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Ágrip 

Í rannsóknarskýrslunni fjalla ég almennt um hreyfiþroska, mikilvægi hreyfingar ungra barna 

og hvernig leikskólar starfa í tengslum við hreyfiþroska barna. Athugað er hvernig unnið er 

með hreyfiþroska þriggja til sex ára barna í leikskóla á Íslandi og í Noregi. Verkefnið er 

tilviksrannsókn í formi vettvangsathugunar og viðtals. Markmiðið er að kanna hvort munur 

sé á starfi í tengslum við hreyfiþroska milli þessara tveggja leikskóla. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að börn hreyfa sig minna en áður og geta afleiðingar þess verið alvarlegir sjúkdómar, 

bæði líkamlegir og andlegir. Því er markmiðið að vekja athygli foreldra og starfsmanna innan 

leikskóla á mikilvægi líkamlegrar virkni ungra barna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru 

að starfsemi í tengslum við hreyfiþroska barna er svipuð á leikskólunum tveimur. Þó  kemur í 

ljós að munur er á umhverfi leikskólanna á þann hátt að norski leikskólinn leggur meira upp 

úr því að nýta náttúruna sem mest á meðan sá íslenski hefur meira af hefðbundnum 

leiktækjum á sinni lóð. Í skólanámskrám beggja leikskólanna er fjallað um mikilvægi 

hreyfingar í starfi skólanna en norska skólanámskráin er mun ítarlegri hvað varðar umfjöllun 

um markmiðin með hreyfingunni en sá íslenski. 
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Formáli 

Heilbrigði og velferð barna var mér ofarlega í huga þegar komið var að því að ákveða 

viðfangsefni fyrir lokaritgerðina mína í náminu. Að mínu mati er hreyfing mikilvægur þáttur 

fyrir alla einstaklinga og ekki síst börn á leikskólaaldri. Ég hef starfað á leikskóla í tæp níu ár 

og hefur sá tími gefið mér góða innsýn í hversu mismunandi líkamleg virkni getur verið meðal 

ungra barna. Þar sem ég er búsett erlendis ákvað ég að athuga hvort munur gæti verið á milli 

landa þegar kemur að starfsemi leikskóla í tengslum við hreyfingu barna.  

Ég vil þakka unnusta mínum og syni fyrir þolinmæðina í gegnum öll mín þrjú ár í náminu. 

Þeir hafa stutt mig alla leið, hvatt mig áfram þegar á þurfti, veitt mér aðstoð á ómetanlegan 

hátt og er ég þeim afar þakklát fyrir. Einnig vil ég þakka Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur fyrir 

góða aðstoð og leiðbeiningu í gegnum vinnuna við þessa rannsókn. 

 

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

Íslands (2019, 5.desember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

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

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

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

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Noregur, 6.maí 2020 

Sara Guðjónsdóttir  
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1 Inngangur  

Hreyfingarleysi ungra barna og ungmenna hefur verið töluvert í umræðunni síðustu ár. 

Óhætt er að segja að það sé áhyggjuefni hvernig þróun hreyfingar almennt hefur þróast hjá 

börnum og unglingum í hinum vestræna heimi. Í grein eftir Bjørgen (2016) kemur fram að 

kyrrsetulífstíll sé alþjóðlegt vandamál. Við lifum á þeim tímum að hreyfingarleysi hefur aukist 

til muna og þar af leiðandi hefur tíðni ýmissa heilsufarslegra vandamála hjá fólki aukist. Í 

grein sinni bentu de Jong o.fl. (2013) á að rannsóknir hafa sýnt fram á það að með aukinni 

tækni í heiminum hefur komið upp það vandamál að bæði unglingar og börn hreyfa sig 

minna en áður. Börn eru almennt fleiri klukkustundir fyrir framan sjónvarpsskjá, tölvu eða í 

einhvers konar snjalltækjum. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að offita, 

öndunarfærasjúkdómar, sýkursýki tvö og andlegir sjúkdómar á borð við kvíða og þunglyndi 

eru helstu afleiðingar aukinnar snjalltækjanotkunar. Einnig hefur starfsfólk í 

heilbrigðisþjónustunni áhyggjur af fjölgun ungra barna sem bera merki kvíða- og 

þunglyndiseinkenna (Bjørgen, 2016). 

Uppeldi barna hefur breyst í takt við tæknivæðinguna sem á sér stað í samfélaginu. 

Rannsóknir sýna að mörg börn allt niður í fimm ára aldur hafa eigin sjónvörp eða önnur 

snjalltæki inni í herbergjum sínu. Þar af leiðandi verja börn stórum hluta af tíma sínum fyrir 

framan skjá eða eru í snjalltækjum (Segberg, 2016). Þegar börn leika sér úti í náttúrulegu 

umhverfi eykur það líkamlega virkni þeirra og hefur jákvæð áhrif á heilsu, velferð, lærdóm og 

þroska barna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn á aldrinum þriggja til fjögurra ára eru 

meira í ró en á hreyfingu í gegnum leikskóladaginn (Bjørgen, 2016). Það að börn séu 

líkamlega virk skiptir miklu máli á svo mörgum sviðum. Hreyfing er góð fyrir heila-, félags- og 

tilfinningaþroska barna (Moen og Jacobsen, 2007). Hreyfing er mikilvæg fyrir alla 

einstaklinga, bæði fyrir heilbrigði og vellíðan og tel ég því að hreyfingarleysi hjá börnum og 

unglingum sé mikið áhyggjuefni. 

Ég hef starfað á leikskóla í tæplega níu ár, fyrstu fimm árin á leikskóla í Reykjavík og nú 

starfa ég á leikskóla í Noregi. Þar hef ég séð ólík dæmi um misjafnan hreyfiþroska barna og 

eru börn mislangt komin í þroskaferlinu. Sum þeirra eru komin með fínhreyfifærni mjög 

snemma á meðan önnur eru komin lengra í grófhreyfifærninni. Eftir öll þessi ár í starfi sé ég 

alltaf betur og betur hversu mikilvægt það er að efla hreyfiþroska barna. Ég hef tekið eftir að 

börn með slakan hreyfiþroska verða oftar útundan í leik, sérstaklega í útiveru. Leikskólaárin 
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eru mikilvægur tími í lífi barna þar sem líkamleg virkni gefur svo mikið fyrir komandi framtíð. 

Það hræðir mig að sjá rannsóknirnar sem sýna fram á að börn séu minna líkamlega virk en 

áður. Það er því mikilvægt að fjalla um hreyfingu barna og vekja athygli á því fyrir þá sem sjá 

um uppeldi þeirra. Foreldrar eða forráðamenn ásamt starfsfólki leik- og grunnskóla þurfa að 

leggja áherslu á hreyfingu þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að alvarlegir sjúkdómar geta 

komið fram vegna hreyfingarleysis. Einnig sú staðreynd að á þessum árum eru börn svo 

móttækileg fyrir öllum siðum og venjum. Því ættu allir umönnunaraðilar að gæta þess að 

börn fái næga hreyfingu ásamt hollu mataræði til þess að lifa heilbrigðu og góðu lífi. Í 

gegnum mín starfsár á leikskóla hef ég tekið eftir því að börn sem eru líkamlega virk og með 

góðan hreyfiþroska gengur betur í félagslegum samskiptum. Þeim gengur einnig betur í leik 

og þá einna helst í útiveru. 

Í skýrslunni er skoðað hvernig unnið er með hreyfiþroska þriggja til sex ára barna í 

leikskóla á Íslandi og í Noregi og leitast við að svara því hvort að einhver munur sé á þeirri 

vinnu og ef svo er, hvernig sá munur birtist. Til þess að svara rannsóknarspurningunum  

verður gerð vettvangsathugun á einum leikskóla í Noregi og á einum leikskóla á Íslandi. 

Ástæðan fyrir því að ég hef ákveðið að skoða leikskóla í Noregi er sú að þar er ég búsett og 

hefur barnið mitt bæði verið á leikskóla í Noregi og á Íslandi.  

