og að barn eigi að 

vera þátttakandi í að skipuleggja og móta sitt nám.  

Claire (2012) talar um að í gegnum árin hafi hún í starfi sínu sem leikskólakennari oft 

séð verk eftir börn sem eru í raun unnin af leikskólakennurum en ekki börnunum sjálfum. Enn 

í dag sjást leikskólakennarar mála hendurnar á börnum og láta þau síðan pressa hendina á 

blað eða annan efnivið. Þetta er mjög falleg hugsun og örugglega mjög skemmtileg minning 

fyrir foreldrana að eiga en þetta er ekki hugmynd barnanna og ekki endilega það sem þau 

myndu velja að gera sjálf (Claire, 2012). Það ætti ekki að þvinga eða skylda barn til að taka 

þátt í starfi sem einungis er byggt á hugmyndum fullorðinna. Þó taka leikskólakennarar oft 

ákvarðanir um viðfangsefni barna og setja af stað verkefni þar sem þeir leitast við virkja börn 

til þátttöku (Gunnar E. Finnbogason og Halla Jónsdóttir, 2014).  

Starfsfólk leikskóla á að sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og samviskusemi og 

samskipti við börn þurfa að vera nærgætin, lipur og kurteis. Talið er að á grundvelli 

fagmennsku séu leikskólakennarar að byggja upp daglegt líf, skapa merkingu og sjá um 

skipulag innan veggja leikskólans (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). 



21 

3.4 Umhyggja og umönnun leikskólabarna 

Eitt helsta hlutverk leikskóla og þeirra sem þar starfa er að sýna börnum umhyggju og hlúa 

að þeim andlega, vitsmunalega og líkamlega. Hugtakið umhyggja er notað yfir það að annast 

aðra en þá er ekki einungis verið fjalla um faðmlög og bros heldur er átt við tengsl milli barna 

og fullorðinna og hvernig hægt sé að koma til móts við þarfir barna (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008). Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er hlutverk leikskólakennara 

að stuðla að öryggi barna og leikskólakennari þarf að skynja þarfir barna hvort sem það eru 

andlegar eða líkamlegar þarfir. 

Leikskólakennarar tala bæði um umhyggju og umönnun og er helsti munurinn sá að 

umönnun felst í líkamlegri umhirðu en umhyggja fellst í viðhorfum og afstöðu til barna. 

Umhyggja er að láta sér annt um velferð barna en umönnun er að annast eða sjá um 

umhirðu barna. Það má því segja að umönnun snúist um framkvæmd en umhyggja um 

viðhorf og tilfinningar. Umhyggja er viðhorf sem byggist á því að setja mörk, veita stuðning og 

nota faglega þekkingu. Gæði umhyggjunnar skiptir máli upp á tilfinningalegan-, félags- og 

vitsmunaþroska barns. Bros og faðmlög í starfi skipta máli fyrir vellíðan og þroska barna 

(Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). 

Rannsóknir sýna fram á að börn sem fá umönnun af aðilum sem sýna þeim virk 

viðbrögð við tilfinningum sínum séu líklegri til þess að verða hamingjusöm, félagslega sterk, 

seig, kunna að sýna samkennd, hafa hæfni til að leysa úr vandamálum og leita aðstoðar ef 

þess þarf. Ung börn sem hafa aðila í kringum sig sem bregðast illa við þeim og þau geta ekki 

treyst á geta orðið fjarlæg, ósamvinnuþýð, hafa frekar tilhneigingu til að meiða, vilja síður 

nánd, eru með lélegt sjálfsálit og verða háð öðrum til að leysa úr vandamálum þeirra 

(Maguire-Fong, 2015).  

Allir hafa þörf á umhyggju sem lýsir sér í skilningi, viðurkenningu, virðingu og fá að 

tilheyra. Umhyggja í skólastarfi er réttur sem allir eiga að fá að njóta (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008). Með umhyggju fer fram uppeldi og kennsla þar sem leikskólakennari 

sinnir þörfum og væntingum barna, hann sýnir þeim athygli og hefur það að leiðarljósi að 
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leiða þau áfram og gefa þeim tækifæri til að þroskast (Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður 

Síta Pétursdóttir, 2006). Yngstu börnin sem koma í leikskólann eru mjög fljót að tileinka sér 

gildi innan leikskólans. Virðing og umhyggja í mannlegum samskiptum eru gildi sem hafa 

tíðkast innan leikskóla en börn vilja sýna umhyggju með því að vera góð við náungann 

(Hrönn Pálmadóttir, 2017). Önnur gildi innan leikskólans eru síðan tengd við gildin virðingu 

og umhyggju en öll gildi í starfi leikskóla eru siðferðisleg.  

Umhyggja er þáttur sem lærist í gegnum samskipti við aðra en ekki í gegnum lestur 

eða verkefni. Umhyggja er talin nauðsynleg í öllum þáttum í leikskólastarfinu. Kennarar eru 

fyrirmyndir og eru þeir einn af mikilvægustu hlekkjum siðfræðimenntunar. Til þess að fá fram 

það besta í hverju barni ber að sýna þeim umhyggju og aðstoða þau við það sem þarf. 

Kennari þarf að vera næmur og skilja tjáningu barna óháð tungumálanotkun þeirra (Elva 

Önundardóttir o.fl., (2006).  

Líklegra þykir að sjálfstraust aukist hjá börnum sé þeim sýnd virðing. Börn upplifa sig 

líka tilheyra hópnum ef þau ná að aðlagast barnahópnum en það að tilheyra hópnum styrkir 

félagslega viðurkenningu. Með því að sýna barni virðingu, sýna því áhuga sem barnið sýnir 

áhuga, taka skoðunum þeirra og líðan alvarlega er kennarinn að stuðla að betra sjálfstrausti 

hjá barninu. Virk þátttaka barns í daglegu starfi í leikskóla hefur áhrif á vellíðan barnsins. 

Eins segir þátttaka barna til um gæði starfsins sem unnið er á leikskólanum (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir 2016b). 

Við öflun þekkingar og færni þarf barn stuðning frá kennara í formi hlýju og nærveru. 

Með því er kennari að mæta þörfum barna og veita þeim stuðning hvað varðar reglur, gildi og 

hegðun. Leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla á að aðstoða börn í að veita öðrum 

umhyggju og viðhalda þeirri kunnáttu þar sem ekki allir ná að þróa með sér þann hæfileika. 

Ef einstaklingur kærir sig ekki um umhyggju myndast ekki umhyggjutengsl sem skilgreint er 

sem gagnvirkt samband milli tveggja einstaklinga (Elva Önundardóttir o.fl., 2006). 
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3.4.1 Lykilpersóna fyrir tengslamyndun 

Börn mynda ólík tengsl við fólk, þau mynda frumtengsl við þá aðila sem annast þau mest 

eins og foreldra. Næst á eftir frumtengslum koma annars stigs tengsl og mynda börn slík 

tengsl við þá sem annast þau utan heimilis. Í þessum hóp má finna ömmur og afa, 

leikskólastarfsfólk og jafnvel frænkur og frændur. Þessi tengsl eru börnum mikilvæg og má 

tengja góð og örugg tengsl við þessa aðila við atriði sem skipta miklu máli þegar kemur að 

velgengni og vellíðan einstaklings. Öllum einstaklingum finnst mikilvægt að mynda náin 

tengsl við aðra og finnast þau tilheyra (Kristín Dýrfjörð, 2003). Mjög ung börn verða bara vör 

við sérstakan áhuga ef hann er sýndur þeim í mjög persónulegu samneyti alla daga. Þessi 

ungu börn sem ekki enn hafa tungumálið til að tjá sig og segja því ekki frá upplifun sinni hafa 

þörf fyrir að eiga í sérstöku og nánu sambandi við lykilpersónu. Sambandið sem barn þróar 

með þessari lykilpersónu er í líkingu við þau samskipti sem barnið á við foreldra sína 

(Goldschmied og Jackson, 2005).  

Í leikskólanum er lykilpersónan starfsmaður þeirrar deildar sem barnið dvelur á sem 

myndar náin tengsl við barn og tilgangurinn með því er að það veitir barni vellíðan og 

ánægju. Lykilpersónan sér um mikilvæga þætti eins og að sjá um aðlögun, auðvelda 

aðskilnað, auka málþroska, auka vitsmunaþroska, sjá um foreldrasamstarf og skráningar 

(Goldschmied og Jackson, 2005). Fram kemur í grein Kristínar Dýrfjörð (2003) að þrátt fyrir 

að barn geti myndað slík tengsl við annan aðila en foreldri dragi það ekki úr ást barnsins á 

foreldrinu. Heldur hafi þessi tengsl frekar öfug áhrif. Barn sem er í góðum tengslum við 

foreldra sína á auðveldara með að mynda góð tengsl við annan aðila (Kristín Dýrfjörð, 2003). 

Foreldrar sem eru óöruggir gæti þótt óþægilegt að barnið þeirra tengist 

lykilpersónunni náið. Þeir gætu átt erfiðara með að hafa skilning á því að barnið myndi tengsl 

við starfsmann í leikskólanum eða aðra aðila en foreldrana. Slíkar aðstæður geta valdið 

kvíða hjá starfsmanninum þegar hann upplifir að foreldrarnir séu ekki sáttir við tengslin sem 

hann myndar við barnið. Hver starfsmaður getur verið lykilpersóna hjá nokkrum börnum. Í 

sumum leikskólum er það þannig að lykilpersóna heimsækir börnin fyrir aðlögun en um þetta 
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eru skiptar skoðanir, hvort með þessu sé verið að fara út fyrir starf leikskólans. Í 

heimsókninni kynnir lykilpersónan sig fyrir foreldrum og barni þannig að í aðlögun þekki 

barnið eina persónu á leikskólanum. Þarna sér lykilpersónan búsetuhagi barnsins sem getur 

hjálpað til við að mæta barninu með betri skilningi og þannig getur lykilpersónan komið betur 

til móts við þarfir þess í leikskólanum. Talað er um að foreldrar séu viljugri í að ræða um 

barnið heima en í leikskólanum þegar þeir eru í umhverfi sem þeir þekkja og eru öruggir í. 

