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Ágrip 

Börn hafa mikla hreyfiþörf. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hreyfingar í námi og þroska 

ungra barna. Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á gildi hreyfingar í námi og þroska 

ungra barna. Þar að auki verður fjallað um leiðir sem leikskólakennarar geta farið til að stuðla 

að markvissri hreyfingu. Til grundvallar liggur rannsóknarspurningin: „Hvernig getur hreyfing 

ýtt undir nám og þroska ungra barna?“ Ritgerðin byggir á fræðilegum heimildum og fyrri 

skrifum um þetta efni. Rannsóknir benda til, að markviss hreyfing geti ýtt undir helstu 

þroskaþætti barna, svo sem líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, málþroska, sem og 

félags- og tilfinningaþroska. Auk heldur stuðlar hreyfing að bættri heilsu og vellíðan barna. 

Börn á Íslandi eyða stórum hluta dagsins í leikskólum og því er mikilvægt að leikskólakennarar 

finni leiðir til að stuðla að því að börn fái tækifæri til að njóta þess ávinnings sem fylgir 

hreyfingu. Af því leiðir að leikskólakennarar þurfa að finna leiðir sem hvetja börn til markvissrar 

hreyfingar í daglegu starfi.  
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Formáli 

Viðfangsefni ritgerðarinnar samtvinnar ástríðu mína á íþróttum og menntun barna á 

leikskólaaldri. Íþróttir og hreyfing hafa ávallt verið stór hluti af mínu lífi. Í gegnum íþróttir og 

hreyfingu hef ég meðal annars upplifað ólýsanlega gleði, mótlæti, kynnst mínum nánustu 

vinum ásamt því að læra hluti sem hafa nýst mér langt út fyrir íþróttirnar. Snemma í náminu 

vakti það áhuga minn að kanna hvernig hreyfing getur hjálpað börnum á leikskólaaldri að 

þroskast og eflast sem einstaklingar. Einnig þótti mér áhugavert að kanna, hvað ég, sem 

nemandi í leikskólakennarafræði, gæti gert til að veita börnum aukin tækifæri til að njóta þess 

ávinnings sem hreyfing hefur í för með sér þegar kemur að námi og einstaklingsþroska. Að 

lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Margréti Sigríði Björnsdóttur, fyrir góðar ábendingar 

og aðstoð við vinnslu ritgerðarinnar.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. Reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 10. janúar 2022 

María Birkisdóttir 

 

 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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1 Inngangur  

Hreyfing er undirstaða alls sem við gerum, hvort sem það er að ganga, klæða okkur sjálf í föt, 

bursta tennur eða að tala (Archer og Siraj, 2015, bls. 11). Hreyfingu má skilgreina sem vinnu 

sem beinagrindarvöðvar framkalla og hefur í för með sér meiri orkunotkun en á sér stað í hvíld 

(Caspersen o.fl, 1985). Fullyrða má að börn hafi mikla hreyfiþörf. Í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011, bls. 30) segir til að mynda: „Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan.“ Þar 

segir jafnframt að börn læri í gegnum hreyfingu og að henni fylgi iðulega mikil gleði. Auk þess 

getur hreyfing stuðlað að jákvæðum samskiptum meðal barna, góðri umgengni þeirra við 

umhverfið sem og aukinni hæfni við að takast á við ýmsar aðstæður sem börn mæta 

óhjákvæmilega á lífsleiðinni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Börn á leikskólaaldri ættu að stunda miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í að minnsta kosti 

60 mínútur daglega. Þessum tíma má skipta upp í styttri hreyfilotur yfir einn og sama daginn 

(Embætti landlæknis, 2015). Þau sem hafa unnið með eða umgengist ung börn, hafa að öllum 

líkindum orðið vör við að börn virðast hafa náttúrulega hvöt til að hreyfa sig og henni fylgir 

gjarnan mikil gleði. Í mörgum tilvikum er gengið að þessari náttúrulegu, eða meðfæddu 

hreyfiþörf barna, sem sjálfsagðri, og þar með litið fram hjá þeim áhrifum sem markviss og 

skipulögð hreyfing getur haft á nám og þroska (Archer og Siraj, 2015, bls. 16). Þar að auki er 

mikill meirihluti líkamlegrar hreyfingar, sem ung börn sækjast í sjálfviljug, með litlum ákafa og 

er því ólíklegt að þau uppfylli lágmarks viðmið um daglega hreyfingu án hvatningar (Ali o.fl., 

2017). Flest börn á Íslandi verja stórum hluta dagsins í leikskóla. Eitt af hlutverkum 

leikskólakennara felur því í sér að stuðla að fjölbreyttri og markvissri hreyfingu meðal barna 

sem dveljast í leikskólanum hverju sinni. Leikskólakennarar þurfa þannig að vera meðvitaðir 

um þann ávinning sem hreyfing getur haft í för með sér fyrir þroska barna, ásamt því að átta 

sig á hvernig styðja megi við og veita börnum fullnægjandi tækifæri til hreyfingar. 

Á fyrstu árum í lífi barna er lagður mikilvægur grunnur sem hefur áhrif á þroska, vöxt,  nám 

og heilsu þeirra til frambúðar. Vísbendingar eru um að markviss hreyfing meðal ungra barna 

geti stuðlað að aukinni hreyfingu á fullorðinsárum, sem og meðvitund um líkamlegt heilbrigði. 