 Skýrslunni er skipt upp í nokkra kafla, í öðrum kafla er gerð grein fyrir og vitnað í 

fræðilegt efni tengt hreyfingu ungra barna, hverjir það eru sem koma að því að efla 

hreyfiþroskann og lög og reglur um leikskóla skoðuð. Einnig er fjallað um hvað aðalnámskrá 

leikskóla á Íslandi og í Noregi hafa að segja um það hvernig starf leikskólanna eigi að vera 

háttað í tengslum við heilbrigði og velferð. Í þriðja kafla er komið inn á aðferðafræði 

rannsóknarinnar, greint frá bakgrunnsupplýsingum um leikskólana og vísað í upplýsingar frá 

skólanámskrám þeirra. Í fjórða kafla er svo framkvæmd rannsóknar til umfjöllunar, greint frá 

vettvangsathugun  og niðurstöðum úr viðtölum. Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknar, rætt um innihald skólanámskrár beggja leikskóla, umhverfi og starfsemi þeirra. Í 

sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar er farið nánar út í niðurstöður ásamt hugleiðingum 

rannsakanda um hvað leikskólar gætu gert betur. Hér á eftir er því farið nánar í hugtakið 

hreyfiþroski, þrepaskiptingu hreyfiþroska og hverjir það eru sem koma að því að efla 

hreyfiþroska barna. Einnig verður farið í heilbrigði og velferð í lögum og reglum um leikskóla 

ásamt upplýsingum frá aðalnámskrá leikskóla, bæði á Íslandi og í Noregi. 
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2 Hreyfiþroski 

Ungabörn, börn, unglingar og fullorðnir einstaklingar eru hluti af ævilöngu ferli í því að læra 

hvernig á að ná tökum á hreyfingu og hæfni til að takast á við áskoranir sem birtast daglega í 

sífellt breytanlegum heimi (Gallahue og Ozmun, 2002). Hreyfiþroski er sá þroski einstaklings 

sem lýsir því hvernig geta einstaklings er til þess að hreyfa sig á mismunandi hátt ásamt 

samhæfingu af bæði fínni og grófri hreyfifærni (Hermundur Sigmundsson og Haga, 2016).  

Miklar breytingar verða á líkama einstaklinga í gegnum lífið, hreyfiþroski einstaklings 

hefst strax í móðurkviði og heldur áfram að þróast fram á fullorðins ár (Adolph og Hoch, 

2018). Þegar talað er um hugtakið hreyfiþroski er átt við aldurstengdar breytingar á bæði 

hreyfingum og færni hjá börnum, s.s. liðleika, hraða, nákvæmni, styrkleika, úthaldi ásamt 

hreyfimynstri líkamans (Berghildur Bjarnadóttir, 2002). Góður hreyfiþroski er þegar nægur 

styrkur er í vöðvum og einstaklingurinn hefur gott vald á líkama sínum. Með samspili margra 

kerfa eykst hreyfifærni einstaklinga en þó er mismunandi á hvaða tíma sérhver hreyfifærni 

þroskast. Þjálfun skiptir miklu máli þegar skoðað er hvernig hreyfiþroski mótast en einnig er 

mikilvægt að læra á umhverfið með því að meta fjarlægðir, hraða og hreyfingar frá 

umhverfinu. Slík færni fæst einungis með því að fá reglulega þjálfun í að glíma við ýmsar 

hreyfiþrautir (Berghildur Bjarnadóttir, 2002). Í kenningunni um hreyfiþroskann, er talað um, 

að hreyfiþroskinn er aldurstengdur en þó er mikilvægt að hafa í huga að undantekning á 

alltaf við. Munur er á milli barna þar sem eitt barn getur verið komið örlítið lengra en 

viðmiðið er eða örlítið á eftir því. Einnig getur barn verið á byrjunarstigi í ákveðinni tegund af  

hreyfifærni á meðan það er komið lengra í annarri tegund af hreyfifærni (Gallahue og 

Ozmun, 2002).  

Hreyfifærni einstaklinga er skipt upp í tvo mismunandi flokka eftir því hvernig 

líkaminn vinnur. Fínhreyfifærni er þegar litlar hreyfingar líkamans eiga sér stað og krefst 

nákvæmni. Þá er helst átt við hreyfifærni í fingrum, hvernig einstaklingar ráða við að teikna 

og taka upp smáa hluti frá gólfi. Grófhreyfifærni er aftur á móti þegar átt er við stórar 

hreyfingar t.d. að kasta, grípa, hoppa og hlaupa. Ungabörn byrja á því að ná stjórn á að halda 

höfði, líta til hliðar og í kringum sig. Síðar ná þau valdi á efri hluta líkamans og enda á að ná 

tökum á neðri hlutanum. Börn byrja á því að ná að sitja og síðar kemur hreyfifærni sem gerir 

þeim kleift að skríða, að endingu læra þau svo að ganga. Hlaup, hopp, að kasta og grípa bolta 
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flokkast allt undir grófa hreyfifærni (Berger, 2014). Hér á eftir verður farið yfir nánari 

skiptingu hreyfiþroskans eftir aldri, allt frá fósturlífi til sex ára aldurs. 

2.1 Þrep hreyfiþroskans 

Barn byrjar að hreyfa sig snemma í móðurkviði en fóstrið ræður þó ekki við hvernig það 

hreyfir sig (Seberg, 2016). Rannsóknir hafa sýnt fram á að líkamshreyfingar fósturs móta og 

þroska heila barnsins (Moe og Jacobsen, 2007). Hreyfingar þroskast með samspili heilans og 

sérhverjum vöðvahópi og er það samvinna sem er háð taugakerfinu í líkamanum sem sendir 

boð frá heila og út í líkamann. Þegar barn fæðist er taugakerfið óþroskað og ekki fullbúið. 

Allar taugafrumurnar eru til staðar en einungis fáar sem hafa fest sig. Slíkt gerist um leið og 

samvinna skyn- og hreyfifærni þroskast (Seberg, 2016). Hreyfiþroskinn þroskast yfir langt 

tímabil og segir ein kenningin að hreyfiþroska skal skipt upp í ákveðin þrep eða stig. Fyrst 

leggst grunnurinn sem er mikilvægur fyrir næsta þrep og hreyfing barns þroskast eftir því 

sem á líður. Á efsta þrepi hreyfiþroskans er hægt að sjá flókna hreyfifærni sem krefst tækni 

og krefjandi íþróttaiðkunar (Seberg, 2016).  

Fyrsta stigið er kallað skynhreyfistig og eiga slíkar hreyfingar sér fyrst stað í móðurkviði 

og eftir fæðingu. Ungabörn ráða ekki við viðbrögð sín sem birtast í hreyfingum þeirra. 

Ástæðan fyrir því að börn á þessu stigi ráða ekki við hreyfingar sínar er sú að heilinn er ekki 

nægilega þroskaður til að stjórna viðbrögðum. Á þriðja til fjórða mánuði er algengt að börn 

séu farin að geta haldið höfði þegar þau liggja til dæmis á maganum eða á bakinu. Sjónin er 

sterkur þáttur í hreyfiþroska og á skynhreyfistigi getur barn einungis séð til hliðar, upp og 

niður áður en það fer að sjá langt frá sér. Á þessu stigi ná börn að læra meðal annars að grípa 

í hluti, velta sér frá maga yfir á bak, skríða og reisa sig upp við hluti. Í lok fyrsta árs hafa börn 

farið í gegnum skynhreyfistigið og eru farin að geta staðið, jafnvel farin að ganga. Börn á 

þessum aldri eru háð foreldrum eða þeim sem ala barnið upp, því án sambands við þau ná 

börnin ekki að þroskast líkt og þau eiga að gera (Moen og Jacobsen, 2007). 

Þegar börn eru komin á annað aldursár eru þau komin á það stig að geta losað sig frá 

svokölluðu skynhreyfistigi sem hefur tekið yfir fyrstu tvö árin. Tveggja til þriggja ára börn eru 

mest upptekin af hreyfingu sem tengist grófri hreyfifærni. Þau öðlast betra jafnvægi, geta 

hlaupið hraðar og geta auðveldlega skipt um átt án þess að missa jafnvægið. Þau vilja frekar 

hlaupa en ganga á þessum aldri og eru farin að geta reist sig upp án þess að nota hendur sem 

stuðning (Moen og Jacobsen, 2007). Börn á aldrinum fjögurra til fimm ára eru mjög virk. Þau 
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eru komin langt í þroska hreyfifærninnar og eru hreyfingarnar orðnar alhliða og 

breytanlegar. Þau geta meðal annars haldið jafnvægi með því að ganga eftir ákveðinni línu, 

hoppa áfram, standa berfætt á öðrum fæti án þess að styðja sig við eitthvað og einnig geta 

þau tengt saman hlaup og hopp. Þau eru einnig farin að geta hoppað niður af ákveðnum 

hæðum, klifrað í trjám og er hraðinn orðinn meiri á þessum aldri. Fín hreyfifærni er nánast 

þroskuð og geta börn haldið á blýanti eins og fullorðinn einstaklingur (Moen og Jacobsen, 

2007). 

