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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um yngstu börn leikskólans. Farið verður yfir þroska- og námsferli 

ungra barna, hvernig þau afla sér nýrrar þekkingar og öðlast vitneskju. Einnig verður 

fjallað um mikilvægi stuðnings frá fullorðnum fyrir nám og þroska barna, hvernig 

gagnkvæm samskipti og jákvætt viðmót getur stuðlað að árangursríkara námi og farsælli 

skólagöngu. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er farið yfir upphaf leikskólagöngu yngstu barnanna. Á 

síðustu árum hefur aldursviðmið lækkað til inngöngu í leikskóla, ungum börnum fjölgar því 

stöðugt og er mikilvægt að starfsfólk leikskóla hafi innsýn í hversu mikil breyting það er 

fyrir líf ungra barna. Þá verður einnig farið yfir aðlögun barna í leikskóla, hvernig markviss 

aðlögun og góð samskipti hafa jákvæð áhrif á aðlögun og þroska barna, auk mikilvægis 

þess að starfsfólk leggi sig fram við að kynnast bæði börnum og fjölskyldum þeirra. 

Í öðrum hluta er farið yfir þroska- og námsferli barna, hvað einkennir nám þeirra og 

þroska, hvernig fullorðnir geta haft áhrif á þroskaferli barna og hvernig hægt er að styðja 

sem best við ung börn í námi og þroska þeirra.  

Í þriðja hluta ritgerðarinnar er farið yfir hvernig umhverfi styður best við nám ungra 

barna og hvernig starfsfólk leikskóla getur skipulagt umhverfi og starf deildar svo það taki 

mið af þroska og þörfum yngstu barnanna. 
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1. Inngangur 

Ungum börnum fjölgar stöðugt í leikskólum landsins og því fylgir breytt vinnulag innan 

leikskóla. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvernig starfsfólk leikskóla getur mætt 

þroska og þörfum yngstu barnanna í leikskólanum. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig 

starfshættir og aðbúnaður geti tekið mið af þroska og þörfum barnanna með það fyrir 

augum að styðja sem best við nám þeirra.  

Nám og þroski ungra barna veltur að miklu leyti af umhverfi þeirra og þeirri umhyggju 

og skilningi sem þau fá. Því er mikilvægt að starfsfólk hafi þekkingu til að styðja við nám og 

þroska ungra barna og styrkja lærdómsferli með jákvæðum samskiptum og kærleiksríku 

umhverfi.  

Viðhorf til leikskólastarfs með yngstu börnunum hefur breyst á undanförnum árum. 

Aukin þekking hefur skilað sér í auknum skilningi á náms- og þroskaferli barna, þó ber enn 

í dag á því að litið sé á ungbarnadeildir sem nokkurs konar biðstöð þar til börnin eldast og 

komast á eldri deildir. Þeirri hugsun þarf að breyta með auknum skilningi og þekkingu á 

námsferli barna. 

Áhugi minn á efninu kviknaði þegar ég las skýrsluna Blíð byrjun (2012). Í henni koma 

fram hugmyndir starfshóps um hvernig Reykjavíkurborg geti bætt þjónustu við ung börn 

og fjölskyldur þeirra. Þetta er afar áhugaverð skýrsla þar sem hugmyndir starfshóps 

miðast að því að ungum börnum og fjölskyldum þeirra sé sýnd aukin virðing og skilningur. 

Einnig sat ég námskeið síðastliðið haust í Háskóla Íslands sem heitir „Yngstu börnin í 

leikskólanum“. Þar fékk ég skyndilega mikinn áhuga á þessu viðfangsefni, fyrir hafði ég 

takmarkaðan áhuga á starfi eða fræðum tengdum yngstu börnunum. Yngstu börn 

leikskólans urðu því að miklu áhugamáli og fékk ég þörf til þess að dýpka þekkingu mína 

og skilning á þroska og lærdómsferli ungra barna.  

Rannsóknarspurningin sem varpað var fram er: Hvernig getur starfsfólk leikskóla mætt 

þroska og þörfum yngstu barnanna í leikskóla?
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2. Yngstu börnin í leikskólanum 

Undanfarin ár hefur aldur leikskólabarna farið lækkandi. Algengast var að börn hæfu 

leikskólagöngu við 18 mánaða aldur, en hefur sá aldur farið lækkandi og eru yngstu 

nemendur leikskólans um 12 mánaða gamlir. Til þess að hægt sé að koma til móts við 

þarfir yngstu barnanna er mikilvægt að starfsmenn leikskóla hafi góða þekkingu á 

þroskaferli ungra barna og hvernig þau afla sér þekkingar. Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur rekur 63 leikskóla, þar af eru 26 leikskólar með sérstakar ungbarnadeildir sem 

eru sérhæfðar í menntun yngstu barnanna. Á þeim deildum eru aðstæður skipulagðar 

þannig að þær henti þörfum og þroska ungra barna (Reykjavíkurborg, 2018). 

2.1. Upphaf leikskólagöngu og aðlögun 

Þegar barn byrjar í leikskóla markar það ákveðin tímamót hjá fjölskyldum. Börnin eru 

gjarnan að fara í fyrsta skipti í vistun utan heimilis og getur það valdið streitu og álagi, 

bæði fyrir börn og foreldra. Til að gera upphaf leikskólagöngu barna sem þægilegasta fyrir 

börnin og fjölskyldur þeirra og draga úr streitu er sett upp ákveðið verklag sem kallast 

aðlögun. Á Íslandi hefur verið stuðst við nokkrar gerðir af aðlögun. Sú sem er notuð hvað 

mest í leikskólum í dag nefnist þátttökuaðlögun. Þátttökuaðlögun beinist fyrst og fremst 

að börnunum og að börnin séu virkir þátttakendur í eigin námi. Með aðlöguninni er 

markmiðið að gera börnum og foreldrum aðskilnað frá hvort öðru sem léttvægastan og 

draga úr kvíða sem honum fylgir. Miðað er við að þessi gerð aðlögunar taki fjóra daga, þar 

sem börn og foreldrar dvelja saman fyrstu þrjá dagana í leikskólanum en á fjórða degi fara 

foreldrar heim fljótlega eftir komu barns. Þann tíma sem foreldrar dvelja með börnum 

sínum í leikskólanum fá þau tækifæri til að kynnast leikskólanum, starfsfólki hans og 

leikskólastarfinu samtímis börnunum. Foreldrar sinna sínum börnum þann tíma sem 

aðlögun stendur, gefa þeim að borða, skipta á þeim og þess háttar (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Starfsfólk leggur sig fram við að kynnast börnum og foreldrum og er virkt í 

aðlögunarferlinu. Með þessari gerð aðlögunar gefst starfsfólki, börnum og foreldrum 

góður tími til að eiga samskipti og mynda grunn að traustum tengslum. Líta þarf á aðlögun 

sem tíma fyrir börn og foreldra til þess að læra að vera í leikskóla og kynnast nýjum 

aðstæðum til lærdóms (Reykjavíkurborg, 2013).  