Þegar barnið kemur fyrst inn í leikskólann er það lykilpersónan sem tekur á móti barninu og 

foreldrum þess um morguninn og sér um aðlögun (Goldschmied og Jackson, 2005). 

Það getur komið fyrir að barn þurfi nýja lykilpersónu og getur það reynst því erfitt. Það 

hjálpar ef barn getur hitt fyrri lykilpersónu sína hér og þar á meðan barn er að venjast þeirri 

nýju. Ástæður fyrir því að það þurfi að skipta geta verið margvíslegar eins og t.d. 

starfsmannavelta eða að barn sé að skipta um deild. Leikskólar sem eru með flæði þar sem 

börnin eru vön að vera inni á öllum deildum og alls staðar í húsinu leiðir til þess að 

aðskilnaður verður ekki eins erfiður vegna þess að þar kynnist barn flestu starfsfólki 

leikskólans. Yfirleitt vill barn hitta fyrri lykilpersónu sína oft um tíma og svo venst það nýrri 

persónu (Goldschmied og Jackson, 2005). 

3.4.2 Örugg höfn fyrir ung börn 

Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla myndi hlý og góð tengsl við börnin þannig að þau upplifi 

öryggi. Með því er átt við að barn upplifi stuðning og jákvætt andrúmsloft innan leikskólans 

og er það í hlutverki leikskólakennara að stuðla að því. Börn þurfa að hafa aðgengi að 

efniviði sem veldur ekki samkeppni eða samanburði á milli barna. Mikilvægt er að starfsfólk 

sé hvetjandi fyrir börnin og með því að veita börnum umhyggju og virða tilfinningar þeirra er 

starfsmaður að skapa jákvætt andrúmsloft í leikskólanum (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016a; Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b).  

Börn upplifa sig örugg þegar það er hlustað á þau og þau viðurkennd en börn sem 

ekki fá slíka viðurkenningu og upplifa að ekki sé hlustað á þau þegar þau gráta upplifa 

höfnun. Ung börn sem hafa gott samband við þá sem annast þau nota þá aðila sem örugga 
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höfn. Börn eru litlir rannsakendur sem vilja kanna heiminn. Þau leita í örugga höfn ef þau eru 

pirruð, reið eða hrædd. Auðvelt er að sjá þetta þegar ung börn eru að leika sér, þau mynda 

augnsamband við þann aðila sem þau nota sem örugga höfn eða fara varlega til hans. Það 

má lýsa þessu sem svo að barn sé að nota öruggu höfnina til að fylla á tankinn tilfinningalega 

þar sem þau upplifa vellíðan. Þegar þau eru búin að fylla á tankinn eru þau tilbúin að færa sig 

og halda áfram að rannsaka. Vitandi það að þau eru enn tilfinningalega tengd við þann 

einstakling sem þau finna öryggi hjá en börn eru mjög meðvituð um að sú manneskja sé á 

staðnum. Ef manneskjan fer úr rýminu sýnir barn viðbragð og fer að gráta og þegar aðilinn 

kemur aftur þá sýnir barnið viðbragð og brosir eða vill að aðilinn taki sig upp (Maguire-Fong, 

2015; Bolwby, 1988).  

Ef börn fara að gráta verða þau að geta treyst á að einhver komi og huggi þau. Börn 

verða að geta treyst því að einhver sé til staðar fyrir þau ef þau þurfa á því að halda. Ef barn 

hefur engan sem bregst við þeim þá getur það leitt til þess að barn fari að sína óæskilega 

hegðun. Þá gæti barn þróað með sér reiði, afbrýðisemi, kvíða og vanhæfni til að eiga í 

nánum samböndum síðar meir (Maguire-Fong, 2015; Bolwby, 1988). Hegðun barna getur 

sýnt sig í að þau missi stjórn á skapi sínu og lemji frá sér. Í staðinn fyrir að skamma börn fyrir 

slíka hegðun ætti að sýna þeim umhyggju, slík hegðun getur verið eina undankomuleiðin 

sem þau sjá. Ástæðan fyrir mikilli vanlíðan hjá börnum getur verið sú að þau upplifi höfnun 

frekar en leiðbeiningu og getur það leitt til þess að þau fari að sýna óæskilega hegðun 

(Maguire-Fong, 2015). 

Óæskileg hegðun getur verið leið barns til að biðja um hjálp á sinn hátt. Þegar barn er 

farið að sína mynstur um slæma hegðun getur það verið afleiðingarnar af því að barn hafi 

ranga sýn á hvernig aðrir bregðast við þeirra þörfum. Þetta undirstrikar það hversu mikilvægt 

það er að börn hafi kennara og eigi að fjölskyldumeðlimi sem aðstoða þau tilfinningalega og 

félagslega. Börn treysta á sambandið milli sín og starfsmannsins sem er þeirra örugga höfn 

og treysta því að hann hjálpi þeim að læra inn á tilfinningar sínar. Traust þeirra á öðrum gerir 

þau viðkvæmari fyrir þegar viðbrögðin hjá hinum aðilanum veldur þeim kvíða í stað 

vellíðunar. Stór partur af kennslu og námi með ungum börnum fer í að hjálpa þeim að eiga 
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við sterkar tilfinningar. Börnin eru að læra að uppgötva sjálf sig og að eiga í sambandi við 

aðra . Þau læra um sínar eigin tilfinningar og annarra með venjulegum samtölum og 

athöfnum. Skráningar á því þegar að börnin eru leið, glöð eða pirruð eru í raun byrjunin á því 

að búa til samfellu til að styðja þau (Maguire-Fong, 2015; Bolwby, 1988). 
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4 Umhverfi leikskólans 

Umhverfið í leikskólanum hefur oft verið skilgreint sem þriðji kennarinn. Mikilvægt er að 

umhverfið sé skipulagt út frá þörfum barnanna og þeirri starfsemi sem á að fara þar fram 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Ef umhverfið er skapandi getur það aðstoðað barn við að 

skapa félagsleg tengsl (Gunnar E. Finnbogason og Halla Jónsdóttir, 2014). Hafa ber í huga 

við skipulag á umhverfi fyrir ung börn að það veiti þeim ánægju og gefi þeim tækifæri til þess 

að nota ímyndunaraflið, rannsaka og taka áhættur en það getur verið mjög misjafnt hvernig 

fólk sem starfar með börnum skilgreinir skapandi umhverfi. Skapandi umhverfi snýst um að 

barn sé tilbúð að taka áhættur og að umhverfið bjóði upp á kjöraðstæður fyrir leik. Skapandi 

umhverfi ýtir undir það að börn komist í flæðisástand út frá þeirra eigin ímyndunarafli, 

tjáningu, sköpun og hlutverkaleik. Einnig ýtir það undir það að börnin byggi ofan á þeirra 

eigin þekkingu með sínu vali og ákvörðunum. Börn bregðast við því sem þau sjá, heyra og 

upplifa á þeirra eigin hátt sem er ólíkur eftir einstaklingum. Hafa ber einnig í huga að 

umhverfið getur haft áhrif á nám barna til framtíðar (Claire, 2012).  

Í nútímasamfélagi hafa foreldrar oft ekki val um annað en að setja barn í leikskóla því 

báðir foreldrar eru útivinnandi. Það getur valdið því að börn byrja í leikskóla áður en að þau 

eru tilbúin til þess. Ef börnum líður ekki vel í leikskólanum eru minni líkur á að þau upplifi sig 

tilheyra eða að þau geti treyst öðrum. Því þarf að byggja leikskólastarf á aðferðum sem 

stuðla að því að börnin upplifa að þau tilheyri. Aðstæður sem eru utan heimilis geta verið 

kvíðavaldandi fyrir börn sem eru undir 2 ára aldri þegar þau hafa ekki enn náð tökum á að 

stjórna eigin tilfinningum. Við skipulag á námsumhverfi fyrir börn undir þriggja ára aldri ber að 

hafa í huga vellíðan þeirra og að þeim finnist þau tilheyra líkt og þegar þau eru heima hjá sér. 

Þau eiga að geta verið þau sjálf og rýmið þarf að uppfylla allar þær tilfinningalegu kröfur sem 

börnin þurfa, sem eru eftirtekt, viðurkenning og örvun (Claire, 2012). 

Leikskóladeild getur flokkast sem samfélag með börnum og fullorðnum þar sem þau 

eiga í samskiptum sín á milli. Börn deila upplifunum, tilfinningum og hlutum í daglegu starfi. 

Þau þurfa að fá tækifæri til að eiga í beinum samskiptum til þess að mynda félagsleg tengsl 
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og vináttu. Barnahópurinn er ólíkur og hvert barn hefur sína færni til eiga í samskiptum við 

aðra og mynda tengsl. Þegar börn eiga í samskiptum sín á milli búa þau til hugmyndir um 

hvert annað og mynda tengsl sín á milli sem þróast með tímanum (Hrönn Pálmadóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Umhverfið á leikskóladeildum þarf að vera skipulagt þannig að það ýti undir upplifanir 

og merkingarsköpun í samskiptum barna. Leikföng og annar efniviður á að vera aðgengilegur 

og hvetjandi fyrir börn og þau eiga að fá tækifæri til þess að velja úr margvíslegum efnivið 

sem er eftir þeirra áhugasviði og þeim finnst áhugaverður. Efniviðurinn sem er í boði á að 

hvetja börnin til þátttöku og með því að hafa efniviðinn í hæð barnanna er verið að ýta undir 

sjálfstæði og sjálfshjálp (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Guðrún Alda 

Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006).  