Á síðasta ári leikskólans eru börn orðin stöðugri, hreyfingar orðnar þroskaðari og þau 

hafa mestan áhuga á leik sem tengist grófri hreyfifærni. Þau ganga yfirleitt ekki venjulega 

heldur eru þau sífellt hoppandi og skoppandi á mismunandi vegu. Hreyfifærni í höndum er 

nánast fullþroskuð og gerir það að verkum að þau geta fengið meiri áhuga á öðruvísi leik. Þá 

fá þau áhuga á því að klippa, líma eða perla sem gerir það að verkum að þau eru minna virk 

fyrir vikið. Stelpur þroskast fyrr en strákar á þessum aldri sérstaklega þegar um fína 

hreyfifærni er að ræða (Moen og Jacobsen, 2007). Þegar hreyfiþroski er skoðaður er 

mikilvægt að skoða hverjir það eru sem koma að því að efla hreyfiþroska barna. 

2.2 Hverjir koma að hreyfiþroska barna 

Leikskólaárin eru mikilvægur tími fyrir hreyfiþroska en þetta tímabil einkennist af 

nauðsynlegum ferlum fyrir þroska heilans. Þetta er tímabil sem gefur tækifæri til þess að 

læra og æfa þannig hreyfifærnina með því einu að kanna og upplifa líkamlegar hreyfingar 

með hagnýtum athöfnum eða leik (Hermundur Sigmundsson og Haga, 2016). Börn læra fyrst 

og fremst í gegnum leik og er mikilvægt að þeir sem koma að uppeldi eða umsjá barna séu 

meðvitaðir um hversu mikla ábyrgð þeir bera. Það skiptir miklu máli að þeir fullorðnu hafi 

hæfni til þess að bjóða upp á líkamlega örvandi leiki ásamt góðu umhverfi til að hreyfa sig í. 

Það telst bæði mikilvægt að skipuleggja hreyfingarleiki og að leyfa börnunum að hafa 

frumkvæði að eigin hreyfingu í leik sínum (Seberg, 2016). Skóli og leikskóli hafa því mikil áhrif 

á líkamlega virkni barna (Seberg, 2016). Sýnt hefur verið fram á að leikskólabörn sem eru 

líkamlega virk hafi betri hreyfifærni (Hermundur Sigmundsson og Haga, 2016). Aðal markmið 

í tengslum við hreyfifærni og líkamsæfingar er að taka í notkun, þróa og byggja ofan á þær 

hreyfingar og hreyfimynstur sem eru eðlislæg fyrir börn. Það er í höndum fullorðinna að gefa 

börnum möguleika á fjölbreyttri tækni og hæfni til þess að takast á við hreyfifærni með 

ýmsum upplifunum (Moen og Jacobsen, 2007). Þó börn séu stóran hluta af deginum í 
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leikskóla eða skóla er það fyrst og fremst heimilið og fjölskyldan sem hafa áhrif á líkamlega 

virkni barnsins (Seberg, 2016). Líkt og áður kom fram þá hefur heimilisumhverfið mikilvægu 

hlutverki að gegna þegar kemur að hreyfihegðun ungra barna. Fjöldi sjónvarpsskjáa eða 

annarra tölvu eða snjalltækja ásamt þeim tíma sem börnin fá að notast við snjalltæki hefur 

áhrif á slíka hreyfivirkni. Foreldrar eru fyrirmyndir barnanna og hafa áhrif á hversu mikinn 

tíma þau nota í sjónvarpsáhorf eða tölvuleikjanotkun (Jong o.fl., 2013). Mikilvægt er þó að 

yfirvöld og þeir sem koma að lagasetningu um hvernig starf leikskóla skal vera, séu með skýr 

markmið og lög um hvernig börn öðlast vellíðan innan skólakerfisins.  

2.3 Heilbrigði og velferð í lögum um leikskóla og aðalnámskrá á Íslandi og í Noregi 

Í lögum um leikskóla á Íslandi (2008) er markmið leikskólans að velferð og hagur barna sé 

hafður í fyrirrúmi í öllu starfi hans. Þar á að veita börnum bæði umönnun og menntun ásamt 

því að stuðla að hollu og hvetjandi umhverfi til uppeldis. Meðal meginmarkmiða uppeldis og 

kennslu í leikskóla er að það á að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í samvinnu við 

foreldra. Ásamt því á að hlúa að andlegum, vitsmunalegum og líkamlegum þörfum hvers og 

eins barns svo þau fái að njóta bernsku sinnar (Lög um leikskóla, nr. 90/2008).  

Í lögum um leikskóla í Noregi (2008) kemur fram að leikskólinn eigi að tryggja að börn 

fái umhyggju og leik ásamt þeirri örvun sem til þarf svo að alhliða þroski dafni. Börn eiga að 

fá að tjá gleði sína með því að halda í sköpunargleði (Lov om barnehager, nr.119/2008). 

Leikskólinn á að gefa börnum tækifæri á leik, mismunandi upplifunum og athöfnum sem eru 

nytsamlegar fyrir komandi framtíð. Leikskólinn á að vera með heilsueflandi og fyrirbyggjandi 

virkni ásamt því að efla öll börn félagslega (Lov om barnehager, nr. 26/2010).  

2.3.1 Aðalnámskrá leikskóla á Íslandi 

Í aðalnámsskrá leikskóla (2011) er fjallað um heilbrigði og velferð en það byggist einna helst 

á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Þar sem börn dvelja stóran hluta dagsins í skóla 

er því mikilvægt að allt starf leikskólans efli heilbrigði og stuðli að velferð og vellíðan barna. 

Heilbrigði ræðst af samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis sem getur oft verið flókið 

samspil. Helstu þættir heilbrigðis sem vert er að leggja áherslu á í starfi leikskólans eru, 

meðal annars, jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti og 

fleira (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hreyfing er einn af mikilvægum þáttum 

sem stuðlar að heilbrigði og skólar sem leggja áherslu á daglega hreyfingu og eru með 
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markvisst hreyfiuppeldi leggja þannig grunn að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð 

barna út lífið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þá er mikilvægt að starfsfólk fái 

nægilega fræðslu um hreyfingu og hvernig eigi að efla hreyfifærni ásamt því að gera 

umhverfið öruggt og að það hvetji alla til þess að hreyfa sig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.3.2 Aðalnámskrá leikskóla í Noregi 

Allt frá unga aldri byrja börn að mynda atferlismynstur og vana. Góðir siðir sem þau læra í 

leikskólanum geta því varað út lífið. Leikskólum er skylt að verða við því að börn geti upplifað 

hreyfingargleði, fá að vera í hreyfingu í leik og vera þannig félagslega virk. Einnig á leikskólinn 

að gæta þess að börnin upplifi góða andlega og líkamleg heilsu með því að vera líkamlega 

virk og finna fyrir þeirri gleði sem því tengist. Leikskólar eiga að sjá til þess að börn verði 

meðvituð um líkama sinn og þroski þannig meðvitað sín eigin takmörk og annarra. Möguleiki 

til að þau læri að skynja, upplifa, leika, læra og skapa með líkama sínum er hluti af 

markmiðum starfsins innan leikskólans (Utdanningsdirektoratet, 2019). Í Aðalnámsskrá 

leikskóla í Noregi er komið inn á nokkra þætti sem starfsemi leikskóla á að einbeita sér að. 