Segja má að aðlögunarferli barns hefjist um leið og barn fær samþykkta leikskólavist 

og foreldrar hefja undirbúning fyrir þær breytingar sem í vændum eru. Aðlögun telst svo 

lokið þegar börn og fjölskyldur þeirra upplifa traust til leikskólans, starfsfólksins og finna 

að þau tilheyri leikskólasamfélaginu (Hrönn Pálmadóttir, 2020). 

Það er stórt skref að hefja leikskólagöngu í fyrsta sinn, þar sem börn þurfa að kynnast 

og læra á nýtt umhverfi utan heimilis. Til þess að styðja sem best við börnin þarf starfsfólk 
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leikskóla að einbeita sér að því að kynnast þeim og fjölskyldum þeirra. Góð samskipti og 

samstarf milli heimilis og skóla skipa veigamikinn þátt í að stuðla að ánægju og vellíðan 

barna og styðja við gott skólastarf (Reykjavíkurborg, 2011). 

Í lögum um leikskóla (2008) kemur fram að leggja skuli ríka áherslu á góð samskipti 

milli heimilis og skóla með velferð barna í huga. Starfsfólk þarf að leggja sig fram við að 

koma á samstarfi við foreldra og ganga úr skugga um að foreldrar upplifi traust og 

gagnkvæma virðingu í samskiptum sínum við leikskólann. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kemur fram að leikskólinn skuli, í samstarfi við foreldra, fylgjast vel með og stuðla að 

alhliða þroska hvers barns, veita þeim uppeldisumhverfi sem er hollt, hvetjandi og stuðlar 

að öryggi og vellíðan barna. Þegar unnið er að því að mynda tengsl við fjölskyldur og nýja 

leikskólabarnið er mikilvægt að sýna fjölskyldu barnsins áhuga. Með traustum samskiptum 

við foreldra skapast starfsfólki tækifæri til að fá upplýsingar frá foreldrum sem nýtast í 

samskiptum og samvinnu með börnunum. Þær upplýsingar sem foreldrar veita 

leikskólanum geta verið mikilvægar fyrir aðlögunarferlið, þær gefa starfsfólki aukin 

tækifæri til að kynnast börnunum, eykur skilning starfsfólks á börnunum og léttir vinnu 

starfsfólks við að skapa umhverfi og aðstæður sem henta börnunum (Clare, A., 2012).  

Væntingar foreldra til leikskólagöngu barna snúast að mestu um heilbrigði og vellíðan. 

Upplifun foreldra af leikskólastarfi er almennt góð upplifi þeir að börnum þeirra líði vel og 

samskipti við starfsfólk séu góð, bæði milli starfsfólks og barna og foreldra og starfsfólks. 

Það er því mikilvægt að starfsfólk sýni umhyggju fyrir börnum, í máli og verki, og stuðli að 

góðum samskiptum og samvinnu milli heimilis og skóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Traust samskipti geta gefið starfsfólki leikskóla aukna innsýn í líf barnanna utan 

leikskólans, foreldrar eru líklegri til þess að miðla upplýsingum er kunna að hafa áhrifa á 

þroska og líðan barna, upplifi þeir gagnkvæmt traust og virðingu. Upplýsingar, eins og 

félagsleg staða foreldra og menningarlegur bakgrunnur, geta verið leikskólanum 

nauðsynlegar til að stuðla að jöfnum tækifærum allra barna (Reykjavíkurborg, 2011). 

2.2. Þroskaferli barnsins 

Strax við fæðingu eru börn tilbúin til að rannsaka og kanna heiminn. Áður en barn fæðist 

hefur heili þess og miðtaugakerfið þegar byrjað að þroskast og getur stutt við 

grunnskynjun barns og hreyfifærni. Á fyrstu árum barns þroskast heilinn á gríðarlegum 

hraða og hefur við þriggja ára aldur náð um 90% af endanlegri stærð sinni. Eftir það 

hægist á þroskanum og þroskast eftir það jafnt og þétt fram á fullorðinsár. Þetta gerir það 

að verkum að börn hafa strax getu til þess að aðlagast nýju umhverfi utan móðurkviðar og 

að læra að þekkja og greina á milli radda fólks í þeirra nánasta umhverfi. Þroski barna er 

ákveðið ferli þar sem eitt leiðir af öðru í vissri röð, hver og einn einstaklingur þroskast þó á 

sínum hraða og er ekkert óeðlilegt þó börn á sama aldri séu á ólíkum stað í þroska og 
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færni. Ytri hvatning, örvun og eðlisfar hvers og eins hefur áhrif á hvernig og á hvaða hraða 

barn þroskast (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Forsenda sterkrar uppbyggingar heilans byggist fyrst og fremst á gagnkvæmum 

samskiptum við fullorðna. Í gegnum samskipti við fullorðna myndast nýjar taugatengingar 

sem leggja grunn að uppbyggingu heilans, sem allur þroski kemur til með að byggja á. 

Gagnkvæm samskipti stuðla að myndun taugatenginga milli ólíkra heilasvæða sem styðja 

við huglæga og félagslega færni sem er afar mikilvægt að börn öðlist. Þessar tengingar 

myndast meðal annars þegar fullorðnir eiga í opnum samskiptum við börn og börn fara að 

geta greint aðstæður og tengt saman orsök og afleiðingu. Börn þarfnast þess að hafa 

umönnunaraðila sem, allt frá upphafi, á í víxlverkandi og uppbyggjandi samskiptum (Van 

der Kolk, B., 2014). 