Athugun Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur (2012) á merkingarsköpun 

ungra barna í hreyfingu og leik leiddi í ljós að börnin vildu rými sem þau gátu hreyft sig í. 

Mikilvægt var að rýmið vekti áhuga barnanna með því að bjóða upp á spennandi efnivið. Það 

sem hefur áhrif á börnin eru leikfélagar þeirra og viðurkenning eða aðstoð frá fullorðnum á 

því sem þau taka sér fyrir hendur. Yngstu börnin eru gjörn á að fylgjast með öðrum börnum í 

leik og endurtaka svo leikinn eða athafnirnar á sama svæði og hin börnin léku sér, þau sýna 

viðbrögð eins og að brosa þegar vel gengur og sýna merki um samkennd ef einhver meiðir 

sig. 

Til að stuðla að hreyfiþroska er gott að hafa mikið af stöðugum húsgögnum í þeirra 

hæð sem þau geta stutt sig við. Börn sem eru nýbyrjuð að standa verða að fá tækifæri til 

þess styðja sig á milli staða í hliðarskrefum. Hlutirnir þurfa að vera nálægir hver öðrum t.d. 

kassar á hvolfi, lágir bekkir, leikfangakassar eða stórar körfur. Rýmið þarf að vera nægilega 

stórt til að stuðla að hreyfiþroska barnanna. Það snýst ekki um að kenna börnunum að hreyfa 

sig rétt með því að nota úthugsaðar, tilbúnar, flóknar útfærslur, stýrðar æfingar eða íþróttir. 

Þetta snýst um að gefa börnunum tækifæri til að hreyfa sig á þeirra eigin forsendum vegna 

þess að það er í eðli þeirra að vera stanslaust á hreyfingu (Maguire-Fong, 2015).  
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Háir stólar og borð inni á deild hindrar yngstu börnin í að geta viðhaldið hreyfiþörf 

sinni og aftrar þeim í líkamstjáningu og heldur þeim kyrrum á einum stað. Ásamt því gerir það 

börnin háð kennurunum og þeirra ákvörðunum um efnivið. Háir stólar og borð styðja ekki við 

sjónarmið barna heldur fullorðinna og getur verið leið til að hafa hemil á hreyfiþörf barnanna. 

Það er því ekki alltaf viðurkennt af fullorðnum að hreyfiþörf er börnunum mikilvæg. Börn eru 

viðkvæm fyrir því þegar þeirra aðferðir eru ekki viðurkenndar (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2015).  

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2017) sem fjallar um gildi og samskipti í leik ungra 

leikskólabarna kom fram að umhverfið í leikskólanum spilar stórt hlutverk í starfinu. Í 

leikskólaumhverfinu sem rannsóknin var framkvæmd í höfðu börnin aðgang að fjölbreyttu 

leikefni í þeirra hæð. Starfsfólk leikskólans var til staðar fyrir börnin og gat gripið inn í leikinn 

ef upp kom ágreiningur eða ef börnin báðu um aðstoð við samskipti í leiknum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að í augum barnanna er réttur þeirra til þess að leika sér og hafa 

aðgang að efnivið þeim mikilvægur. Þessi réttur kemur skýrt fram í samskiptum þeirra um 

notkun á leikföngum og leiksvæðum. Kappsmál er hjá mörgum börnum að vera fyrst að ná 

leikfangi og að vera fyrst inn á ákveðin leiksvæði. Það virðist veita þeim börnum sem fyrst 

eru ákveðin réttindi umfram þau börn sem síðar koma. Börnin virða afnotarétt annarra og 

sum börnin í rannsókninni voru með sama leikfangið allan leiktímann án þess að annað barn 

hefði tækifæri til að nálgast það. Ef börnin girntust leikföng sem aðrir voru með þá fóru sum 

þeirra í vörn en önnur ekki (Hrönn Pálmadóttir, 2017).  

Börn koma oft með góðar hugmyndir að hönnun rýmis á leikskólum. Efniviður sem 

valinn er inn á deildir skal vera í takt við þann barnahóp sem þar á að vera. Sjónarhorn 

yngstu barnanna þegar þau liggja út af eru 45 gráður og því ætti ekki að velja leikföng sem 

eru flöt á gólfinu heldur frekar eitthvað sem er í smá hæð til þess að það sé í þeirra sjónlínu 

(Maguire-Fong, 2015). Þegar börn skapa í leikskólanum þá er oft aðeins verið að horfa á 

útkomuna og þá hluti sem barn fer með úr leikskólanum heim til foreldranna. Það hefur lengi 

verið í umræðunni um menntun ungra barna að einblína á sköpunarferlið fremur en 

útkomuna.  
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Leikskólakennarar ættu frekar að leyfa börnum að rannsaka og læra af eigin reynslu 

t.d. með því að busla með vatn. Það er augljóst að kennarinn getur ekki tekið vatnið sem 

börnin sulluðu með og sent það heim með börnunum sem sönnun fyrir því hvað börnin voru 

að fást við í leikskólanum. Það verður að gefa börnunum pláss og tækifæri til þess að tjá sig í 

gegnum listina á þann veg sem þau velja fyrir sig. Það á ekki að láta börnin hafa fyrir fram 

ákveðin verkefni sem þau eiga síðan að gera eftir eða lita inn í. Það er hugmynd hinna 

fullorðnu en ekki barnanna (Claire, 2012). Börn eiga að fá tækifæri til að prófa sig áfram, 

gera mistök og reyna aftur. Þegar börn kanna og rannsaka viðfangsefni þá öðlast þau dýpri 

þekkingu og merkingu en þau fá frá öðrum (Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2006).  
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5 Leikur barna 

Leikur er börnum eðlislægur og er talinn vera megin náms- og þroskaleið þeirra. Talað er um 

að börn leiki sér þegar þau njóta frelsis, taka stjórn á meginviðfangsefnum ásamt því að vera 

virkir þátttakendur. Leikurinn er sjálfssprottinn hjá börnum og ræður þeirra áhugasvið för í 

leiknum. Hægt er að notast við leik sem kennsluaðferð fyrir börn. Ef barn nær að einbeita sér 

að einhverju viðfangsefni og verða hugfangið af því verður barn viljugra til þess að vilja læra 

meira um viðfangsefnið. Í gegnum leik afla börn sér þekkingar á sama tíma og þau eru að 

leika sér. Í leik gilda ákveðnar reglur sem börnin setja sjálf. Þau læra á umhverfið, læra að 

setja sig í spor annarra og taka þátt í athöfnum sem teljast til lýðræðislegrar þátttöku. Börn 

læra hvert af öðru og getur það verið ögrandi fyrir börn ef þau eru á mismunandi aldri, með 

ólíka reynslu eða áhuga (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). 

Leikurinn gegnir mikilvægu hlutverki fyrir yngstu börnin á aldurskeiðinu núll til þriggja 

ára (Page o.fl., 2013). Dagskipulag sem er sett fram í leikskólum á það oft til að vera of stíft 

sem verður til þess að börnin fá ekki tækifæri til þess að leika sér eins mikið og þau myndu 

annars kjósa. Í rannsókn Ingibjargar og Jóhönnu (2012) var hlutverk þriggja leikskólakennara 

í leik barna skoðað. Þar kom fram að kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðust allir 

upplifa að þeir væru að trufla börnin í leik. Útivera, matartímar og hópastarf geta valdið því að 

börnin fá ekki næg tækifæri til þess að vera í leik. Til þess að hægt sé að halda uppi faglegu 

starfi á leikskólum þurfa þessir þættir að vera til staðar og þá er minni tími fyrir börnin í leik 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Því er mikilvægt að skoða vel 

þann tíma sem gefinn er innan skipulagsins fyrir leik barna. 

Í leik þurfa börn að nota fjölbreyttar leiðir til þess að eiga samskipti sín á milli. Þau 

nota gjarnan óyrtar athafnir sem geta verið hreyfing, látbragð, raddstyrkur og svipbrigði til 

þess að skiptast á í leiknum. Börn hafa hæfni til þess að útiloka utanaðkomandi áreiti sem 

þau telja að geti haft áhrif á leikinn. Þegar börn eru í leik nota þau ímyndunaraflið og 

endurspeglar það hugsanir þeirra (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Það er 

æskilegt að leikskólakennarar séu stundum tilbúnir til þess að vera þátttakendur í leik barna, 
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örva börnin í leik eða fylgjast með leiknum sem fram fer. Ef leikskólakennari er þátttakandi í 

leik verður það að vera á forsendum barnanna (Jóhanna Einarsdóttir 2010a). 

Í leik læra börnin lýðræðisleg gildi í samskiptum sín á milli. Samskipti barna í leik geta 

verið snúin og hafa oft áhrif á upplifanir þeirra, samstöðu og hvort þeim finnist þau tilheyra 

barnahópnum. Þau gildi sem eru mest áberandi í samskiptum barna snúast um samkennd 

og að deila leiknum með félögum sínum. Líta þarf á ágreining og andstöðu við ríkjandi gildi 

sem þátt af leikskólastarfinu. Lýðræðislegt nám byggist á því að það sé lögð áhersla á að 

börnin læri að bera virðingu fyrir sjónarmiðum annarra. Samskipti barna í leik hafa áhrif á það 

hvernig þau túlka sitt eigið hlutverk og annarra og það felst nám í því. Það er mikilvægt að 

leikskólakennarar ígrundi þau gildi og reglur sem eru ríkjandi í leikskólastarfinu. Skoða þarf 

hvernig börn og fullorðnir túlka gildin og eiga í samræðum um þau (Hrönn Pálmadóttir, 

2017). Bera þarf virðingu fyrir fjölbreyttum leik barna og menningu. Leikurinn hefur veitt 

innsýn í hugarheim barna og leikform þeirra. Leikur barna miðast út frá aðstæðum hverju 

sinni og er talið að leikurinn verði fyrir áhrifum af menningarlegum arfi. Að mögulegt sé að 

leikurinn verði fyrir áhrifum af skilyrðum við uppvöxt hverrar kynslóðar (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008).  

Rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2017) sýnir fram á að leikur er vettvangur sem 

börnin kjósa sér til þess að mynda tengsl og læra gildi en hann getur jafnframt verið áskorun. 

Þátttaka barna í leik ýtir undir samskipti, að börnin skapi merkingu, komi eigin sjónarmiðum á 

framfæri og sýni viðbrögð við sjónarmiðum annarra. Í rannsókninni kom fram að þegar barn 

vildi rétta öðru barni leikfang þá var barn að gefa það til kynna að það vildi hefja leik með 

hinu barninu. Hlutverk leikfangsins var þá í þessum tilfellum að styrkja tengslin á milli 

barnanna. Eignarréttur barnanna á leikföngunum var mjög sterkur og kom oft til átaka þegar 

börnin tjáðu afnotarétt sinn á leikfanginu. Samskiptin urðu til þess að börnin þurftu að sýna 

tilfinningaleg viðbrögð og leggja mat á fjölbreyttar ástæður um sínar fyrirætlanir, rétt, 

hugmyndir og sameiginlega skuldbindingu um hegðun og var því ýmist hafnað eða samþykkt 

(Hrönn Pálmadóttir, 2017). 
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Stærð á leikföngum hefur áhrif á leikinn þar sem að stór leikföng stuðla að öðruvísi 

leikjum en lítil leikföng. Stóru leikföngin stuðla að hreyfiþroska barnanna þar sem þau þurfa 

að beita líkamlegri virkni í leiknum. Stóru leikföngin eru líklegri til þess að stuðla að samvinnu 

og samskiptum á milli barna og hvetja þau frekar til leiks en lítil leikföng. Það leikefni sem er í 

hæð barnanna og þau hafa ótakmarkaðan aðgang að ýtir undir að þau hafi meiri möguleika á 

fjölbreyttum leik og samskiptum á milli félaga (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). Stærri leikföng eins og dýnur, kassar og púðar eru mjög vinsæl hjá ungum börnum og 

hvetur þau til þess að hefja leik með öðrum. Minni leikföng hafa þau áhrif á börnin að þau 

lenda oftar í ágreiningi um sama leikfangið vegna þess að þau telja sig eiga leikfangið. Hjá 

ungum börnum er “eignarréttur” ekki nógu skýr vegna þess að þau sækjast í það að herma 

eftir öðrum börnum í leik (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012).  

Leikföng sem eru í höndunum á öðrum börnum eru mjög spennandi fyrir þeim og 

forsenda þess að þau geti gert eins. Samskonar leikfang gæti verið á staðnum en það væri 

ekki eins spennandi eins og það leikfang sem er í höndum hins barnsins. Hluti af námi ungra 

barna er að leiðbeina hvert öðru, líkja eftir leik annarra og athöfnum (Hrönn Pálmadóttir og 

Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015). Ójöfn 

valdatengsl koma upp í samskiptum barna í leik þar sem þau eiga það til að ögra gildum 

hvers annars sem snúast um umhyggju og vellíðan annarra. Leikur barna getur oft snúist um 

félagslega stöðu sem getur stuðlað að réttlæti eða óréttlæti. Mikilvægt er að viðurkenna 

slíkan ágreining ef hann kemur upp og hjálpa börnunum við að leita lausna. Reynsla 

barnanna af ágreiningi í leik og hvernig hann er leystur gefur þeim tækifæri á að læra um 

gildi (Hrönn Pálmadóttir, 2017). 

Börn læra með því að rannsaka og nota skynfærin. Börnum finnst oft gaman að leika 

sér með opinn efnivið þar sem ekki er búið að ákveða fyrir fram hvað hann eigi að vera. Þeir 

sem vinna með börnum gefa þeim oft ekki tækifæri til þess að finna upp á því sjálf og sýna 

börnunum hvernig þau eiga að nota hlutina. Í stað þess að styðja börnin þá grípa þeir í raun 

inn í leikinn. Þegar börn eru í Könnunarleik geta myndast kjöraðstæður fyrir leikskólakennara 

til að draga sig til baka og fylgjast með börnunum í leik með opinn efnivið og að nota 
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skynfærin (Claire, 2012). Könnunarleikur er mikið notaður í starfi með yngstu börnum 

leikskólans þar sem þau fá tækifæri til þess að rannsaka og uppgötva á þeirra eigin 

forsendum hvernig hlutir virka. Hann gengur út á að börnin fá verðlausan efnivið sem getur 

verið tómar dollur, lok, keðjur, efnisbútar og fleira sem þau fá að meðhöndla án afskipta frá 

leikskólakennurum (Goldschmied og Jackson, 2005). Claire (2012) bendir á að í 

könnunarleik sé hægt að sjá hvar áhugasvið barnanna liggur með því að fylgjast með þeim 

og sjá hvernig leikurinn þróast hjá þeim. Þegar börn ná tveggja ára aldri þá hafa þau mikla 

þörf fyrir að rannsaka og kynnast hlutum á þeirra eigin forsendum.  

Ung börn þurfa ekki á því að halda að eiga tilbúið eldhúsdót eða búninga til þess að 

geta farið í hlutverkaleik. Þeim finnst oft gaman að setja hluti ofan í poka og tína úr þeim, 

vera í ímyndunarleik í hlutverki og leika sér með alvöru eldhúsáhöld. Þeim líkar vel að horfa á 

sjálf sig í spegli og máta skó og húfur. Í dag kynnast börnin tækninni yfirleitt snemma á 

ævinni. Þegar þau leika sér þá vita þau yfirleitt vel hvað á að gera við fjarstýringar og beina 

þeim að sjónvarpinu eða taka upp kubb og tala í hann eins og í síma (Claire, 2012). Í 

hlutverkaleik eru börnin að fást fyrst og fremst við félagsleg viðfangsefni. Þau öðlast nýja 

reynslu með því að byggja ofan á þá reynslu sem þau hafa. Í hlutverkaleik þurfa börn að 

leysa úr ágreiningi og deilum sem upp koma í leiknum (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2005). 

Ærslaleikur er fyrirbæri sem einkennist oft af því að börn hreyfa sig með hröðum 

hreyfingum. Leikurinn hefst á því að barn notar leikræna hreyfingu sem hefur eitthvað óvænt 

í för með sér og getur haft afleiðingar sem ekki er hægt að sjá fyrir. Börnin reyna að líkja eftir 

hvert öðru, hoppa, hlaupa og slá í hluti. Í þessu leikformi viðurkenna börnin sjónarhorn hvers 

annars sem er grundvöllur þess að geta átt í mannlegum samskiptum. Börnin eru að byggja 

á fyrri reynslu og þekkingu og samþætta þegar þau tengja saman hreyfingarnar. Ærslaleikur 

styrkir barn í að þekkja sín mörk og annarra. Leikurinn fær tilgang þar sem barn fær 

viðurkenningu á sínu sjónarmiði og viðurkennir sjónarmið annarra (Hrönn Pálmadóttir og 

Guðrún Bjarnadóttir, 2012). 

Hugmyndir um leik og aðferðir í leik hjá börnum eru ekki alltaf þær sömu og þær 

hugmyndir sem fullorðnir hafa. Þegar börn eru að leika sér með leikföng er það oft ekki í 
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samræmi við hugmyndir fullorðinna um hvernig börn vilja nota leikföng. Fullorðnir sem vinna 

með börnum þurfa að hafa hæfni til að veita börnum stuðning, skilning og hvatningu. Viðhorf 

leikskólakennara, skipulag og samskipti styrkja börn í félagslegum samskiptum. Huga þarf 

vel að ungum börnum því þau verða að hafa fjölbreytt tækifæri til þess að athafna sig á þeirra 

eigin forsendum (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). 
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6 Heilbrigði og vellíðan barna 

Matartímar, hvíld og útivera eru fastir liðir í starfi í leikskólum og eiga stóran þátt í 

dagskipulagi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Barn öðlast öryggi og vellíðan við að vita 

hvar í húsinu það á að sofa og á hvaða stað það fær að borða (Arna Skúladóttir, 2006). Barn 

vill vera upplýst um hvar það eigi að vera yfir daginn og hvaða viðfangsefni það er að fara að 

fást við. Barn þarf að geta gengið að því vísu að sama starfsfólkið sinni því daglega. Hjá 

yngstu börnunum er ákjósanlegast að fáir einstaklingar komi að umönnun hvers barns, en 

eftir því sem barn eldist er það betur í stakk búið til að umgangast fleiri aðila. Þannig lærir 

barn að eiga samskipti við annað fólk og byggir upp sjálfsmynd sína sem sjálfstæður 

einstaklingur (Arna Skúladóttir, 2006).  

 Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að það sé hlutverk leikskólans að kenna 

börnum að tileinka sér heilbrigðan lifnaðarhátt. Í því felst hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og 

hreyfing. Börn verða að fá tækifæri til að hreyfa sig vegna þess að það veitir barni gleði og 

ánægju og hreyfing er börnum eðlislæg. Í leikskólum á börnum að gefast kostur á að hreyfa 

sig frjálst og einnig að vera þátttakendur í skipulagðri hreyfingu. Hreyfing hefur góð áhrif á 

líðan barna og ýtir undir jákvæð samskipti. Einnig veitir hreyfing börnum tækifæri til að læra 

að takast á við nýjar aðstæður og daglegt líf (Aðalnámskrá leikskóla 2011). 