Meðal annars að börn eiga að upplifa vellíðan, gleði og leikni á öllum sviðum 

hreyfifærninnar, bæði inni og úti. Starfsfólk leikskóla á að vera virkt og til staðar, styðja og 

hvetja börn til mismunandi leiks sem reynir á líkamlega virkni þeirra. Einnig þarf að vera 

aðgangur að umhverfi þar sem börn geta reynt á sig og þroskað líkamlega færni sína á 

mismunandi hátt. Útisvæðið þarf að vera örvandi svo börnin geti upplifað mismunandi 

áskoranir tengdar hreyfiþroskanum (Utdanningsdirektoratet, 2019). Hér á eftir verður farið í 

aðferðafræði rannsóknar, bakgrunnsupplýsingar leikskólanna tveggja, lýsingu á leikskólunum 

ásamt því sem fram kemur í skólanámskrá þeirra í tengslum við hreyfiþroska.  
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3 Aðferðafræði 

Notast var við eigindlega aðferðafræði þar sem rannsóknarsnið er tilviksrannsókn en í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er leitast við að skilja viðhorf, upplifun og reynslu 

tiltekinna einstaklinga eða jafnvel hópa. Einnig er aðferðin notuð til þess að varpa ljósi á 

félagslegan veruleika. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum telur rannsakandi sig geta lært af 

öllum aðstæðum, einstaklingum og hópum, hann er víðsýnn og telur öll sjónarmið jafn 

mikilvæg. Ekki er hægt að færa niðurstöður þessara rannsókna yfir á stærri hópa, heldur 

veita eigindlegar rannsóknir dýpri innsýn í viðfangsefnið (Seale, 2018). Þegar um 

tilviksrannsókn er að ræða þá velur rannsakandi sér ákveðið tilvik til að skoða með það í 

huga að öðlast betri skilning á því. Tilvik eru því oft talin vera lýsandi fyrir ákveðinn hóp og 

geta verið ýmis konar, líkt og einstaklingur, litlir hópar eða jafnvel skólar svo dæmi séu tekin 

(Licthman, 2013).  

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð í formi 

vettvangsathugunar og viðtals. Vettvangsathugun byggir á hefð mannfræðinnar og er ein af 

elstu og algengustu aðferðum í eigindlegum rannsóknum. Lögð er áhersla á mikilvægi þess 

að túlka merkingu ákveðinna fyrirbæra út frá sjónarhorni þess sem rannsakað er. Sagt er að 

mikilvægustu eiginleikar þess að gera vettvangsrannsókn séu að geta hlustað og horft. 

Algengt er að viðtöl séu tekin á meðan vettvangsrannsókn stendur yfir og eru þau viðtöl 

óformleg og óskipulögð því rannsakandi er í margvíslegum umræðum við þá sem rannsóknin 

snýr að. Þegar framkvæma á vettvangsrannsókn er mikilvægt að rannsakandi fái leyfi fyrir 

rannsókninni og er það fyrsta skrefið í ferlinu að finna út hjá hverjum og hvernig leyfi þarf að 

fá (Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Viðtöl eru einnig hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum og geta verið annað hvort 

hluti af vettvangsathugun eða staðið ein og sér. Viðtalsaðferðir eru notaðar með því 

markmiði að fá innsýn í upplifanir, skoðanir, reynslu og tilfinningar viðmælanda og þarf 

rannsakandinn að spyrja opinna spurninga til þess að fá djúp og góð svör (Seale, 2018). Oft er 

talað um að siðferðileg vandamál geti komið upp í eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Mikilvægt er því að gæta fyllsta trúnaðar og passa að skaða ekki þátttakendur. Einnig er 

mikilvægt að fá upplýst samþykki frá þátttakendum, gæta nafnleyndar og velferðar þeirra 

(Licthman, 2013). 
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Upphaflega stóð til að gerðar yrðu vettvangsathuganir í báðum skólunum en 

rannsakandi varð að breyta rannsókninni í miðju ferli. Búið var að gera vettvangsathugun í 

leikskóla í Noregi en þar sem óviðráðanlegar aðstæður komu upp í heiminum öllum, þurfti að 

breyta aðferðum rannsóknarinnar á Íslandi. Þar sem kórónuveiran sem veldur Covid-19 

sjúkdómnum heltók allan heiminn settu stjórnvöld bæði á Íslandi og í Noregi á 

samkomubann. Skólar og leikskólar hafa verið lokaðir í Noregi en á Íslandi var skólastarf í 

leik-, grunn- og framhaldsskólum skert. Einnig hafa norsk yfirvöld lokað fyrir ferðalög á milli 

landa og hafði það mikil áhrif á þessa rannsókn, þar sem rannsakandi er búsettur í Noregi og 

ekki var hægt að ferðast til Íslands til þess að gera vettvangsathugunina á leikskólanum þar. 

Það var því ákveðið í samráði við leiðbeinanda að breyta vettvangsathuguninni á Íslandi í 

viðtal sem var tekið í gegnum tölvu. Ítarlegt viðtal var tekið við leikskólastjórann með áherslu 

á lýsingu hans á starfi skólans varðandi hreyfiþroska. Í vettvangsathugun leikskólans í Noregi 

fylgdist rannsakandi með starfi í útiveru með áherslu á hvernig leikskólinn vinnur að því að 

efla hreyfiþroska barna þriggja til sex ára. Leikskólarnir sem urðu fyrir valinu voru valdir út frá 

tengslum rannsakanda. Í Noregi var valinn vinnustaður rannsakanda og á Íslandi varð fyrrum 

leikskóli barns rannsakanda fyrir valinu. Haft var samband við leikskólastjóra snemma í 

ferlinu með það í huga að hafa nægan tíma til þess að fá leyfi frá foreldrum og öðrum sem 

koma að rannsókninni. Þar sem markmið þessarar rannsóknar er ekki að skoða sérhvert barn 

heldur að skoða starf leikskólans í tengslum við hreyfiþroska gerðist ekki þörf á að fá skriflegt 

leyfi í tengslum við persónuverndarlög.  

3.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Leikskólinn í Noregi er staðsettur í litlum bæ og er hann rekinn af sveitarfélagi bæjarins. Á 

leikskólanum eru um fimmtíu börn að staðaldri og leikskólanum er skipt í fjórar deildir, tvær 

ungbarnadeildir fyrir núll til þriggja ára og tvær deildir fyrir þriggja til sex ára. Leikskólinn 

vinnur út frá kjörorðunum: vera líkamlega til staðar í öruggu umhverfi þar sem lögð er 

áhersla á félagshæfni, samvinnu og vellíðan. Áður en athugunin hófst spurði rannsakandi 

leikskólastjóra út í fjölda starfsmanna og menntun þeirra. Á leikskólanum starfa um þrettán 

starfsmenn, þar af eru sjö menntaðir leikskólakennarar og flestir hinna hafa menntun sem 

líkist leikskólaliðamenntuninni á Íslandi. Rannsakandi fékk leyfi frá leikskólastjóra til þess að 

gera vettvangsathugun á starfi leikskólans. Ekki þurfti að fá skriflegt leyfi þar sem verið er að 
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rannsaka hvernig unnið er að hreyfiþroska barna og þurfti því leikskólastjóri einungis að fá 

leyfi starfsmanna en að auki var tölvupóstur sendur á foreldra til upplýsinga.  

Líkt og áður sagði fór rannsakandi ekki á vettvang á Íslandi og þurfti því ekki að sækjast 

eftir ákveðnu leyfi þar sem börn komu ekki nálægt rannsókninni. Einungis var tekið viðtal við 

leikskólastjóra íslenska leikskólans. Í leikskólanum eru alls sjötíu og fimm börn á aldrinum 

eins til sex ára og er starfinu skipt upp í þrjár deildir, eins til tveggja ára, tveggja til fjögurra 

ára og fjögurra til sex ára. Á leikskólanum eru tuttugu og tveir starfsmenn af þeim eru fimm 

leikskólakennarar, tveir grunnskólakennarar og einn íþróttafræðingur. Á leikskólanum er 

unnið út frá gildishugtökum sem eru virðing, gleði og umhyggja. Viðtal var tekið í gegnum 

fjarskiptabúnað og var leyfi fengið til þess að taka það upp og viðmælandi var látinn vita áður 

en upptaka hófst. Rannsakandi tók skýrt fram að þagnarskyldu og nafnleyndar væri gætt 

ásamt því að öllum gögnum yrði eytt að verkefni loknu. 

Þegar gerðar eru rannsóknir þarf að gæta þess að það sem rannsakað er sé 

auðfinnanlegt og því er heppilegt að nota dulnefni eða gervi- skammtöfun. Í þessari 

rannsókn fylgdi nafnleynd og því eru nöfn leikskólanna ekki gefin upp. Rannsakandi gætti að 

hlutleysi og heiðarleika í gegnum allt rannsóknarferlið og er einungis talað um leikskólann í 

Noregi og leikskólann á Íslandi í skýrslunni.  