Fyrstu mánuðina og árið eru börn að mestu leyti háð fullorðnum. Þau þarfnast þess að 

einhver sinni þörfum þeirra, verndi þau og veiti þeim umhyggju og hlýju. Börn eru gædd 

mikilli aðlögunarhæfni og eru fljót að samlagast þeim aðstæðum sem þau búa við og er 

boðið upp á. Reynsla og upplifun hefur áhrif á hegðun þeirra, bæði atferli og líkamleg 

viðbrögð. Upplifi börn að líkamlegum og andlegum þörfum þeirra er mætt á samræmdan 

hátt öðlast þau fyrr öryggi og finna fyrir vellíðan en það eru ein af lykilforsendum þess að 

börn geti lært og þroskast á eðlilegan hátt. Þau börn sem ekki fá þarfir sínar uppfylltar 

aðlaga sig að þeim aðstæðum sem þeim er boðið og þau búa við, aðstæður sem jafnvel 

veita þeim hvorki vellíðan né öryggistilfinningu. Það getur haft skaðleg áhrif á þroska 

barnanna og lærdómsferli þeirra í framtíðinni (Maguire-Fong, 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að umhverfi hefur mótandi áhrif á þróun heilans, því er 

mikilvægt að hlúa vel að börnum og búa þeim öruggar aðstæður þar sem hugað er að 

andlegum og líkamlegum þörfum þeirra. Allt utanaðkomandi áreiti getur haft áhrif á 

þroskaferli heilans, hvort sem það er fyrir eða eftir fæðingu. Þeir sem koma að uppeldi 

ungra barna þurfa að vera meðvitaðir um áhrif umhverfis og reynslu á þroska heilans og 

lærdómsferli barna, þeir þurfa leggja sitt að mörkum til að styðja við og veita börnum 

upplifanir sem örva þau og styrkja (Van der Kolk, B., 2014). 

Til þess að stuðla að góðum alhliða þroska barna þarf að gæta þess vel að allir 

þroskaþættir séu örvaðir og að uppeldisaðstæður styðji við nám og þroska. Ung börn eru 

fljótt farin að veita umhverfi sínu athygli og meðtaka upplýsingar úr umhverfinu. Þau 

fylgjast með, greina ólíka tóna og raddblæ, nema hljóð úr umhverfinu, svipbrigði og aðrar 

lífverur. Börn eru mjög ung þegar þau læra að þekkja andlit og rödd móður sinnar og 

greina frá öðrum, rannsóknir hafa leitt í ljós að ung börn sýna nærveru móður meiri áhuga 

en annarra, það má rekja til öruggrar tengslamyndunar milli móður og barns. Þau leitast 

eftir því að vera þar sem þau upplifa umhyggju, öryggi og þörfum þeirra er svarað 

(Maguire-Fong, 2015). Við fæðingu eru börn búin nokkrum ósjálfráðum viðbrögðum sem 
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nýtast þeim við tengslamyndun við uppeldisaðila sína. Þau gráta, horfa, sjúga það sem 

snertir munnsvæði þeirra og grípa utan um það sem snertir lófann. Samskipti barna byrja 

með augnsambandi, síðar bætist við bros, hjal og fleiri svipbrigði. Í fyrstu eru þessu 

viðbrögð ósjálfráð og tilviljanakennd, en smám saman beinast þau að þeim sem annast 

barnið mest og ýtir undir tengslamyndun. Á þessum samskiptagrunni byggist síðan 

innihaldsríkt samband milli fullorðins og barns sem er í stöðugri þróun (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003).  

Börn mynda traust tengsl við þá sem sinna grunnþörfum þeirra og veita svörun við 

þörf þeirra til samskipta. Börn læra smám saman hvaða fólk það er sem veitir þeim svörun 

og örvun, hvernig viðbrögð þeirra eru og hvers þau geta vænst af þeim. Fyrstu mánuðina 

skiptir litlu máli hver það er sem sinnir þörfum ungra barna, en eftir því sem þau eldast og 

þroskinn verður meiri, fara börn að gera greinarmun á fólki og sækjast eftir samvistum við 

þá sem þau þekkja og hafa myndað traust til. Til að styrkja tengsl milli barns og fullorðins 

er mikilvægt að veita barni öryggi, umhyggju og þá athygli sem það þarfnast. Reynsla 

barnanna kennir þeim hverjum þau geta treyst, hvort sé öruggt þó aðilinn hverfi úr augsýn 

og þau geti treyst því að aðilinn komi aftur. Sé ítrekað ekki brugðist við tilraunum 

ungbarna til samskipta og þörfum þeirra ekki sinnt, getur það valdið röskun á tengslum og 

barnið lærir og upplifir vantraust og óöryggi, ekki er komið til móts við þarfir þeirra og 

upplifun þeirra verður sú að þau geta ekki treyst aðilanum og finna fyrir óöryggi. Þau börn 

sem ekki mynda traust tengsl við umönnunaraðila sína eiga á hættu að upplifa höfnun og 

leita þá eigin leiða til að hugga og róa sig sjálf. Tengslaröskun og fálæti getur valdið 

börnum streitu og haft varanleg áhrif á þroskaferli barna (Maguire- Fong, 2015). 

Eftir því sem börnin eldast og þroskast breytast tengsl og samband þeirra við 

umönnunaraðila þar sem þau hafa ekki jafn mikla þörf fyrir líkamlega nánd. Aukinn 

vitsmuna- og málþroski barna gerir það að verkum að börn eiga auðveldara með að eiga 

traust samband við fullorðna án líkamlegrar nálægðar. Sambandið byggist þá fremur á 

gagnkvæmu trausti og væntumþykju (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2013). 

Því meiri tíma og samvistum sem börn deila með fullorðnum, með óskipta athygli 

þeirra og leiðsögn, þeim mun meiri verður skynjun þeirra á umhverfinu og vitsmunaþroski 

eykst hraðar en ella. Til að efla skynjun á umhverfinu og styðja við þroska barna er 

mikilvægt að eiga í nánum samskiptum við börn, mynda við þau augnsamband, tala við 

þau og veita þeim fjölbreytta örvun við hæfi. Gagnkvæm samskipti við börn eru auk þess 

mikilvægur grunnur fyrir félags- og tilfinningaþroska. Börn sem alast upp við nánd og að 

þörfum þeirra sé mætt eru almennt rólegri og búa yfir meiri værð, þau gráta minna og eru 

virkari í félagslegum samskiptum en þau börn sem fara á mis við þess konar samskipti. 