6.1 Matartímar  

Í matartímanum hjá yngri deildum leikskóla er algengt að borðin séu höfð aðskilin og að ein 

lykilpersóna sitji við hvert borð með hópi af börnum. Mikilvægt er að börn sitji rétt á stólunum 

með fæturna hvílandi á gólfi eða fótskemli. Olnbogar eiga einnig að vera í sömu hæð og 

borðplatan því annars er mun erfiðara fyrir börnin að stýra skeið eða gaffli. Þau þurfa þá að 

lyfta öxlinni til þess að borða og eru þá ekki í réttri líkamsstöðu (Goldschmied og Jackson, 

2005). Þetta eru atriði sem mikilvægt er að hafa í huga þegar valin eru húsgögn fyrir börn. 

Hvetja ætti til góðra borðsiða við matarborðið og þar er einnig tækifæri til þess að æfa 

börnin í fínhreyfingum og samhæfingu. Virða skal tilraunir barna til sjálfræðis þegar það vill 
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skammta sér sjálft eða æfa sig á annan hátt við að matast. Markmiðið í matartímum ætti að 

hvetja börn til sjálfræðis og auka þekkingu þeirra á eigin þörfumog líkama (Guðrún Alda 

Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006). Vatn á alltaf að vera í boði fyrir börnin og 

gott er að notast við glös sem eru með breiðum botni þannig að síður hellist niður. Í 

matartímum skal gæta þess þegar að börn setja glös á borðbrúnina, þá er gott að laumast til 

þess að færa glasið lengra inn á borðið þannig að ekki sullist niður (Goldschmied og 

Jackson, 2005). 

Ef lykilpersónan er með hóp af börnum á mismunandi aldri skal hafa yngstu börnin 

næst sér svo hægt sé að aðstoða þau við að nærast. Sem betur fer er í dag skilningur á að 

fingurnir komi á undan gaflinum og er það fyrsta stigið af sjálfstæðri mötun, að nota fingurna. 

Börnum ætti að líða eins og þeim sé frjálst að borða með fingrunum þar sem þau geta tekið 

upp mat og sett í munninn. Þegar barn þarf aðstoð við að læra að nota skeið er mikilvægt að 

starfsfólkið sé með auka skeið þannig að ekki þurfi að taka skeiðina af barninu. Þegar verið 

er að mata börn vilja fullorðnir gjarnan mata barnið meðan það er enn með fullan munninn af 

mat. Það getur orðið til þess að börn kyngi matnum áður en að þau eru búin að tyggja hann 

(Goldschmied og Jackson, 2005). Börn geta tileinkað sér slæmar matarvenjur í kjölfarið og 

vanið sig á að flýta sér að borða án þess að tyggja matinn almennilega. Það setur fordæmi 

fyrir framtíðarmatarvenjur barna (Goldschmied og Jackson, 2005; Embætti landlæknis, 

2018).  

Að vera með ungum börnum sem eru lengi að borða getur verið áskorun og vilja 

fullorðnir gjarnan taka fram fyrir hendurnar á þeim til að drífa þetta af. Það þarf að minna sig 

á að matartíminn á að vera róleg og notaleg stund því ef hann er hávaðasamur og allt er gert 

með hraði þá getur það haft slæm áhrif á meltinguna. Það getur reynst erfitt að fá yngstu 

börnin til að setjast niður við borð. Mikilvægt er fyrir þessi börn að kennarar hafi gott skipulag 

til að viðhalda góðu andrúmslofti og reyni að hafa matartímana þannig að öllum líði vel og að 

það sé börnunum góð afþreying að koma saman við matarborðið. Það getur valdi kvíða hjá 

ungum börnum ef of mikill og heitur matur er settur á diskinn þeirra og þau brenna sig. Góð 
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lausn er að gefa þeim minna í einu vegna þess að þá kólnar maturinn fyrr (Goldschmied og 

Jackson, 2005). 

Stundum verður örvænting yfir því að barn sé ekki að borða nógu vel, foreldrar og 

kennarar eiga það til að mata barn sem fær þá yfirleitt meira en það myndi kjósa sjálft. Hafa 

skal í huga að offita er meira vandamál í heiminum en vannæring. Það er hollt fyrir starfsfólk 

að vera viðstatt í matartíma, sem rannsakandi, þar sem það getur fylgst með og tekið niður 

punkta af öllu því sem gerist. Seinna er hægt að fara saman yfir punktana á fundum og fara 

yfir vandamál sem þarf að laga og annað sem er vel gert (Goldschmied og Jackson, 2005). 

Huga þarf vel að þeirri næringu sem börn fá á leikskólum en þar þarf að vera í boði bæði 

fjölbreyttur og næringarríkur matur (Goldschmied og Jackson, 2005 og Embætti landlæknis, 

2018). 

 Í bækling sem Embætti landlæknis gaf út um næringu ungra barna frá 12 mánaða til 

tveggja ára (2018), sem ætlaður er dagforeldrum og starfsfólki ungbarnaleikskóla, kemur 

fram að mælt er með að mataræðið sem börnin fá skuli vera fjölbreytt og að börnin eigi að fá 

fæðu úr sem flestum fæðuflokkum daglega. Fæðan á að vera næringarrík og holl og 

takmarka skal alla notkun sykurs í fæðu barna. Mælt er með að gefa börnum fisk og kjöt 

tvisvar í viku og á kjötið að vera magurt og óunnið. Börn eiga líka að fá grænmeti og ávexti í 

hverjum matmálstíma og einnig skal gefa börnum heilkornavörur daglega. Þá er tekið fram 

að í rúsínum getur verið sveppaeitur og því ber að takmarka magn af rúsínum sem barn fær 

við 50 grömm á viku. Eins er talað um að bjóða ekki upp á kanil alla daga því í honum getur 

verið kúmarín og það getur skaðað lifur hjá ungum börnum (Embætti landlæknis, 2018). 

Það er ekki til eitt ákveðið heilráð um hvaða fæða sé best og hollust. Hlúa þarf að 

þátttöku barna við undirbúning og frágang matartíma (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). 

Hafa verður í huga að aðstæðurnar sem börnin koma úr eru mjög misjafnar og 

matarmenning getur verið öðruvísi á hverju heimili fyrir sig. Erfitt er fyrir starfsfólk á leikskóla 

að fá börn til þess að borða það sem þau eru ekki vön að borða heima (Goldschmied og 

Jackson, 2005). 



39 

6.2 Svefn 

Svefn er nauðsynlegur fyrir alla og mjög mikilvægt fyrir leikskólabörn að fá tækifæri til að 

leggja sig yfir daginn (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Svefn barna þarf að vera í samráði 

við foreldra og huga þarf að því að hvíldin í leikskólanum raski ekki nætursvefni barns 

(Maguire-Fong, 2015). Foreldrar leikskólabarna kannast við það að börn mega ekki sofna 

seint að deginum vegna þess að þá raskast nætursvefninn (Arna Skúladóttir, 2006). Börn á 

aldrinum eins til þriggja ára þurfa að meðaltali 12 - 14 klukkustunda svefn yfir sólarhringinn 

og er mismunandi eftir aldri hvað þau þurfa marga daglúra en talað er um á bilinu einn til þrjá 

fyrir börn upp að þriggja ára aldri. (Ben-Joseph, 2019a).  

Í kringum átján mánaða aldur er algengt að börn fari úr því að sofa tvo lúra í einn lúr á 

dag. Oft má sjá að ef barn streitist á móti því að leggja sig fyrir hádegi er það mjög líklega 

tilbúið í að hætta að sofa fyrir hádegi og taka einungis einn lúr og það eftir hádegi (Ben-

Joseph, 2019b). Á öðru aldursári styttist dagsvefn barna smá saman og gerist það oftast 

mjög rólega. Flest börn leggja sig á daginn lengur en til tveggja ára aldurs en einstaka barn 

getur hætt fyrir þann aldur eða allt niður í 18 mánaða. Lengd svefns á daginn er 

einstaklingsbundinn en hann getur verið allt upp í þrjár klukkustundir á dag.  

Foreldrar sem eiga börn sem eiga erfitt með svefn á næturnar vilja oft stýra 

svefninum sem börnin hafa á daginn í þeirri trú að það bæti nætursvefn þess en það er 

sjaldan raunin. Ef svefn er tekin af barni áður en það er tilbúið til þess er hætt við því að það 

hafi ekki orku og getu til að vaka allan daginn og sofni seinnipart dags. Það þarf ekki að 

sofna lengi og ekki er víst að foreldrar taki eftir því að það sofni í smá stund en það hefur þá 

áhrif á nætursvefninn (Arna Skúladóttir, 2006).  

Gupta (2016) nefnir í grein sinni að sumir foreldrar hafi áhyggjur af því að daglúrinn 

hafi áhrif á háttatíma barna en hún tekur fram að foreldrar þurfi að átta sig á því áður en þau 

taka daglúrinn af barninu að vel úthvílt barn eigi auðveldara með að ná sér niður og sofa alla 

nóttina heldur en barn sem er útkeyrt. Það sé aftur á móti líklegra til að vaka fram eftir nóttu. 

Einnig tekur hún fram að í stað þess að taka daglúrinn af barninu eigi frekar að hliðra honum 
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til þannig að barn leggi sig frekar fyrr en seinna þannig að lengri tími náist á milli daglúrs og 

háttatíma (Gupta, 2016). Þegar börn eru þreytt getur það valdið breytingum á hegðun þeirra, 

þau sýna mótþróa og verða örari (Ben-Joseph, 2019). Daglúrar hjá ungum börnum er stór 

þáttur í leikskólastarfinu þar sem starfsfólk leikskóla þarf að skipuleggja starfið með óskir 

foreldra, um daglúra barna sinna í huga.  