3.1.1 Leikskóli í Noregi  

Í skólanámsskránni kemur fram að leikskólinn eigi að vera svæði fyrir daglega hreyfingu og 

örva eigi hreyfigleði og hreyfiþroska barna. Unnið er út frá mikilli útiveru þar sem börnin fá 

að nota allan líkama sinn og er lögð áhersla á það vegna þess að æfing í hreyfifærni hefur 

áhrif á heildarþroska hjá börnum. Einnig læra börnin að þekkja eigin líkama og fá þannig 

aukna tilfinningu fyrir sér og þau finna fyrir gleði með því að vera líkamlega virk. Börnin eiga 

að þekkja útisvæðið og eiga að upplifa öryggi á öllu svæðinu. Á leikskólalóðinni eru margir 

fínir felustaðir og staðir þar sem þau geta leikið í minni hópum. Einnig er leikskólinn með 

aðstöðu fyrir yngri deildirnar þar sem hægt er að efla grófa hreyfifærni. Leikskólinn er stoltur 

af útisvæðinu og er þetta náttúrulegt svæði þar sem hægt er að efla hreyfiþroska á marga 

vegu allan ársins hring. Börnin eiga meðal annars að efla hreyfiþroska sinn í gegnum frjálsan 

leik í útiveru. Á útisvæðinu er svæði sem kallast Skógurinn og þar er meðal annars að finna 

reipi til að klifra í, kaðla til að sveifla sér í, jafnvægisslár, tré til að klifra í ásamt vegg sem 

gerður er úr dekkjum til að klífa. Áhersla er lögð á að börnin eigi að upplifa spennu, áskorun 
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og örvun í útileiknum. Útisvæðið gefur möguleika á framförum, getan eykst jafnt og þétt út 

frá aldri og þroskastigi sérhvers barns. Leikskólalóðin býður upp á bæði spennandi og 

áhættusama leiki en leikir sem bjóða upp á áskoranir og áhættu eru mikilvægir fyrir þroska 

barnsins. Mikilvægt er að gefa börnum möguleika á því að vera líkamlega virk og læra að 

huga að eigin líkama, heilsu og þjálfa þannig líkamlegt þol með því að fara í styttri og lengri 

göngutúra. Náttúran er hluti af því sem hefur áhrif á þroska einstaklings og er hún tengd við 

skynhreyfistigið. Í námskránni er einnig komið inn á, að á hverjum föstudegi er sund í heitri 

innilaug sem staðsett er í sjúkrahúsi bæjarins. Þar að auki er boðið upp á sundkennslu fyrir 

börn á aldrinum fjögurra til fimm ára þar sem sundkennari kemur og kennir grunnatriði í 

sundi og stendur námskeiðið yfir í átta vikur í senn. 

3.1.2 Leikskóli á Íslandi  

Í námskrá skólans kemur fram að börn hafi ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað en 

samt sem áður að þau njóti þess að taka þátt í skipulagðri hreyfingu. Í leikskóla eiga börn að 

læra að tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt matarræði, hvíld, hreinlæti og hreyfingu. Þar 

sem öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan leggur það grunn að heilbrigðum 

lífsstíl. Í starfinu er lögð áhersla á daglega útiveru, allan ársins hring, þar sem talið er að 

upplifun og skynjun barna sé mun sterkari og dýpri undir berum himni. Þá eru skipulagðir 

leikir, bæði inni og úti ásamt gönguferðum, stór hluti af starfinu og með því fá börnin 

heilbrigða útrás, öðlast færni og samhæfing líkamans eykst og styrkist. Í námskránni er einnig 

komið inn á það að með því að örva hreyfifærni barnanna utandyra er verið að stuðla að 

eðlilegum þroska og styðja hreyfiþroskaferlið. Allir leikir reyna á líkamann og veita barninu 

þannig útrás fyrir andlegri og líkamlegri orku. Á leikskólanum fá börnin hvíld á hverjum degi í 

kringum hádegisbilið og er hvíldartími á öllum deildum skólans, þar sem börnin ýmist sofa 

eða slaka á. Þar er komið inn á að góður nætursvefn sé undirstaða fyrir andlega og líkamlega 

heilsu barnsins, leik þess og allt nám yfir daginn. Lögð er áhersla á að búa börnunum og 

starfsfólkinu tilfinningalega styðjandi umhverfi. Stjórnendur trúa því að hlýlegt og 

tilfinningalega nærandi umhverfi sé hverju barni nauðsynlegt, fyrir vellíðan, andlegan þroska 

og tilfinningalegt jafnvægi. Vitnað er í aðalnámskrá leikskóla en þar segir að í leikskólum eigi 

börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti. Hreyfing og vellíðan hafa jákvæð áhrif á 

samskipti barna, umgengni þeirra við umhverfi sitt og hæfni þeirra til að takast á við daglegt 

líf og nýjar aðstæður. Hreyfing getur því haft í för með sér gleði og ánægju og í gegnum hana 
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læra börn. Í næsta kafla verður farið í framkvæmd rannsóknar, fyrst farið í nánari lýsingu á 

útisvæði leikskólanna og þar á eftir koma niðurstöður frá vettvangi og viðtali. 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

4.1 Leikskóli í Noregi 

Mánudaginn 24. febrúar 2020 var framkvæmd vettvangsathugun á leikskóla í Noregi. Vel var 

tekið á móti rannsakanda en hin eiginlega athugun hófst þegar öll börnin á deildinni voru 

komin út.  

Fallegt veður var þennan dag, snjór var á jörðu og sólin skein. Útisvæðið er stórt og 

nær hringinn í kringum alla leikskólabygginguna. Malbik er kringum allt húsið og að framan 

er stór brekka, stigi er í öðrum endanum sem liggur að rólum, jafnvægisslá, rennibraut og 

litlum kofa sem hægt er að klifra upp á (Mynd 3). Hægra megin í garðinum er stórt svæði 

með fjölda trjáa. Þar hefur dekkjum verið komið fyrir inn á milli og reipi sett víðast hvar í trén 

svo að börnin geti sveiflað sér í þeim. Einnig eru jafnvægisslár á milli trjáa og dekkja. Dekk 

eru á mörgum stöðum og er hægt að klifra upp á og einnig skríða inn í þau og fela sig. Þá eru 

litlir kofar úr timbri þar sem börnin geta leikið sér inn í (Mynd 1). Boltasvæði er fyrir neðan 

skóginn þar sem öll dekkin eru. Aftan við húsið er lítill skógur og ójafn jarðvegur þar sem 

börnin geta gengið um og leikið sér (Mynd 2). Vinstra megin við húsið er svæði fyrir yngri 

börnin en þar er líka brekka með litlu húsi efst og bátur sem hægt er að leika í. Börnin hafa 

frjálst aðgengi að nærri öllu útisvæðinu en þar sem yngri börnin sváfu úti, var aðgengi að 

vinstri hlið garðsins lokað.  

 

Mynd 1. Skógurinn 
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Mynd 2. Litli skógurinn 

 

 

Mynd 3. Neðan við stóru brekkuna 
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4.1.1 Vettvangsathugun  

Frjáls leikur barnanna var áberandi en hópur nokkurra stráka á aldrinum fjögurra til fimm ára 

voru í eltingaleik og hlupu þeir upp og niður brekkurnar. Þar reyndi á grófa hreyfifærni þeirra 

og sá rannsakandi að þar voru þeir mislangt komnir í hreyfifærninni. Virtist þessi athöfn vera 

auðveldari fyrir þá sem komust hraðar yfir bratta brekkuna. Með þessum leik voru strákarnir 

að þjálfa bæði úthald og þol ásamt styrk í fótum. Síðar í útiverunni var sami hópur að leika 

sér að halda jafnvægi og þar var hreyfifærni þeirra einnig misjöfn, nokkrir þeirra áttu ekki í 

neinum vandræðum með að halda jafnvægi á jafnvægislánni á meðan aðrir þurftu að fá 

aðstoð frá kennara. Annar hópur var að leika sér í skóginum, klifra upp dekkjavegginn, tóku 

sér síðan kaðal í hönd og sveifluðu sér frá dekkjunum. Þar reyndi á styrk, sérstaklega í 

höndum. Þar tók rannsakandi eftir því að misjafnt var hversu örugg og kjörkuð börnin voru í 

þessum æfingum í loftinu. Einnig var svæði þar sem yngstu börnin af deildinni voru að fikra 

sig áfram í að prófa að sveifla sér en þar var styttra til jarðar og þau fóru ekki eins hátt og 

eldri börnin gerðu. Rannsakandi sá að um örlítinn mun var á leik barnanna út frá kyni. 