Örugg og traust tengsl eru mjög líkleg til að hafa jákvæð áhrif á félags- og samskiptahæfni 

barna í framtíð þeirra (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013). 
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Í gegnum samskipti, með því að fylgjast með og taka þátt í daglegum athöfnum er 

lagður grunnur að virkni barna, þau öðlast skilning á umhverfinu og eru líklegri til þess að 

prófa sig áfram. Með virkri þátttöku öðlast börn aukinn skilning ásamt því að þau tileinka 

sér viðhorf og skoðanir sem viðhafast innan fjölskyldu þeirra og nánasta umhverfi 

(Maguire-Fong, 2015). 

Ein af lykilforsendum þess að nám geti átt sér stað er að börn upplifi öryggi og finni til 

vellíðunar. Börn upplifa vellíðan og öryggi þegar tekið er tillit til þarfa þeirra og þau upplifa 

traust. Einnig er mikilvægt að þau upplifi að þau tilheyri hóp eða einhverri heild, svo sem 

fjölskyldu eða barnahóp í leikskóla. Að tilheyra er ein af grunnþörfum mannsins og 

félagsleg samskipti og þátttaka eykur öryggi barna, traust og hlutdeild í hóp (Laevers og 

Declercq, 2018). 

Nærvera er börnum nauðsynleg. Upplifi börn nánd og umhyggju styrkir það tengsl 

barna og öryggistilfinningu, sem er auk annars nauðsynlegt til þess að nám og þroski geti 

átt sér stað. Í gegnum samskipti, nærveru og samspil við umhverfið er lagður grunnur að 

þeim upplýsingum sem börn tileinka sér. Fyrstu upplýsingarnar sem börn meðtaka eru í 

gegnum skynfærin. Strax frá fæðingu byrja börn að nema og safna að sér upplýsingum um 

heiminn. Þau snerta, horfa, hlusta, finna lykt og læra þannig að þekkja fólkið í kringum sig 

og umhverfið sem þau tilheyra. Skynfæri auka tengingu barna við umhverfið og gefa þeim 

færi á að upplifa og vera virkir þátttakendur í eigin námi, á sínum eigin forsendum (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2015). Samskipti ungra barna fyrst um sinn fara að mestu fram í gegnum 

augnsamband og snertingu. Síðar bætast við svipbrigði, bros og hjal. Grátur er í fyrstu eina 

tjáningarform barna, hann nota þau til þess að tjá tilfinningar sínar og þarfir. Grátur getur 

haft ólíka merkingu og táknað mismunandi þarfir barna eftir hverri stundu. Svo sem þörf 

barns fyrir nærveru, næringu eða almenna umönnun. Þeir sem sinna ungum börnum 

þurfa að vera athugulir og veita þeim merkjum sem börn senda frá sér athygli. Til þess að 

stuðla að traustum tengslum verður að bregðast við og mæta þörfum barna þegar þau 

gefa frá sér merki. Sé tekið tillit til þarfa barna og þau virt í samskiptum er lagður grunnur 

að innihaldsríku sambandi milli barns og fullorðins. Þróun tengsla byggjast upp á 

gagnkvæmum samskiptum ólíkra einstaklinga, annars vegar barnsins og hins vegar þess 

fullorðna (Maguire- Fong, 2015). 

2.3. Nám og lærdómsferli barna 

Börn fæðast með löngun til þess að læra og rannsaka umhverfi sitt. Þau koma í heiminn 

með þann hæfileika að geta aflað sér og tileinkað nýja þekkingu með því að fylgjast með 

og rannsaka umhverfi sitt. Með því að fylgjast með, skoða og prófa sig áfram safna börn 

stöðugt að sér nýjum upplýsingum. Þau læra að þau geta haft áhrif á fólk og viðbrögð 

þeirra með eigin hegðun og gjörðum, að mismunandi áreiti hefur ólík áhrif á hluti og 
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hegðun fólks (Maguire-Fong, 2019).  

Á síðustu árum hefur viðhorf til náms og þroska ungra barna breyst og er nú lögð meiri 

áhersla á að börn læri út frá eigin reynslu og athöfnum. Með því að skapa börnum 

fjölbreyttar aðstæður til náms og leikja styður það við lærdómsferlið og hvetur til virkrar 

þátttöku. Umhverfi og menning hefur mikil áhrif á nám barna og hvernig þau læra. Þess 

vegna er mikilvægt að starfsfólk leikskóla og leikskólasamfélagið stuðli að virkri þátttöku 

barna og veiti þeim tækifæri til að hafa áhrif á eigið nám (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012). Börn prófa sig áfram og yfirfæra nýja þekkingu í gegnum leik og 

samskipti við aðra. Upplifanir úr umhverfinu og daglegu lífi eru prófaðar í leik og 

samskiptum. Því er mikilvægt að skapa aðstæður þar sem börn fá tækifæri til að prófa sig 

áfram og samsama sig með öðrum. Til þess að umhverfi styðji við virka þátttöku barna 

þurfa samskipti innan leikskólans að einkennast af jákvæðum viðhorfum, það eykur 

vellíðan barna og styrkir sjálfsmynd þeirra auk þess sem jákvæð samskipti leggja grunn að 

jafnrétti innan leikskólans (Jóhanna Einarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2020). 