Svefn er stór þáttur í heilsu barna og mikilvægt er að halda góðri svefnrútínu bæði 

þegar kemur að daglúrum og háttatíma (Gupta, 2016; Ben-Joseph, 2019a). Börn á aldrinum 

eins til þriggja ára hafa þörf fyrir mismunandi langan svefn sem fer að mestu eftir því hversu 

vel þau sofa á næturnar. Gæta þarf að því að hafa daglúrinn ekki of nálægt háttatíma því þá 

getur verið erfiðara fyrir börnin að ná sér niður á kvöldin. Þá þarf starfsfólk leikskóla að koma 

til móts við foreldra og vekja börnin til þess að daglúr hafi ekki áhrif á nætursvefn. Til að meta 

hvort barn þurfi daglúr þurfa foreldrar að spyrja sig spurninga á borð við: Virkar barnið mitt 

þreytt eftir daginn? Er erfitt að vekja barnið mitt á morgnanna? Er barnið mitt pirrað eða 

uppstökkt seinnipartinn? Er barnið mitt áhugalaust, óþolinmótt, ofvirkt eða árásagjarnt? Á 

barnið mitt í erfiðleikum með einbeitingu að ákveðnum viðfangsefnum? Ef eitthvað af þessu á 

við um barnið er þörf fyrir foreldra og leikskólastarfsfólk að endurskoða eða aðlaga svefninn 

hjá barninu og daglúrinn. Það getur tekið nokkrar vikur að finna rútínu sem virkar fyrir barn 

(Gupta, 2016). Í þessu ferli er einnig gott að leikskólastarfsfólk sé virkt í þátttöku við að meta 

líðan barnsins og meta þörf þess fyrir dagsvefns. 

Rýmið þar sem daglúrinn fer fram í leikskólanum á að vera hljóðlátt og aðskilið frá 

leiksvæði barnanna og öðrum rýmum deildarinnar. Það ætti að vera staðsett þar sem engin 

umferð er og þar sem auðvelt er að hafa yfirsýn. Því yngri sem barnahópurinn er því meira 

þarf að sjá um skráningar á svefni. Yngstu börnin ættu að vera aðskilin þannig að þau nái 

sem lengstum svefni. Eldri börn eru samstilltari í svefni, auðveldara er að hafa þau í hópum 

og það skiptir þau minna máli hvort þau sofa í sama rými og þau leika sér í. Hvert barn á að 

hafa dýnu til að sofa á og betra er að staðsetja dýnuna á sama stað á hverjum degi til að 

auka öryggi barnsins. Dýnurnar ættu vera staðsettar þannig að það sé nægilegt loftflæði í 

kringum þær. Börnum finnst oft gaman að vera þátttakendur í að gera hvíldina klára og það 
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er mjög gott að útbúa kerfi sem börnin læra inn á og þau fá að vera með. Gott er að hvert 

barn hafi sinn snaga þar sem það getur hengt upp fötin sín (Magurire-Fong, 2015).  

Þegar barn hefur leikskólagöngu er mikilvægt að leikskólakennari gefi sér tíma til að 

kynnast tjáningarformi þess. Börn eru ólík, sum börn geta verið úrill á meðan önnur eru róleg. 

Eins er ólíkt hvernig börn eru vön að sofna, sum sofna sjálf á meðan önnur vilja vera í fangi, 

sum sofa laust á meðan önnur sofa fast. Reynsla barns af svefni heima fyrir hefur áhrif á 

svefnmynstur í leikskólanum, ef barn sefur með bangsa eða aðra hluti er gott að hafa eins í 

leikskólanum til að líkja eftir. Leikskólakennarar þurfa að sjá til þess að halda ró og reglufestu 

sem með tímanum verður til þess að allir upplifi öryggi og eigi auðvelt með að sofa í umhverfi 

leikskólans. Leikskólakennarar þurfa að búa til ákveðna rútínu sem farið er eftir daglega. Það 

getur til dæmis verið að syngja vögguvísu, vera blíður, rugga þeim eða jafnvel einhver 

snerting. Börn þurfa sinn svefn þannig að stýrt svefnskipulag er ekki við hæfi á leikskólum. 

Sum börn taka stutta lúra oft yfir daginn en ekki alltaf eins á meðan sum börn taka bara einn 

langan lúr. Börnin eiga að fá tækifæri til þess að sofa eftir þörfum en svefnmynstur þeirra 

getur breyst frá degi til dags (Magurire-Fong, 2015).  

Virðing, sveigjanleiki og tillitssemi verður að vera til staðar hjá þeim sem starfa með 

yngstu börnunum. Sveigjanleikinn getur falist í því að sum börn þurfa að sofa tvisvar á dag á 

meðan önnur sofa aðeins einu sinni. Taka þarf tillit til allra og þeirra sérþarfa sem þeim fylgir 

(Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006). Munur getur verið á menningu 

fólks og gjörðum og dæmi um það getur verið að á Íslandi tíðkast það að foreldrar setji börnin 

sín út í vagn í hádegislúr. Í öðrum löndum eins og t.d. í Bandaríkjunum myndi það vera álitið 

sem vanræksla foreldra á börnum sínum að láta þau út til að sofa (Kristín Norðdahl, 2016). 

6.3 Útivera 

Útivera er börnum mikilvæg en í útiveru eru börn yfirleitt í leik. Klæða þarf börnin eftir veðri 

og vindum og hvetja á börn til þess að klæða sig sjálf (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). 

Börn þurfa að fara út til að skoða heiminn og hreyfa sig. Gott er að miða við að barn undir 

eins árs fari einu sinni út á dag en barn eldra en eins árs fari tvisvar sinnum út á dag (Arna 
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Skúladóttir, 2006). Börnin fá reynslu utandyra sem þau geta ekki fengið innandyra eins og að 

sjá margbreytilegar lífverur, landslag, breytingar í veðri og árstíðum svo að einhver dæmi séu 

nefnd. Ætlast er til í opinberum námskrám leikskóla að börn fari í útiveru (Kristín Norðdahl og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010). 

Börn undir tveggja ára ættu að hafa sitt eigið útisvæði sem þau ganga beint inn á 

þegar þau koma út. Mælt er með að garðurinn hjá yngstu börnunum sé við hliðina á elstu 

börnunum og lág girðing þar á milli þannig að þau geti alltaf séð hvert annað og stundum 

leikið saman. Ung börn þurfa minna svæði en þau sem eru eldri og hafa skal leiktækjafjölda í 

lágmarki. Ung börn sem eru nýbyrjuð að ganga eiga það til að ganga óstöðug og vera ítrekað 

að detta og ganga á hluti. Hafa verður í huga að ekkert beitt eða hart sé á leiksvæðinu sem 

þau geta meitt sig á. Allt yfirborð skal vera mjúkt og flatt á hlutum sem ætlaðir eru fyrir 

leiksvæði fyrir ung börn. Tveggja ára börn sækja mikið í að hoppa niður af hlutum og klifra 

upp á þá. Þau hafa ríka þörf fyrir að setja hluti ofan í hluti og skríða í gegnum og undir hluti 

sem bjóða upp á slíkt. Ung börn þurfa eins og eldri stað þar sem þau geta verið í friði og ró 

og haft tækifæri til að komast í hvíld um stund. Gott er að börn geti haft val um hvort þau vilji 

leika sér ein eða í hóp. Ung börn sækjast í nærveru leikskólakennara og því er gott að hafa 

svæði þar sem leikskólakennarar hafa tækifæri til að setjast með niður og geti tekið börn sem 

þurfa nánd í fangið (Goldschmied og Jackson, 2005) 

Tíðkast hefur að börn fari út ásamt nokkrum starfsmönnum. Útisvæðið er stærra og 

börn hafa tækifæri þar til að hlaupa, renna, hjóla og leika sér með allskonar leikföng sem 

einkenna útisvæðið. Útisvæðið býður upp á marga möguleika og starfsfólk þarf oft að breyta 

viðhorfi sínu gagnvart útisvæðinu til að sjá það. Það getur verið gott að fara með lítinn hóp í 

útikennslu í stað þess að vera alltaf að fylgjast með öllum barnahópnum á leiksvæðinu við 

leikskólann. Þá tekur starfsfólkið þátt með börnum í þeirra athöfnum. Ef tækifæri skapast er 

gott ef starfsfólk getur farið með þrjú til fjögur börn í hóp þegar enginn er á útisvæði 

leikskólans. Þá er hægt að eiga í samskiptum í minni hóp og einnig léttir það á deildinni inni á 

meðan. Þegar börn hafa getu til ætti að leyfa þeim að hreyfa sig um og fara í göngutúra út 

fyrir lóð leikskólans (Goldschmied og Jackson, 2005).  
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Göngutúrar stuðla að aukinni hreyfingu barna og fersku lofti. Útivera hefur áhrif á 

svefn því börn sofa oftast betur eftir að hafa fengið að fara út. Gott er að hafa útiveru fyrir 

eins til tveggja ára börn þannig að þau fara út einu sinni fyrir daglúr og einu sinni eftir daglúr 

(Arna Skúladóttir, 2006). Útivera ýtir undir vellíðan barna þar sem hún þykir nauðsynleg bæði 

fyrir andlega og líkamlega heilsu. Börnin fá útrás fyrir hreyfiþörf sína og geta fundið svæði 

þar sem þau geta verið í friði og ró sem er þeim nauðsynlegt. Börn vilja taka áhættur og það 

er aðgengilegra fyrir þau úti en inni. Þegar börn vilja taka áhættur er það tækifæri til náms 

þar sem hægt er að efla þor, sjálfstraust og hugrekki fremur en að forðast hættur. Það ætti 

því frekar að hvetja börn til að reyna á sig á útisvæðinu fremur en að letja þau (Kristín 

Norðdahl, 2016). 