Stelpurnar voru flestar í rólegri leikjum, þá í sandkassa, að róla sér eða í hlutverkaleik í litlu 

útihúsi sem var notað sem búð eða heimili. Þó voru nokkrar stelpur á hlaupum á milli staða 

og einnig að æfa sig í að halda jafnvægi á jafnvægisslá. Þó var það meira áberandi að 

strákarnir í hópnum voru í leikjum sem kröfðust meira úthalds ásamt styrks í fótleggjum. 

Munur var á hvernig leik þau voru í, strákarnir voru meira í ofurhetjuleik á meðan stelpurnar 

voru í hlutverkaleik í takt við fjölskyldulífið. 

 Rannsakandi spurði deildarstjóra óformlega hvernig vikuplan þeirra væri í tengslum 

við hreyfiþroskann. Hún sagði að það væri fastur dagur í vikunni þar sem þau færu í 

göngutúra og tekið væri með nesti þegar farið væri í lengri göngutúra sem er oftast nær. Þá 

er tekinn með tvíburavagn til þess að hafa til taks fyrir yngstu börnin svo þau geti fengið að 

sitja í á leiðinni til baka. Einnig var hún spurð hvort það væri eitthvað annað skipulagt í 

starfinu sem væri tengt hreyfingu. Deildastjórinn nefndi að á föstudögum væri farið með 

fimm til sex börn í sund í sundlaug í sjúkrahúsbyggingunni sem er neðan við leikskólann. Þar 

fá þau að leika sér í sundi í klukkustund og er öllum hópnum skipt upp svo allir fái að fara, 

líka þau yngstu.  

 Börnin voru úti í frjálsum leik þennan dag frá klukkan hálf tólf, matarhlé var tekið úti 

klukkan tvö og síðan var haldið áfram að leika þar til leikskóladagurinn var búinn. Eftir 
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matarhléið var haldið áfram í frjálsum leik þar sem starfsfólk var til staðar og fylgdist vel með 

öllum börnunum. Hluti af elstu börnunum fékk að fara út fyrir leikskólasvæðið þar sem 

stærðarinnar tré er staðsett upp við leikskólalóðina. Þar fengu þau að leika sér og myndaðist 

mjög flottur hlutverkaleikur þar sem þau klifruðu og léku apafjölskyldu. Áhugavert var að sjá 

að flest þeirra voru nokkuð góð í og áttu auðvelt með að klifra en þó var ein stelpa í 

vandræðum með að komast upp. Hún hætti ekki að reyna fyrr en hún komst upp og stoltið 

leyndi sér ekki þegar það tókst. Einnig voru teknir út boltar og nokkur börn voru að leika sér 

að kasta boltum ofan í körfur sem voru staðsettar innan leikskólalóðarinnar.  

4.2 Leikskóli á Íslandi 

Fimmtudaginn 26. mars 2020 var viðtal tekið við leikskólastjórann. Þar sem rannsakandi er 

búsettur erlendis var viðtalið tekið í gegnum forritið Skype. Létt spjall átti sér stað áður en að 

viðtalið sjálft hófst.  

Vegna breytinga sem voru gerðar á rannsókninni sem kynntar voru hér að framan  

skoðaði rannsakandi heimasíðu leikskólans til þess að fá betri mynd af því hvernig 

leikskólalóðin liti út. Það hjálpaði einnig að barn rannsakanda hafði verið á leikskólanum fyrir 

nokkrum árum. Leikskólinn er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu í nágrenni við Elliðaárdalinn. 

Á lóð leikskólans eru mörg tækifæri til þess að efla hreyfiþroska barna. Þar er stór hóll sem 

börnin geta bæði gengið upp og niður eða farið eftir göngustíg sem nær í kringum hólinn 

(Mynd 5). Rólur, stór kastali með slá til að hanga í og rennibraut, eru staðsett í miðjum 

garðinum. Stórir steinar liggja umhverfis leiktækin þar sem möguleiki er á að æfa jafnvægi og 

hopp (Mynd 6). Göngustígur með smá brekku er efst í garðinum, rör til að skríða í gegnum 

ásamt tveimur járnslám til þess að hanga í. Á vinstri hlið leikskólans er búið að koma fyrir 

nokkrum gömlum dekkjum á jörðina, þar sem börnin geta æft jafnvægi og einnig hoppað á 

milli dekkjanna. Stór sandkassi er í garðinum og er hann afmarkaður með borði eða bekk til 

að sitja á og lítið hús til að leika í er í miðjum sandkassanum (Mynd 4). 
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Mynd 4. Sandkassi og umhverfi hans 

 

 

 

Mynd 5. Hóllinn 
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Mynd 6. Stóri kastalinn og steinarnir. 

 

 

4.2.1 Viðtal     

Viðtalið hófst og byrjaði rannsakandi á því að spyrja hversu margir starfa í leikskólanum og 

hver menntun þeirra sé. Viðmælandi hafði góða yfirsýn yfir það og eins og fram kom hér að 

framan þá starfa þar 22 starfsmenn og af þeim eru fimm þeirra menntaðir leikskólakennarar 

auk tveggja grunnskólakennara og íþróttafræðings.   

Rík áhersla er lögð á útivist í leikskólanum og þess er gætt að börnin fái kröftuga 

útiveru tvisvar sinnum á dag. Einnig kom fram hjá viðmælanda að:  

Dagurinn endar alltaf úti ef veður leyfir, yngri deildirnar fara samtals í kringum 

tvo tíma út yfir daginn og elsta deildin í um tæpa þrjá tíma. 

Samkvæmt skólanámskrá leikskólans er lögð mikil áhersla á útiveru og þar kemur fram 

að með því að örva hreyfifærni barnanna utandyra er verið að stuðla að eðlilegum þroska og 

styðja allt hreyfiþroskaferlið. Því var viðmælandi beðinn um að segja frá því hvernig 

leikskólinn eflir hreyfiþroska barna á aldrinum þriggja til sex ára í útiveru. Hún sagði að í 

útiveru væri aðal áherslan á frjálsan leik og að útisvæðið bjóði upp á fjölmarga möguleika 

þegar kemur að hreyfiþroska barnanna. Þar geta þau æft jafnvægi, styrk og úthald í bæði 

náttúrulegum og hefðbundnum leiktækjum. Einnig kom hún inn á að farið væri í gönguferðir 

sem eru miðaðar við aldur og getu barnanna og það væri reglulegur hluti af skólastarfinu. 

Byrjað væri hægt og rólega og fyrstu gönguferðirnar sem yngstu börnin fara í eru oftar en 



 

26 

ekki  hringinn í kringum leikskólann. Svo eftir því sem þau eldast og þroskast er farið í lengri 

ferðir og þá nýtur leikskólinn góðs af því að hafa Elliðaárdalinn, sem er ein af helstu 

útivistarperlum höfuðborgarsvæðisins.  

Því næst spurði rannsakandi hvort skipulagt starf væri hluti af vikuáætlun leikskólans. 

Samkvæmt námskránni hafa börn ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað en þau eigi 

einnig að njóta þess að taka þátt í skipulagðri hreyfingu. Viðmælandi kom inn á að 

göngutúrar væru hluti af vikuáætlun starfsins og að það væri að minnsta kosti farið einu sinni 

í viku í gönguferð. Varðandi aðra skipulagða hreyfingu sagði viðmælandinn að: 

....hreyfing er náttúrlega reglulegur partur af daglegu starfi deildanna og þó svo 

að áherslan á hreyfingu sé aðallega úti eru reglulega settar upp hreyfistöðvar í 

stöðvavinnu inni á deildum. Svo á elstu deildinni höfum við sett upp vikuplan í 

tengslum við hreyfiþroskann þannig að hverri deild er skipt upp í eldri og yngri 

hópa. Eins og ég sagði áðan þá fara þau að minnsta kosti einu sinni í viku í þessar 

hreyfistöðvar eða stöðvavinnu. Elsti árgangurinn fær síðan aðgang að íþróttahúsi 

grunnskóla hverfisins einu sinni í viku. Við það bætist svo þessi daglega hreyfing í 

útiveru þar sem starfsmenn bregða á leik með börnunum, fara í fótbolta og fleira. 