Gagnkvæm samskipti fullorðinna og barna er eitt af lykilatriðum í þroska- og 

lærdómsferli barna. Börn læra fyrst og fremst af því sem þau sjá, heyra og upplifa í 

umhverfinu og eru börn stöðugt að bæta við sig nýrri þekkingu. Í hversdagslegum 

athöfnum geta börn öðlast mikla þekkingu og lærdóm, sé talað við þau og þeim veitt 

athygli. Því meira sem talað er við ung börn því meiri skilning öðlast þau, tengingar í heila 

styrkjast og alhliða þroski eykst í takt við það. Með því að tala við og útskýra fyrir börnum 

hvað er í umhverfinu og hvað er í vændum fá þau smám meiri tilfinningu fyrir sínu nánasta 

nágrenni og aðstæðum og skilningur á töluðu máli og orðaforði eykst. Að auki hefur talað 

mál og málrómur róandi áhrif á börn og veitir þeim aukið öryggi, sem styður við nám 

barna. Sé ungum börnum gefið tækifæri til þess að svara fullorðnum með babbli eða hjali 

styrkir það samskiptafærni barna og skapar aukinn skilning þeirra á hefðbundnu 

samskiptaformi, þar sem tveir eða fleiri tala saman (Van der Kolk, B., 2014). 

Börn nota skynfærin til að læra á umhverfið. Upplýsingarnar sem þau afla sér eru 

skipulagðar og flokkaðar í taugakerfinu. Ef skynfærin hafa eðlilega virkni og börn geta 

unnið rétt úr umhverfisáreitum gengur þetta lærdómsferli yfirleitt vel og bætist stöðugt 

við líkams- og vitsmunaþroska barnanna. Lærdómsferli barna byggist á samspili skynfæra 

og vitsmuna, þar sem börnin afla sér þekkingar og vinna úr upplýsingum. Því er mikilvægt 

að örvun sem styður við og styrkir þroska sé til staðar í umhverfi barna (Clare, A., 2012). 

Skynjun og upplifanir barna auka tengingu þeirra við umhverfið og skilning á því. Það 

eykur virkni þeirra og öryggi gefur þeim aukið tækifæri til virkrar þátttöku í sínu eigin 

lærdómsferli. Skynfæra- og hreyfiþroski barna eykst jafnt og þétt frá fæðingu, frá því þau 

byrja að upplifa umhverfi sitt í gegnum sjón, heyrn, snertingu, lyktar- og bragðskyn. 

Líkams- og hreyfiþroski barna eykst einnig stöðugt, samhliða auknum styrk og færni í 
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stærri vöðvum líkamans. Það auðveldar þeim að halda á hlutum, hreyfa sig og að lokum 

færa sig úr stað. Í lærdómsferli barna er mikilvægt að þau fái aðstæður þar sem þau geta 

aflað sér þekkingar og rannsakað heiminn með skynfærunum. Það stuðlar að auknum 

taugatengingum í heilanum sem styður við getu barna til að meðtaka og tileinka sér nýja 

færni og þekkingu (Maguire-Fong, 2015). 

Virk þátttaka barna er mikilvæg í lærdómsferlinu. Börn rannsaka og upplifa heiminn 

með því að hreyfa sig og fylgjast með og þess vegna er mikilvægt að styðja við 

hreyfiþroska og skapa börnum öruggar aðstæður sem hvetja til virkni. Líkamleg virkni 

barna stuðlar að auknum samskiptum við fullorðna og umhverfi sitt. Með auknum 

hreyfiþroska verða samskiptin markvissari þar sem börnin ná sífellt betri stjórn á líkama 

sínum og hreyfingum. Líkamleg færni og hreyfing er nauðsynleg svo börn geti öðlast 

reynslu og upplifanir sem miða að þroska þeirra og er hvetjandi í lærdómsferlinu. Til að 

styðja við lærdómsferli barna er mikilvægt að umhverfi og aðbúnaður komi til móts við 

þarfir þeirra og sé öruggur. Það styrkir virkni barna að þau geti rannsakað umhverfi sitt 

örugg og án hindrana (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Með auknum hreyfiþroska fjölgar tækifærum barna til athugana, eftir því sem þau 

verða færari um að nálgast hluti sem vekja athygli þeirra og komast á milli staða. Í hvert 

skipti sem börn prófa nýja hluti bætist við þekkingu þeirra og vitsmuni. Þessi meðfæddi 

hæfileiki barna til að rannsaka og meðtaka umhverfið, skoða og kanna eiginleika hluta, er 

þeim stöðug hvatning í þekkingarleit og styður við lærdómsferlið (Maguire-Fong, 2015). 

Áður fyrr var talið að börn gætu aðeins hugsað eða einbeitt sér að því sem væri í 

umhverfi þeirra á hverri stundu. Nýrri rannsóknir hafa sýnt að börn geta munað fyrri 

upplifanir og tengt þær við nýjar. Þátttaka barna í umhverfinu gerir það að verkum að 

börn auka stöðugt við færni og þekkingu. Vitsmunaþroski eykst og einnig skilningur barna 

á samvirkni þess sem þau framkvæma og þess sem á sér stað í kringum þau (Lightfood, C., 

o.fl., 2018). 

Málþroski er mikilvægur fyrir alhliða þroska barna og getur haft áhrif á nám í 

framtíðinni, svo sem getu til að læra að lesa og færni í félagslegum samskiptum. Á fyrsta 

aldursári barna eykst málþroski hratt en þá fer getan frá því að mynda einföld hljóð upp í 

að mynda einstök orð. Við 18 mánaða aldur eru flest börn komin með færni og getu til að 

geta nýtt sér orð til samskipta. Á öðru ári eykst orðaforði barna hratt og fer þá að reyna á 

félagslega notkun tungumálsins, þekkingu og skilning á hugtökum og skilgreiningum. 

Umhverfi og félagslegar aðstæður barna hafa mikil áhrif á málþroska og má rekja slaka 

stöðu barna í málþroska til þess máluppeldis og -umhverfis sem þau alast upp í. Góður 

málþroski barna styður við nám barna og lærdóm og því er mikilvægt að börn öðlist færni í 

notkun tungumálsins á leikskólaaldri, bæði hvað varðar tjáningu og skilning. Geta þeirra til 

að tjá tilfinningar, hugsanir og væntingar er mikilvæg í námi og þroska (Hrafnhildur 
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Ragnarsdóttir, 2015). 