Áður en börn ná þriggja ára aldri hafa þau mörg hver lært hvað þeim líkar og líkar 

ekki við, til dæmis að þau hræðist skordýr og flugur. Hjá sumum börnum er fyrsta viðbragð 

þeirra ef þau sjá flugu að stíga á hana. En þá er hægt að fara með börnunum út með box og 

leyfa þeim að týna skordýr til að sýna þeim betur. Börnin læra með því hvaða skordýr má 

snerta og hver ekki. Í slíkri vinnu er um leið hægt að kenna börnum á litina, sýna þeim hvort 

skordýrin séu með vængi, segja þeim hvort þau hlaupi, hoppi eða fljúgi og hvaða hljóð þau 

gefa frá sér (Goldschmied og Jackson, 2005).  

Börn geta haft gaman af því að vera þátttakendur í að halda lóð leikskólans snyrtilegri 

og sum eru áhugasöm um að týna rusl af lóðinni eða raka lauf. Það gæti leitt til samræðu um 

að vilja halda umhverfinu hreinu og fínu. Gott er að leyfa börnum að vera með í að 

gróðursetja og hægt er að nota bækur til að bera saman plönturnar. Þátttaka barna í ýmsum 

viðfangsefnum utandyra er talin mikilvæg af fræðimönnum. Þeir telja það hafa áhrif á viðhorf 

barna að vera þátttakendur í að vernda umhverfið og halda því snyrtilegu. Mikilvægt er að 

börn komist út af leikskólalóðinni og kynnast nærumhverfi sínu. Útisvæði á að ýta undir leik 

og nám barna á öllum aldri. Svæðið á að bjóða upp á að börnin geti rannsakað og kannað 

ljós, skugga, form, lykt og hljóð. Útisvæðið á einnig að bjóða upp á hluti sem ekki er oft í boði 

að leika með innandyra eins og blóm, gras, lauf o.fl. (Goldschmied og Jackson, 2005; Kristín 

Norðdahl, 2016).  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar umhverfið sem börn fá tækifæri til þess að 

upplifa er ríkt af náttúrulegum fyrirbærum þá hefur það áhrif á nám barna. Áhrifin geta verið 

að ýta undir áhuga þeirra og jákvætt viðhorf til náms (Kristín Norðdahl og Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 2010). Vel skipulagt útisvæði getur stuðlað að endalausum tækifærum ekki 

bara í leik og félagslegum upplifunum heldur einnig í námi t.d. um lífverur en hægt er að nota 

útisvæði sem eru vel skipulögð sem útikennslusvæði. Hafa skal í huga að leiksvæðið henti 

fyrir öll börn einnig þau sem eru að glíma við einhvers konar fötlun (Goldschmied og 

Jackson, 2005).  

Í umhverfis- og sjálfbærnimennt er lögð mikil áhersla á að börn séu virkir þátttakendur 

í ákvarðanatöku sem tengist umhverfi þeirra. Hér á Norðurlöndum er útivera í óspilltri náttúru 

talin nauðsynleg fyrir öll börn. Rannsóknir sýna að börnum líður vel úti og myndu vilja vera 

meira úti en þau fá tækifæri til. Börn kanna náttúruna og bæta ofan á fyrri reynslu þeirra og 

þekkingu. Það er ekki nóg að þau uppgötvi sjálf og þess vegna þurfa þau þekkingu frá öðrum 

varðandi náttúrufræðileg hugtök. Leiðir sem hægt er að fara í kennslu um náttúrufræði fyrir 

yngstu börnin myndi snúast um að elta hugmyndir barnanna, ýta undir að þau rannsaki og 

eigi í samræðum um tilgátur sínar, deili þekkingu sinni og auki hana. Ef börnin finna ekki svar 

við spurningum sínum þá er það í hlutverki kennarans að styðja við nám barnanna og 

aðstoða þau við að finna svar (Kristín Norðdahl, 2016).  
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7 Umræður 

Á fyrstu árunum þroskast börn hratt og mikið og þótt litið sé á börn sem hæfa einstaklinga en 

ekki einstaklinga sem þarf að móta þá eru börn að miklu leyti háð öðrum fyrstu árin. Frá 

fæðingu leita börn til annarra og vilja frá þeim umhyggju, virðingu og viðurkenningu. 

Félagsleg samskipti eru þeim því meðfædd og nauðsynleg þar sem hluti af námi þeirra er að 

líkja eftir öðrum (Maguire-Fong, 2015). Fullorðnir sem eru umönnunaraðilar barna þurfa að 

styðja við börnin tilfinningalega ásamt því að skipuleggja umhverfi sem styður við sköpun, 

umhyggju og ímyndun barna (Page, Clare og Nuttbrown, 2013).  

Hafa verður í huga við upphaf leikskólagöngu að barnið byggir ofan á þá þekkingu 

sem það hefur öðlast heima hjá sér (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). Þess vegna er mikilvægt 

að strax frá upphafi sé lagður grunnur að góðu samstarfi á milli heimilis og skóla. Foreldrar 

þekkja börn sín best og það kemur leikskólakennurum vel að fá innsýn frá þeim til þess að 

geta mætt þörfum barna (Dalli, 2002). Það kom fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

(2010a) að foreldrar ættu í tíðari samskiptum við starfsfólk leikskólans við upphaf 

leikskólagöngu en síðar. Við veltum því fyrir okkur hvort að þeir hafi meiri þörf fyrir 

upplýsingaflæði um starfið í byrjun sem ekki sé eins mikil þörf á því síðar meir.  

Við upphaf leikskólagöngu er mikilvægt að barn nái að mynda tengsl við ákveðinn 

aðila sem það getur haft sem lykilpersónu. Barn þarf að vera öruggt með að geta leitað til 

einhvers þegar það þarf á því að halda. Sá umönnunaraðili getur einnig verið örugg höfn fyrir 

barnið þar sem barnið finnur fyrir öryggi og vellíðan á milli þess sem barnið er að kanna 

heiminn. Fram kemur hjá Kristínu Dýrfjörð (2003) að tengsl séu mjög mikilvæg fyrir öll börn 

og að þau finni að þau tilheyri. Leikskólakennari kemur ekki í stað móður hjá börnum en hann 

er staðgengill hennar á meðan barnið dvelur í leikskólanum (Dalli, 2002). 

Við upphaf leikskólagöngu er það í höndum þeirra sem starfa á yngstu deildinni að 

sjá til þess að reynsla barna af leikskóladvölinni sé góð. Þar sem skortur er á  

leikskólakennurum er reynsla okkar sú að þeir sem eru menntaðir starfi frekar með eldri 

börnum leikskólans. Það er ekki síður mikilvægt að menntað starfsfólk vinni með ungum 
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börnum vegna þess að börn byrja að byggja ofan á reynslu sína í námi mjög ung að aldri og 

rannsóknir hafa sýnt að það hjálpar þeim að aðlagast síðar á lífsleiðinni. Hvort sem um ræðir 

að aðlagast nýrri deild eða nýjum skóla (Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2006). Vinnan við ritgerðina leiddi í ljós að mikilvægt er að menntað starfsfólk 

vinni í leikskólum þannig að raddir barnanna fái að njóta sín og svo faglegt starf þróist og 

viðhaldist þar.  

Góðir leikskólar eru með marga leikskólakennara, augljósa forystu, ekki með 

fjölmenna barnahópa, gott foreldrasamstarf og þar er mikil áhersla lögð á nám og félagslegar 

aðstæður barna. Foreldrar geta fengið samviskubit yfir því að hafa langan viðverutíma fyrir 

börnin sín í leikskólum. Sýnt hefur verið fram á að það geti haft neikvæð áhrif á líðan barna 

og tengslamyndun þeirra við foreldra sína. En rannsóknir hafa sýnt fram á að þjóðfélagsleg 

og fjárhagsleg staða barna ásamt öruggum tengslum við foreldra hefur meiri áhrif á líðan 

barna heldur en löng dvöl þeirra í leikskólum (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2013). Foreldrar ættu 

því ekki að þurfa að hafa samviskubit yfir fjarveru frá börnum sínum ef þau hafa aðgang að 

góðum leikskóla. 

Skipulag leikskólastarfs er í umsjá leikskólakennara en mikilvægt er að börn, foreldrar 

og annað starfsfólk taki auk þess virkan þátt í því. Dagskipulag sem unnið er eftir í leikskóla 

þarf að vera sniðið að þörfum barna, aldri þeirra, þroska og reynslu (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2016b) segja að virk þátttaka 

barna í daglegu starfi í leikskólanum byggist meðal annars á vellíðan barna og þátttaka 

barna segir til um gæði starfsins á leikskólanum. Hugmyndir barnanna eru því mikilvægar þar 

sem starfið á að snúast um þau og þeirra líðan. Rannsóknir sem gerðar eru með börnum og 

fyrir börn gegna þar stóru hlutverki svo  þeirra sjónarmið séu höfð að leiðarljósi í starfi með 

börnum. 

Rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur (2012) varpaði ljósi á það 

að börn vilja hafa rými þar sem þau geta hreyft sig og þar sem boðið er upp á efnivið eftir 

þeirra áhugasviði. Ung börn kjósa frekar að leika sér með opinn efnivið samkvæmt (Claire, 



47 

2012) og efniviðurinn verður að vera í þeirra hæð svo hann sé þeim aðgengilegur. Við 

skipulagningu verður að passa að leikurinn fái að njóta sín þar sem hann er mjög mikilvægur 

fyrir yngstu börnin til að þroskast og læra. Það er því mikilvægt að skoða þann tíma sem 

gefinn er innan skipulagsins fyrir leik barna. Leikur barna er góð leið til þess að komast inn í 

hugarheim barna þar sem börnin nota ímyndunaraflið sem endurspeglar hugsanir þeirra 

(Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Hugmyndir fullorðinna um leik barna eru 

ekki alltaf þær sömu og hugmyndir barna og eiga fullorðnir oft erfitt með að sýna leikformi 

barna skilning, til dæmis leikur sem einkennst af ærslagangi. Honum fylgir oft mikill hávaði og 

hraði sem fullorðnum getur þótt erfitt að skilja og telja jafnvel að börnin séu ekki örugg. Þeir 

grípa þá inn í leikinn og stoppa hann af þrátt fyrir mikilvægi þessa leikforms fyrir ung börn. 