Á sumrin færum við starfið í leikskólanum eins mikið út og við getum, þá eru 

settar upp stöðvar í garðinum, sápukúlustöð, skynjunarstöð, smíðastöð, listastöð 

og leikjastöð svo eitthvað sé nefnt. Auk þess er oftar farið í ferðir út fyrir garðinn 

á sumrin.  

Þá spurði rannsakandi hvort það væri eitthvað annað sem hún vildi koma inn á um starfið 

sem tengist hreyfiþroskanum. Viðmælandi nefndi að sérstök deild væri fyrir elstu börnin  

sumarið áður en þau útskrifast úr leikskólanum og byrja í grunnskóla. Viðmælandi lýsti 

starfinu þar á eftirfarandi hátt: 

...við erum með sér hóp fyrir þá krakka sem eru að útskrifast, í maí erum við með 

svokallaða sumardeild en þá er lögð áhersla á gleði og kröftuga útivist í 

fjölbreyttum vettvangsferðum undir handleiðslu valinna starfsmanna. Þau fara í 

ótal vettvangsferðir um höfuðborgarsvæðið, þau ganga á fjöll og fell í 

nágrenninu, heimsækja almenningsgarða og listasöfn svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig fáum við reglulega til okkar fræðslu um ýmislegt sem tengist þroska og 
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heilbrigði barna. Síðast fengum við íþrótta- og heilsufræðinginn hana Sabínu 

Steinunni Halldórsdóttur til okkar en hún er höfundur Færni til framtíðar og hún 

hélt fyrirlestur um örvun og hreyfiþroska barna.  

Útivera er mikilvægur þáttur í starfi leikskólans í tengslum við það hvernig unnið er að því að 

efla hreyfiþroska barnanna. Mikið er lagt upp úr frjálsum leik ásamt skipulögðum leik þar 

sem starfsmenn taka þátt og eru með markvissa þjálfun í gangi. Umfjöllun næsta kafla eru 

helstu niðurstöður rannsóknar þar sem námskrár leikskólanna verða teknar sérstaklega fyrir, 

umhverfi og starfsemi beggja leikskóla í tengslum við hreyfiþroska. 
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5 Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var markmiðið að skoða og bera saman hvernig tveir leikskólar, annars 

vegar í Noregi og hins vegar á Íslandi, vinna að því að efla hreyfiþroska barna frá aldrinum 

þriggja til sex ára. Byrjað var á því að rýna í skólanámskrár leikskólanna og starfið síðan 

skoðað út frá  þeim. Líkt og áður sagði þurfti rannsakandi að breyta um rannsóknaraðferð í 

miðju ferli. Ætlunin var að gera vettvangathugun á báðum leikskólum en því miður var  

farbann sett á í mörgum löndum, samkomubann og sums staðar var lokað fyrir allt skólastarf 

eða einhvers konar skerðing varð á hinu daglega lífi, allt vegna kórónuveirunnar sem herjar 

nú á alla heimsbyggðina. Það gerði það að verkum að rannsakandi tók viðtal í gegnum 

fjarskiptabúnað í staðinn fyrir vettvangsathugun á Íslandi þar sem rannsakandi er búsettur í 

Noregi en hafði ætlað til Íslands og framkvæma vettvangsathugun þar. Að mati rannsakanda 

var upplifunin ekki sú sama og að sjá og fylgjast með börnum úti í leik og að taka viðtal við 

leikskólastjórann. Kostir og gallar eru við báðar aðferðir og auðvitað hefði verið best að gera 

bæði vettvangsathugun og viðtal á leikskólunum tveimur eins og lagt var með í upphafi. Þrátt 

fyrir breytingarnar á rannsókn var möguleiki fyrir rannsakanda að sjá mun, aðallega á 

umhverfi leikskólanna og í skólanámskránum. 

5.1 Skólanámskrár 

Í báðum skólanámskránum er skýrt tekið fram að frjáls leikur sé undirstaða þess að börn læri 

og efli alhliða þroska sinn. Einnig leggja báðir leikskólarnir upp úr því að vera mikið utan dyra 

og að börnin læri að þekkja líkama sinn með ýmsum hreyfingum. Hjá báðum leikskólum er 

komið inn á að farið sé í gönguferðir vikulega en fram kemur í skólanámskrá norska 

leikskólans hvert markmið slíkra ferða sé og hvaða þætti hreyfifærni sé verið að þjálfa. Í þeim 

gönguferðum er verið að vinna með og æfa þol, úthald og auka styrk í fótum. Skólanámskrá 

norska leikskólans fjallar nánar um á hvaða hátt skólinn vinnur með hreyfiþroskann, hver 

markmiðin með þjálfun hans séu og hvernig farið sé að því að efla hreyfiþroska barnanna á 

leikskólanum. Einnig er komið inn á hvernig leikskólalóðin sé notuð til að ná fram 

markmiðunum og upptalning á því sem mögulegt er að gera. Í skólanámskrá íslenska 

leikskólans er meira fjallað um heilbrigði og vellíðan barna á almennum nótum. Ekki kemur 

fram hver markmiðin séu með þjálfun hreyfiþroska og hvernig skuli farið að því að ná þeim 

markmiðum. Rætt er um mikilvægi hvíldar og svefns og er komið inn á að öll börn leikskólans 

hafi í hvíldarstund í hádeginu, til þess að sofa eða slaka á.  
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Íslenski leikskólinn hefur aðgang að íþróttahúsi fyrir elstu börn leikskólans ásamt því að 

elsti hópurinn færist yfir á sumardeild og þar er lögð enn meiri áhersla á vettvangsferðir sem 

efla og auka bæði úthald og hreyfigetu barnanna. Þessar upplýsingar er ekki að finna í 

skólanámskránni en komu fram í viðtali við leikskólastjóra. Slíkt starf á norska leikskólanum 

er ekki til staðar en þar fá elstu börnin ekki auka útiveru eða sér vettvangsferðir sem eiga að 

auka úthald og hreyfigetu. Á norska leikskólanum er boðið upp á sund einu sinni í viku og fá 

börnin tækifæri á því alveg frá þriggja ára aldri. Einnig fá börnin á aldrinum fjögurra til fimm 

ára kennslu í sundi, þar sem sundkennari mætir og sér um tímann. Þessar upplýsingar er að 

finna í skólanámskrá leikskólans og einnig nefndi deildarstjóri það þegar rannsakandi spurði 

út í vikuáætlun tengdri hreyfiþroska barnanna.  

5.2 Umhverfi leikskólanna 

Þegar rýnt er í hvernig leikskólalóðir og umhverfið í kringum leikskólana er, þá er hægt að sjá 

þó nokkurn mun. Innan leikskólalóðar íslenska leikskólans er mikið um hefðbundin leiktæki 

líkt og rennibrautir, vegasalt, kofa, rólur og þess háttar. Ekki eru þó bara hefðbundin tæki að 

sjá en hægt er að ganga upp göngustíg sem nær í kringum hól sem er á lóðinni og þá geta 

börnin gengið upp og niður hólinn sjálfan. Einnig eru stórir steinar sem notast er við til að 

æfa jafnvægi, hopp og fleira. Þegar leikskólalóð norska leikskólans er skoðuð kemur í ljós að 

hann er meira og minna bara byggður á náttúrulegan hátt. Lítið er af hefðbundnum 

leiktækjum, þó eru tvær rólur, lítil rennibraut, bátur og kofi. Nánast öll leikskólalóðin er í 

brekku, aðeins hringurinn í kringum húsið er malbikaður og er á jafnsléttu. Börin þurfa því að 

fara oft upp og niður brekkur og ójafna vegi sem styrkir gróf hreyfifærni þeirra. Þá er meira 

um klifuraðstöðu, því mörg tré eru á leikskólalóðinni og margir kaðlar til að sveifla sér í. 

Ásamt því eru margir timburplankar sem eru fastir á milli trjáa þar sem börnin geta staðið 

upp á og æft jafnvægið ásamt hoppi niður á jörðu. Því er óhætt að segja að munur sé á 

umhverfi leikskólanna og þeim tækjum og tólum sem börnin hafa aðgang að til að efla 

hreyfifærni sína.  