Fjölbreytt málumhverfi styður við nám barna og auðveldar þeim að læra að þekkja, 

skilja og tengja orð úr umhverfinu. Til að efla málþroska barna er mikilvægt að fullorðnir 

séu fyrirmyndir barna í málnotkun, þeir hlusti á börn og tali við þau af virðingu. Börn sem 

upplifa að ekki er hlustað á þau og hafa lært að þau fái athygli eða sínu framgengt þegar 

þau hækka röddina, eru líklegri til að nota þá leið í samskiptum við önnur börn. Þau eru 

gjörn á að sýna yfirburði sína á annan hátt en börn með góðan málþroska, þau nota 

einfaldar setningar og geta verið ógnandi í samskiptum (Maguire-Fong, 2015). 

Umhverfi og uppeldisaðstæður hafa áhrif á félagsþroska barna. Fullorðnir þurfa að 

vera meðvitaðir um að þeir eru fyrirmyndir barna og að börn læra það sem þau upplifa í 

sínu umhverfi varðandi hegðun og athafnir. Félagslega þekkingu öðlast börn í gegnum 

samskipti við aðra og því er mikilvægt að hafa orð á hlutum og athöfnum þegar talað er 

við þau, lesa fyrir þau, syngja og stuðla að góðu málumhverfi. Samskipti barna á milli eru 

börnum einnig lærdómsrík. Börn í leikskólum hafa ólíka reynslu og þekkingu, þau deila 

tilfinningum sínum með hvert öðru, upplifunum og mismunandi sjónarmiðum. Þannig 

öðlast börnin nýja þekkingu í gegnum samskipti sem styður við lærdóm og eykur 

umburðarlyndi gagnvart öðrum (Hrönn Pálmadóttir, 2017). 

Umhyggja er börnum mikilvæg, að börn upplifi að þeim er veitt athygli og hlýja styður 

við tengsl, tilfinninga- og félagsþroska þeirra. Börn sem upplifa að þeim sé veitt takmörkuð 

umhyggja og athygli eiga erfiðara með að tengjast öðrum félagslega og það hefur áhrif á 

samskiptafærni þeirra. Þau eiga erfiðara með að hefja leik með öðrum og tileinka sér 

aðrar samskiptaleiðir en jafnaldrar sem alast upp við athygli og tilfinningalegt uppeldi 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013). 

2.4. Vellíðan og umhyggja 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að heilbrigði barna byggist á andlegri, 

líkamlegri og félagslegri vellíðan sem ræðst af reynslu hvers og eins. Í leikskólastarfi skal 

leggja áherslu á almennt heilbrigði, stuðla að öryggi og bættri sjálfsmynd barna. Samskipti 

og virk þátttaka barna hefur áhrif á líðan þeirra, mikilvægt er að leggja kapp á að styrkja 

stöðu barna innan barnahópsins og efla sjálfstraust þeirra. 

Undirstaða náms ungra barna er líkamleg og andleg vellíðan. Því er mikilvægt að 

starfsfólk leikskóla styðji vel við börn og hlúi að þeim. Þátttaka barna í námi getur gefið 

vísbendingar um líðan þeirra, en virkni barna og þátttaka tengist gjarnan beint líðan 

þeirra. Til að leggja mat á líðan barna er mikilvægt að fylgjast vel með hegðun og atferli 

þeirra og leita eftir merkjum sem gefa vísbendingar um líðan. Börn sem almennt finna fyrir 

vellíðan eru vakandi fyrir umhverfi sínu og taka virkan þátt í samskiptum við aðra. 
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Samkvæmt hugmyndafræði Pen Green eru nokkur atriði sem vert er að hafa í huga og 

geta gefið vísbendingar um vellíðan barna. Börn sem sýna sjálfstraust, eru heiðarleg, 

glaðlynd, sveigjanleg og glöð. Pen Green leggur einnig áherslu á mikilvægi þess að styðja 

við andlega heilsu barna þar sem þau þurfa að búa yfir andlegri vellíðan og vera virkir 

þátttakendur í námi til að hægt sé að stuðla að árangursríku námi barna (Gallagher, T., 

2018). 

Við upphaf leikskólagöngu yngstu barnanna er mikilvægt að skapa grundvöll að góðum 

samskiptum og samstarfi milli barna, foreldra og starfsfólks, þar sem umhyggja og velferð 

barna er höfð að leiðarljósi. Góð samskipti milli heimilis og skóla styrkja tengsl og eykur 

traust en gagnkvæmt traust stuðlar að aukinni vellíðan barna þar sem foreldrar eiga 

auðveldara með að deila upplýsingum um barnið og hagi þess með starfsfólks leikskóla 

(Maguire-Fong, 2015).  

Umhyggja er stór þáttur af starfi með ungum börnum. Góð tengsl þar sem skilningur, 

virðing og umburðarlyndi einkennir samskipti hefur áhrif á vellíðan barna og getu þeirra til 

náms. Til að hægt sé að styðja við vellíðan barna innan leikskólans þurfa samskipti að vera 

traust og innihaldsrík, börn þurfa að upplifa að hlustað sé á þau og tekið tillit til tilfinninga 

þeirra. Í gegnum samskipti tileinka börn sér mikla þekkingu og fá útrás fyrir skapandi 

hugsun. Félagsleg þátttaka og viðurkenning er börnum mikilvæg, að börn finni að þau 

tilheyri hóp og að borin er virðing fyrir þeim. Það hefur jákvæð áhrif sjálfsmynd þeirra og 

eykur vellíðan, sem hefur jákvæð á áhrif á nám barna (Jóhanna Einarsdóttir og Hrönn 

Pálmadóttir, 2019). 

Starfsfólk þarf að vera meðvitað um gildi leikskólans og hafa þau í huga í samskiptum 

og öllu starfi skólans. Það þarf að gæta vel að því hvernig talað er við börn og aðra í návist 

þeirra, umhyggja og virðing fyrir náunganum þarf að vera sýnileg í hugsun og verki. Ef 

starfsfólk er samheldið þá endurspeglast gildi leikskólans í samskiptum og leik innan 

barnahópsins, börn móta fjölbreytta þekkingu með virkri þátttöku og samskiptum við 

umhverfið. Innan leikskóla þarf að leggja áherslu á fjölbreytt námstækifæri sem ýta undir 

ólíka styrkleika barnahópsins og jafna stöðu þeirra (Hrönn Pálmadóttir, 2017). 
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3. Áhrif umhverfis á nám 

Umhverfi og aðstæður barna hafa áhrif á þroska þeirra og nám. Börn sem alast upp við 

öryggi og umhyggju eru líklegri til að mynda traust tengsl við fullorðna og þar af leiðandi 

eykur það færni barna til að skapa sér eigin þekkingu og reynslu með því að skoða og 

rannsaka umhverfi sitt. Í leikskólum er mikilvægt að starfsmenn hafi þekkingu á því 

hvernig ung börn læra og afla sér þekkingar. Leggja þarf áherslu á að skapa börnum góðar 

námsaðstæður og stuðla þannig að góðu lærdómsferli barna strax við upphaf 

leikskólagöngu. Til þess að tryggja að nám geti átt sér stað þarf að skapa námsumhverfi 

sem hentar börnum og styður við nám og þroska þeirra (Maguire-Fong, 2015).  