Eins og Maguire-Fong (2015) segir þá eru mannleg samskipti og næring það 

mikilvægasta fyrir ung börn. Að mörgu ber að huga að í matartímum með ungum börnum og 

eru margir þættir þar sem þarf að skoða. Passa verður vel upp á að gefa börnum góðan tíma 

til þess að matast og að þau geti athafnað sig rétt í matartímum og að stuðlað sé að góðum 

borðsiðum. Börn byrja á að borða með fingrunum og þegar þau hafa náð tökum á 

hreyfingunni frá disknum og að munni þá geta þau farið að prófa sig áfram við að nota gaffal 

eða skeið. 

Skapa þarf aðstæður og aðferðir sem fara verður eftir daglega þegar kemur að svefni 

hjá ungum börnum í leikskóla. Þau þurfa svefn og mæta verður hverju og einu barni eftir 

þeirra þörfum varðandi svefnrútínu. Okkur fannst áhugavert það sem Gupta (2016) nefnir í 

grein sinni að sumir foreldrar hafi áhyggjur af því að daglúrinn hafi áhrif á háttatíma barna. 

Hún tekur fram að foreldrar þurfi að átta sig á því áður en þau taka daglúrinn af barninu að 

vel úthvílt barn eigi auðveldara með að ná sér niður og sofa alla nóttina heldur en barn sem 

er útkeyrt. Barn sem er útkeyrt af þreytu er líklegra til að vaka fram eftir nóttu. Einnig tekur 

Gupta fram að í stað þess að taka daglúrinn af barninu eigi frekar að hliðra honum til þannig 

að barnið leggi sig frekar fyrr en seinna því að þannig næst lengri tími milli daglúrs og 

háttatíma. 
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Hlutverk leikskólakennarans er margþætt þar sem hann þarf að eiga í samskiptum við 

alla aðila sem koma að starfinu, skipuleggja námsumhverfið og styðja við nám barna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Eins og kemur fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) 

þá eru megináherslur leikskólakennara umönnun, óbein kennsla, samskipti, samvinna og 

útivist. Umhyggja er grundvöllur í leikskólastarfi samkvæmt Elvu Önundardóttir o.fl. (2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að ef að börnum er ekki sýnd umhyggja þá getur það haft 

alvarleg áhrif á líðan barna út alla lífsleiðina (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 

2012). Því ættu þeir sem að starfa með ungum börnum fyrst og fremst að sýna þeim 

umhyggju og veita þeim umönnun til að stuðla að vellíðan þeirra.  

Útivera ýtir undir vellíðan barna en fram hefur komið að hún þyki nauðsynleg fyrir 

andlega og líkamlega heilsu. Börn fá útrás fyrir hreyfiþörf sína og geta fundið svæði þar sem 

þau geta verið í friði og ró sem er þeim nauðsynlegt (Goldschmied og Jackson, 2005). Það 

vakti áhuga okkar við gerð ritgerðarinnar að svæði þar sem börn geta fengið að vera í friði og 

ró út af fyrir sig tengist alltaf útisvæði. Það virðist vera eina svæðið sem býður upp á það. 

Okkur þykir það alveg jafn mikilvægt við skipulagningu innandyra að börn geti haft tækifæri til 

að komast afsíðis, á svæði þar sem þau geta verið í friði og ró, þegar þau þurfa á því að 

halda. Það er kannski eitthvað sem þyrfti að skoða við skipulagningu á umhverfi fyrir yngstu 

börn leikskólans.  

Hafa verður í huga í starfi með yngstu börnum leikskólans að þau eru sum að byrja í 

leikskóla mjög ung að aldri og geta verið viðkvæm fyrir breytingum (Claire, 2012). Börn þurfa 

að finna til öryggis og vellíðunar í leikskólanum svo að þau upplifi sig tilheyra. Það verða 

töluverðar breytingar í lífi barna þegar þau byrja í leikskóla þar sem þau þurfa að læra að 

takast á við aðstæður utan heimilisins þar sem þau þekkja vel til og eru örugg. Því þarf 

námsumhverfið fyrst og fremst að stuðla að vellíðan þeirra þannig að þeim finnist þau tilheyra 

líkt og þegar þau eru heima hjá sér (Claire, 2012). 
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8 Lokaorð 

Þegar kom að því að ákveða efni til að skrifa um í þessari ritgerð kom fátt annað til greina en 

að fjalla um aðbúnað og þarfir yngstu barna leikskólans þar sem höfundar þessarar ritgerðar 

starfa báðir í leikskóla og hafa mikinn áhuga á starfi með ungum börnum. Aðbúnaður í 

leikskólum er oft ekki ætlaður börnum undir tveggja ára en börn á þeim aldri koma sífellt oftar 

inn í leikskólann í nútímasamfélagi. Í nútímasamfélagi færist það í aukana að börn byrji í 

leikskóla um leið og fæðingarorlofi lýkur. Ein ástæða þess er sú að dagmömmum hefur farið 

ört fækkandi. Foreldrar eru oft báðir útivinnandi og hafa því ekki um annað að velja en að 

setja börn á leikskóla.  

 Við erum sammála því sem kom fram í grein Örnu H. Jónsdóttir o.fl. (2013) að 

viðmiðið sem sett er fram um dvöl barna í leikskóla í Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 

655/2009 sem er níu klukkustundir á dag er langur tími fyrir yngstu börnin. Þau byrja oft 

aðeins níu mánaða gömul í leikskóla. Við erum einnig sammála því að börn sem eru yngri en 

tveggja ára ættu ekki að dvelja lengur en sex klukkustundir í leikskólanum á dag en þar sem 

reglugerðin miðar við níu klukkustundir fyrir öll leikskólabörn þá teljum við gríðarlega 

mikilvægt að reynt sé eftir bestu getu að hlúa vel að ungum börnum svo þau fái notið 

leikskóladvalarinnar sem best. Það þarf að huga betur að því hverjar þarfir þessara barna eru 

og aðlaga umhverfi og starf leikskólanna að þeim.  

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvað það er í raun sem ung börn þurfa til 

þess að geta vaxið og dafnað í leikskólanum sem þau verja miklum tíma í. Huga þarf að 

þroska barna og skapa umhverfi sem eykur félags- og tilfinningaþroska, hreyfi- og 

líkamsþroska og vitsmunaþroska barna. Mikilvægt er að þeir sem starfa með börnum og 

foreldrar ungra barna kynni sér þroska barna og hvað það er sem stuðlar að vellíðan þeirra. 

Þannig geta þeir sett sig betur í spor barnanna og átt auðveldara með að sýna þeim skilning. 

Það auðveldar einnig við að hafa þekkingu á því hvernig skipulagning á umhverfi þeirra ætti 

að vera. Það er ekki víst að allir geri sér grein fyrir því að þótt barn hafi ekki tungumálið til 

þess að tjá sig þá hefur það líkamstjáninguna og svipbrigði. Leikurinn sem er aðal námsleið 
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barna þarf að vera viðurkenndur og eiga börn að fá sem flest tækifæri til þess að ná að 

sökkva sér djúpt í leikinn því með því læra þau meðal annars félagsleg samskipti og leikurinn 

stuðlar að vellíðan þeirra.  

Þegar unnið er með ungum börnum þarf starfsfólk að vera meðvitað um þarfir barna 

eins og heilbrigði þeirra, vellíðan, svefn og útiveru. Svefn barna er mikilvægur og hafa þarf í 

huga að börn eru misjöfn með svefn og svefnmynstur. Sum börn þurfa að sofa meira en 

önnur og er mikilvægt að starfsfólk eigi gott samstarf með foreldrum þegar kemur að því að 

skipuleggja svefn barna. Útisvæðið er yfirleitt hugsað á leikskólum sem stærra svæði þar 

sem börn geta fengið útrás fyrir hreyfiþörf. Vel skipulagt útisvæði sem er ríkt af náttúrulegum 

fyrirbærum getur haft mikil áhrif á nám barna og hægt er að nýta það við útikennslu. Að 

mörgu ber að huga við skipulag á rými og starfi með ungum börnum á leikskóla þar sem allir 

þurfa að vera meðvitaðir um þarfir barna og að samstarf milli heimilis og skóla sé gott. Það er 

börnum meðfætt að vilja eiga í mannlegum samskiptum og það þarf að veita þeim mikla 

umhyggju. Börnum þarf að líða vel, þroskast og dafna í leikskóla jafnt sem heima fyrir. 

Við gerð þessara verkefnis dýpkuðu höfundar þekkingu sína á mikilvægi þess að börn 

sem byrja ung í leikskóla upplifi velllíðan og að þau fái að tilheyra í leikskólasamfélaginu.  Við 

komumst að mikilvægi þess að leikskólakennarar starfi með yngstu börnunum en þannig 

megi koma betur til móts við þarfir þessa barnahóps. Börnin fengju þá góða upplifun af 

leikskólanum strax frá upphafi en það getur haft áhrif á skólagöngu barns til framtíðar.  

Það sem höfundum þótti áhugavert við vinnslu á þessari ritgerð var hve lítið efni er til um 

svefn og rannsóknir á mikilvægi þess að svefn sé ekki tekinn af börnum of snemma. Einnig 

þótti okkur áhugavert að börnum þyki mikilvægt að þau geti fengið að vera í ró og næði en 

þeim kröfum virðist ekki vera fylgt eftir. Það virðist vera að aðeins sé gert ráð fyrir svæðum 

úti á leikskólalóðinni til þess að börn geti fengið tækifæri til þess. Við veltum því fyrir okkur 

hvort að það sé brýn þörf á því að til séu svæði innan leikskólans þar sem börn hafi tækifæri 

á því að vera í ró og næði.  
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