5.3 Starfsemin  

Þegar rýnt er í gögn þessarar rannsóknar og skoðað nánar hvernig starfið í tengslum við 

hreyfiþroska barna er, þá er það nokkuð líkt á milli þessara tveggja leikskóla. Það sem 

stendur upp úr er áherslan á útiveru í báðum leikskólum. Leikskólarnir leggja mjög mikið upp 

úr því að börnin fái kröftuga útiveru daglega allt árið um kring. Þá er frjáls leikur barnanna 
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undirstaða starfsins í tengslum við hreyfinguna í útiveru. Börnin fá að njóta sín í frjálsum leik 

og vitnað er í að með frjálsum leik fái börnin að efla hreyfiþroska sinn. Skipulagðar 

gönguferðir sem hluti af vikulegu skipulagi eru hjá báðum leikskólunum. Hægt er að finna 

nokkra þætti sem eru ólíkir í starfinu tengdu hreyfingu barnanna. Viðmælandi íslenska 

leikskólans sagði frá sumardeildinni sem elsti hópurinn fer í áður en þau útskrifast úr 

leikskólanum. Þar eru margar vettvangsferðir, þar sem gengið er upp fell og fjöll þar sem þau 

fá að auka styrk og úthald. Ólíkar aðstæður og mismunandi aðgangur er að hreyfingu, s.s. að 

íþróttahús er í boði fyrir elsta hóp íslensku barnanna á meðan öll börnin í norska 

leikskólanum hafa aðgang að sundlaug frá þriggja ára aldri.  

Í lokakaflanum verður efni rannsóknarskýrslunnar dregið saman og nánar fjallað um  

niðurstöður hennar. Þá ræðir rannsakandi það sem leikskólarnir gætu mögulega bætt úr, 

sérstaklega í tengslum við innihald skólanámskrár leikskólanna og starfsemina í heild sinni 

tengdri hreyfiþroska. 
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6 Lokaorð 

Í skýrslunni hefur verið fjallað um mikilvægi hreyfingar ungra barna og hverjir það eru sem 

koma að því að efla hreyfiþroska barna. Þá voru lög og reglur um leikskóla og hvað 

aðalnámskrár leggja til um hreyfingu leikskólabarna til umfjöllunar. Að auki voru 

skólanámskrár leikskólanna tveggja í rannsókninni skoðaðar og gerður samanburður á þeim. 

Að lokum var gerð rannsókn á starfsemi leikskólanna með námskrárnar til hliðsjónar. 

Vettvangs- og viðtalsgögn rannsóknarinnar voru greind og skoðuð í ljósi upplýsinga úr 

skólanámskrám leikskólanna.  

Markmið rannsóknarinnar var að svara þeirri spurningu hvort að munur væri á vinnu 

leikskólanna í eflingu hreyfiþroska þriggja til sex ára barna og ef svo væri, í hverju hún væri 

fólgin. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að báðir skólarnir leggja mikla áherslu á 

útiveru og að í forgrunni er hinn frjálsi leikur barnanna. Munurinn á milli þeirra felst fyrst og 

fremst í ólíku útisvæði og ólíkri framsetningu skólanámskrár. Umfjöllun íslensku 

skólanámskrárinnar er á almennum nótum, þar er vísað í aðalnámskrá leikskóla, skrifað um 

að börnin fái kröftuga útiveru og unnið er að örva hreyfifærni barna að mestu utandyra. 

Þannig sé verið að stuðla að eðlilegum þroska og styðja allt hreyfiþroskaferlið. Hér er ekki 

komið inn á með hvað hætti sé verið að vinna, hvert markmiðið sé sem á að ná eða hvernig 

skuli örva ólíka hreyfifærni. Bæta þyrfti íslensku námskránna með því að segja nákvæmlega 

hvað sé gert og hvert markmiðið sé með því sem gert er til þess að efla hreyfiþroska 

barnanna. Það þyrfti að koma fram hvaða skipulögðu leikir séu settir upp og hvað þá sé 

sérstaklega verið að efla. Norska námskráin er ítarlegri hvað varðar lýsingu á því hvernig 

unnið sé að hreyfiþroska barnanna og hvert markmiðið sé með því sem gert er. 

Skólanámskrá hvers skóla er nánari útfærsla á starfi skólans út frá aðalnámskrá. Þar 

þurfa því að vera upplýsingar um starfið. Eins og niðurstöður úr viðtali við leikskólastjórann 

sýndi þarf íslenski leikskólinn að bæta við umfjöllun um að elstu börnin fái að nota íþróttahús 

grunnskólans í hverfinu. Þar ætti einnig að koma fram hvað þar er gert og hvert sé 

markmiðið með því að fara í íþróttahús með börnin. Leikskólastjórinn kom einnig inn á flott 

starf með útskriftarhópinn; sumardeild þar sem farið er í ýmsar vettvangsferðir og kröftugar 

gönguferðir en umfjöllun um það er ekki að finna í skólanámskránni. Það starf er mjög 

heillandi og tel ég að slík starfsemi sé eitthvað sem norski leikskólinn gæti tekið upp. Með því 

er stuðlað að því að elstu börnin fá meiri áskorun og útrás í vettvangsferðum í náttúrunni.  
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Starfsemi beggja leikskólanna í tengslum við hreyfiþroska er flott og fagleg og hefur 

marga kosti. Það eina sem bæta þyrfti eru skólanámskrár þeirra en þær eru ekki nægilega vel 

útfærðar. Í þeim kemur ekki nógu skýrt fram að hverju leikskólarnir séu vinna þegar kemur 

að hreyfifærni barnanna. Því það leikur enginn vafi á því að báðir leikskólarnir sinna flottu og 

góðu starfi þegar kemur að hreyfiþroska eða hreyfifærni leikskólabarna. Námskrárnar 

endurspegla því ekki allt starfið sem unnið er að í leikskólunum. Þess vegna er ég á þeirri 

skoðun að námskrár beggja leikskóla mættu vera ítarlegri og tel ég það vera ávinning fyrir 

starfið í heild sinni. Með því væri auðvelt að fylgja því eftir sem þarf að gera þegar kemur að 

því að efla hreyfifærni og þroska hjá börnunum. Ég tel því að með ítarlegri námskrá væri 

starfið enn betra og ávinningur þess einnig betri fyrir vikið. Þó svo að námskrá norska 

leikskólans sé ítarlegri en sú íslenska, þá þyrfti að bæta inn í hana hvaða hreyfifærni sé verið 

að efla með því þegar rætt er um að hægt sé að hanga í köðlum, klifra í trjám og ganga upp 

og niður í ójöfnum jarðvegi. Þegar ég var stödd í norska leikskólanum var mest áberandi að 

börnin fengu að leika frjálst allan tímann. Ekki voru settir upp einhverjar sérstakir leikir eða 

æfingar til að efla hreyfiþroskann. Öll börnin voru þó í stanslausum æfingum alla útiveruna 

þar sem lóðin er öll í brekku og mikið af náttúrulegum hindrunum sem efla og styrkja 

grófhreyfifærni þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram eru útisvæði leikskólanna ólík, norski leikskólinn hefur 

mun stærra svæði en sá íslenski og garðurinn er nánast einungis byggður út frá náttúrulegum 

munum. Mikið magn trjáa tilheyrir garðinum sem börnin geta klifrað í, nánast öll lóðin er í 

brekku og þar er einnig að finna lítinn skóg með ójöfnum jarðvegi. Það er ekki endilega 

stærðin sem skiptir máli hér því það getur verið erfiðara fyrir starfsmenn að hafa garðinn 

stóran því þá er erfiðara fyrir þá að hafa yfirsýn yfir staðsetningu allra barnanna. Á lóð 

íslenska leikskólans er meira af keyptum leiktækjum en þó er garðurinn einnig með 

náttúrulega muni líkt og stóra steina ásamt litlum hól þar sem börnin geta gengið upp og 

niður. Mín skoðun er sú að leikskólinn í Noregi hafi betra umhverfi innan leikskólalóðar og 

meiri möguleika þegar kemur að því að efla ólíka og misjafna þætti hreyfiþroskans.  

Þó að niðurstöður rannsóknarinnar sýni að útisvæðið og námskrárnar væru ólíkar á milli 

skólanna tveggja er það starf sem fram fer í leikskólunum líkt í grunninn en það er m.a. að 

efla alhliða þroska barna á leikskólaldri og stuðla bæði að líkamlegri og andlegri vellíðan. Þar 
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er grunnurinn lagður að þroska einstaklingsins og skiptir það miklu máli hvernig til tekst í 

upphafi því eins og máltækið segir: ,,Lengi býr að fyrstu gerð‘‘. 
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