Til þess að stuðla að góðum þroska þarf að skapa umhverfi sem veitir börnunum 

umhyggju og kærleika, skapa aðstæður sem hvetja til nándar auk skipulagðra stunda þar 

sem börnin læra ýmsa færni, svo sem í gegnum spil eða önnur fyrir fram ákveðin verkefni 

(Claire, A., 2012).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að skipulag og búnaður í leikskólum skuli 

örva leik barna, frumkvæði og virkni þeirra. Miklu máli skiptir hvernig leikrými deildar er 

skipulagt, hvað er inni í hverju rými og hvers konar nám skuli fara fram. Umhverfi sem er 

vel skipulagt og hugsað út frá þroska og getu barna getur haft jákvæð áhrif á lærdómsferli 

barna. Sveigjanleiki í starfi með ungum börnum er nauðsynlegur og starfsfólk þarf að huga 

vel að dagsformi og miða starf hvers dags út frá börnunum (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012). 

3.1. Innanhúss umhverfi leikskóla 

Börn dvelja stóran hluta dagsins í leikskólanum. Til að tryggja að yngstu börn leikskólans 

upplifi öryggi og vellíðan þarf að skipuleggja umhverfið út frá aldri og þroska hvers 

barnahóps og aðlaga eftir þörfum. Fyrir yngstu börnin er rólegt og notalegt umhverfi 

nauðsynlegt fyrir þroska og nám. Til þess að starfsemi leikskóla geti stutt við nám ungra 

barna þarf umhverfið að vera vel ígrundað, tryggja þarf að umhverfi barnanna sé þeim 

öruggt og andrúmsloftið þarf að vera jákvætt og hvetjandi svo það stuðli að skapandi 

starfi barna. Allur aðbúnaður og efniviður deildar þarf að miða að barnahópnum, henta 

aldri þeirra barna sem þar dvelur og styðja við þroska og þekkingarleit (Kantz, K.R., 2004). 

Leikföng og annar efniviður ætlaður börnum þarf að vera sýnilegur á deildinni, það eykur 

þátttöku og eflir sjálfstæði barnanna. Þar sem börn eru á mismunandi stað í málþroska og 

hafa ólíka getu til að tjá sig er æskilegt að leikefni sé geymt í hæð barnanna, það eykur 

öryggi og styrkir sjálfsbjargarviðleitni (Clare, A, 2012).  

Deildir fyrir yngstu börn leikskólans þarf að skipuleggja út frá sjónarhorni barna og 

tryggja að börn hafi góða yfirsýn yfir rými deildarinnar. Það að börn hafi yfirsýn gefur þeim 
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kost á að sjá hvað er í boði hverju sinni og þau eiga auðveldara með sjá hvað er að gerast 

innan þeirra rýmis. Það eykur gegnsæi innan deildar og stuðlar að öryggi barnanna. 

Æskilegt er að borð, stólar og annar húsbúnaður, ætlaður börnum, sé í þeirra hæð. Það 

veitir þeim betri tilfinningu fyrir aðstæðum, auðveldar aðgengi og eykur öryggi þeirra 

(Hrönn Pálmadóttir, 2012). 

Mikilvægt er að leikskóladeildir fyrir ung börn búi yfir tækifærum og fjölbreyttum 

upplifunum sem hvetja börn til hreyfingar og náms. Fyrstu ár barna læra þau og upplifa að 

mestu í gegnum hreyfingu og samspil við umhverfið. Fái börn tækifæri til að þjálfa 

mismunandi færni hefur það jákvæð áhrif á alhliða þroska þeirra og styður við líkamlega 

getu. Öruggar aðstæður til fjölbreyttra hreyfingar, svo sem að hlaupa, hoppa og klifra, 

eykur hreyfifærni þeirra og eflir grófhreyfingar. Eins er mikilvægt að í leikskólanum séu 

aðstæður sem bjóða upp á verkefni sem þjálfa og styrkja fínhreyfingar barna ásamt 

fjölbreyttum efnivið er styrkir börn í leik og starfi. Það hvetur börn til athugunar og að 

prófa sig áfram en börn eru meðvituð um eigin hæfni og getu og sækjast eftir krefjandi 

verkefnum sem efla færni þeirra og auka við þekkingu. 

Leikur ungra barna einkennist oft af stórum hreyfingum og tilraunum með ólíkan 

efnivið. Skapandi leikur og hreyfing eru nauðsynlegir þættir til að stuðla að líkamlegri útrás 

og vellíðan barna. Því er mikilvægt að leikrými fyrir yngstu börnin sé aðlagað að þörfum 

þeirra og þau fái nægt rými til óhindraðra hreyfingar og tjáningar (Sando, 2019). 

Fjölbreyttur efniviður er mikilvæg viðbót við umhverfi leikskóla, hann stuðlar að 

skapandi starfi, býður upp á tilraunir og rannsóknir og eflir ímyndunarafl og sjálfstæði 

barna. Könnunarleikur er gjarnan nýttur í starfi með ungum börnum Hann gengur út á að 

börnin noti skynfærin og læri í gegnum leik og virka þátttöku (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Dagskipulag deildar verður að vera sniðið að barnahópnum og taka mið af þörfum og 

þroska barnanna. Þekking á þroska- og lærdómsferli barna er mikilvæg við skipulag 

deildarstarfs. Deildin er námsumhverfi barnanna og verður að ýta undir og styðja við 

upplifun og reynslu til þess að nám geti átt sér stað (Maguire-Fong, 2015). 

3.2. Utanhúss umhverfi leikskóla 

Líkt og með umhverfi innandyra þarf að tryggja að útisvæði og umhverfi leikskólans 

utandyra sé öruggt ungum börnum og stuðli að skapandi og fjölbreyttum athöfnum. Í 

lögum um leikskóla kemur fram að búa skuli börnum öruggar náms- og leikaðstæður í 

hvetjandi námsumhverfi. Leggja þarf áherslu á að samræma nám og leik við skapandi 

starf, þar sem börn fá tækifæri til fjölbreyttra athafna (Lög um leikskóla, 90/2008). 

Á útisvæðum fer gjarnan fram mikið skapandi starf sem eykur líkamlega færni barna 

og styrkir gróf- og fínhreyfingar þeirra. Leikur úti byggist mikið á líkamlegri virkni, börn 
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leika með líkamanum og styðja þannig við líkams- og hreyfiþroska. Útivera og útinám 

byggist á því að börn séu virkir þátttakendur og prófi sig áfram. Úti fá börn tækifæri til að 

komast í snertingu við náttúruna og upplifa fjölbreytileika hennar, svo sem steina, sand, 

gras, tré og fleira (Sando, O., 2019).  

Gott og vel skipulagt útisvæði gefur börnum fjölbreytt tækifæri til náms og leikja. 

Útisvæði sem hannað er með það að leiðarljósi að náttúran og eiginleikar hennar fái að 

njóta sín hafa hvetjandi áhrif á virkni barna. Náttúrulegt umhverfi stuðlar að auknum 

hreyfi- og félagsþroska barna þar sem börnin fá gott rými þar sem þau fá tækifæri til að 

hreyfa sig óhindrað og aðstæður til skapandi starfs eru nægar (Dinkel ofl, 2019). 

3.3. Leikur ungra barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikur sé ríkjandi athöfn í leikskólastarfi og 

sé mikilvægur fyrir nám og þroska barna. Leikur er einn af grundvallarþáttum í námi og 

þroska barna og hann eflir vitsmuna-, félags-, tilfinninga- og líkamsþroska barna. Börn 

nota leikinn til þess að tjá sig, prófa sig áfram og gera tilraunir. Leikur eykur gleði, frelsi og 

er börnum hvatning til að prófa sig áfram. Þessi atriði stuðla öll að öryggi og vellíðan barna 

sem er eitt af markmiðum leikskólastarfs. 

Starfsfólk leikskóla þarf að hafa skilning á leik ungra barna og hvernig þau læra í 

gegnum leik. Yngstu börn leikskólans eru enn að læra á líkama sinn og umhverfi og gengur 

leikur þeirra því oft út á að fara á milli staða, færa til leikföng eða hluti frá einum stað til 

annars, setja saman ólíkan efnivið og prófa sig áfram með líkama sínum og umhverfi. Börn 

þurfa að fá tækifæri og rými til að prófa sig áfram í leik án afskipta fullorðinna (Sando, O., 

2019). 

Uppspretta leiks er innri hvati og er áhugi barnanna drifkraftur í leik og því námi sem 

honum fylgir. Starfsfólk leikskóla þarf að vera athugult og lesa í leik barna. Til þess að 

leikur þróist þarf leikefni að falla að áhuga og getu barnanna. Góð skipulagning leiksvæða 

og leikefnis geta haft áhrif á tækifæri barna til leiks, hvort sem það er í leik með öðrum 

eða þegar börn leika sér ein. Sveigjanleiki er nauðsynlegur til að leikur geti þróast, að 

börnin geti farið á milli svæða óhindrað og fært leikefni á milli staða (VanHoorn, J., o.fl., 

2015).  

Opinn efniviður eru leikföng sem hægt er að útfæra á mismunandi hátt. Í leik með 

opinn efnivið fær ímyndunaraflið að njóta sín og hvetur það börn til samskipta innan 

hópsins auk þess sem börnin fá tækifæri til að skapa leik út frá eigin hugmyndum og áhuga 

(VanHoorn, J., o.fl., 2015).. 
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4. Lokaorð 

Leikskólinn er fyrsta skólastig flestra barna á Íslandi. Ef stutt er vel við nám og þroska 

ungra barna og leikskólaganga er farsæl er lagður grunnur að góðu lærdómsferli í 

framtíðinni. Góð samvinna milli heimilis og skóla veitir foreldrum og börnum greiðari 

aðgang að þátttöku í skólastarfinu og eykur öryggistilfinningu og traust til leikskólans. 

Þroski barna er mikilvægt ferli sem margir þættir hafa áhrif á. Mikilvægt er að hlúa vel að 

öllum börnum leikskólans og stuðla að alhliða þroska, auk þess að tryggja jöfn tækifæri 

barna til virkrar þátttöku. 

Jákvæð og traust foreldrasamskipti þar sem gagnkvæm virðing ríkir er lykillinn að 

vellíðan barna í leikskólanum. Leggja þarf áherslu á að skapa börnum námsumhverfi sem 

styður við nám og þroska, bæði efnislegt umhverfi og að andrúmsloft innan leikskólans 

styðji við og stuðli að skapandi leik og starfi. Mikilvægt er að leikföng og annar efniviður sé 

sýnilegur börnum, aðgengi að leikefni og rými til leiks þarf að vera gott svo að skapandi 

starf geti átt sér stað óhindrað. Öryggi og vellíðan er börnum mikilvægt í námi og þroska 

og þarf umhverfi leikskóla að styðja við þá upplifun. 

Starfsfólk leikskóla þarf að fylgjast vel með samskiptum barna í leik og aðstoða og 

leiðbeina við að leysa úr ágreiningi sem upp kann að koma. Í samskiptum barna er 

mikilvægt að tryggja að þau öðlist færni til að lesa í aðstæður og skilja merkingu 

hegðunar, hvort sem það eru svipbrigði, hreyfingar eða talað mál.  

Starfsfólk leikskóla eru fyrirmyndir barna. Því er afar mikilvægt að það tileinki sér 

jákvæð og uppbyggjandi samskipti, sé meðvitað um stöðu barna í þroska og geti leiðbeint 

og stutt í námi og þroska. 
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