Því er óhætt að fullyrða að hreyfing ungra barna styðji meðal annars við langtíma heilsu þeirra 

(Ali o.fl., 2017). 

Það sem börn læra á fyrstu árum ævinnar leggur mikilvægan grunn að lestrarnámi og 

velgengni í námi síðar meir. Margir þættir spila saman þegar kemur að velgengni í námi barna 

og má þar nefna vitsmunaþroska, félags- og tilfinningaþroska, málþroska og almenna heilsu. 

Vísbendingar eru um að hreyfing styðji við þessa mikilvægu þætti í þroskaferlinu. Hreyfing er 

jafnframt ein leið barna til að tjá tilfinningar sínar, handleika hluti og læra á 
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heiminn/umhverfið (Stork og Sanders, 2008). Þegar börn læra í gegnum líkamann, vinna 

heilinn og líkaminn saman sem styður við þroska heilans (Archer og Siraj, 2015, bls. 4). 

Af framangreindu er ljóst að hreyfing ungra barna er ekki einungis mikilvæg til að efla 

hreyfifærni þeirra, heldur getur hreyfing stuðlað að námi og þroska á öðrum mikilvægum 

sviðum í þroskaferlinu. Þar að auki stuðlar hreyfing að heilbrigðum lífsháttum til frambúðar. Í 

þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á gildi hreyfingar í námi og þroska ungra barna 

ásamt því að fjallað verður um leiðir sem leikskólakennarar geta notað til að stuðla að 

markvissri hreyfingu meðal ungra barna. Rannsóknarspurningin sem höfð verður að leiðarljósi 

er: Hvernig getur hreyfing ýtt undir nám og þroska ungra barna?  
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2 Gildi hreyfingar í námi og þroska ungra barna 

Hér að neðan verður gerð grein fyrir gildi hreyfingar í námi og þroska ungra barna. Fjallað 

verður um hvernig hreyfing hefur áhrif á mikilvæga þætti sem tengjast námi og þroska barna, 

svo sem líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félags- og tilfinningaþroska, 

ásamt heilsu og vellíðan. Rétt er að geta þess, að þrátt fyrir að fjallað verði um hvern þátt fyrir 

sig í sérstökum kafla, er hver þáttur tengdur öðrum þáttum, og saman mynda þeir eina heild. 

Sem dæmi má nefna, að þegar börn tileinka sér eitthvað sem tengist einum þætti, hefur það 

áhrif á aðra þætti (Archer og Siraj, 2015, bls. 5).  

2.1  Líkams- og hreyfiþroski 

Líkams- og hreyfiþroski felur í sér getu barns til hafa stjórn á eigin hreyfingum, samhæfingu og 

jafnvægi. Einnig felur þessi þroskaþáttur í sér að barn tileinki sér heilbrigðan lífsstíl ásamt því 

að læra að nota tæki og efni á farsælan og öruggan hátt. Þegar börn fara að hafa stjórn á eigin 

líkama gerir það þeim kleift að hreyfa sig um, nálgast og meðhöndla hluti í umhverfinu sem 

vekja upp áhuga þeirra. Hreyfiþroska má skipta í þroska grófhreyfinga annars vegar og 

fínhreyfinga hins vegar (Archer og Siraj , 2015, bls. 2). Börn taka verulegum framförum í líkams- 

og hreyfiþroska á aldursbilinu þriggja til tuttugu og fjögurra mánaða (Lightfoot o.fl., 2013, bls. 

168). Á fyrstu mánuðum ævinnar, samhliða auknum þroska, skiptast taugaviðbrögð út fyrir 

sjálfviljugar hreyfingar. Sjálfviljugar hreyfingar þroskast í nokkuð fyrirsjáanlegri röð hjá 

börnum. Það getur hins vegar verið mismunandi milli barna á hvaða tímapunkti þau ná stjórn 

á hreyfingunum. Höfuðið er fyrsti líkamsparturinn sem börn ná stjórn á. Stuttu eftir að barn 

nær stjórn á höfðinu nær það stjórn á öðrum hlutum líkamans. Fyrst efri hluta hans og síðar 

neðri hluta (Payne og Isaacs, 2002, bls. 257-259).  

Áður en börn læra að skríða á fjórum fótum, frá tíu vikna upp í um það bil sjö mánaða, er 

mikilvægt að þau fái tækifæri til að verja stórum hluta af þeim tíma, sem þau eru ekki sofandi 

eða í fanginu á fullorðunum, liggjandi á maganum á gólfinu. Þegar börn liggja á gólfinu nota 

þau yfirleitt handleggina og fótleggina til að komast áfram. Á ensku kallast þetta tímabil 

„Tummy time“. Á þessu tímabili er lagður mikilvægur grunnur fyrir hreyfiþroska barns. Þegar 

barn liggur á maganum og notar hendurnar til að ýta líkamanum áfram, er mikilvægur grunnur 

lagður fyrir upprétta líkamsstöðu, þar sem hreyfingin samstillir háls- og lendhrygginn (Archer 

og Siraj, 2015, bls. 16). Við það að skríða á maganum þjálfast einnig jafnvægi og hreyfanleiki 

barna. Þegar barn hreyfir hausinn frá hægri til vinstri, eða öfugt, styrkir það færni augnanna til 

að hreyfast í lárrétta stefnu sem er nauðsynleg færni til að læra að lesa seinna meir. Þar að 

auki myndar skrið á maganum margvíslegar hreyfingar í mjöðmum og öxlum sem hjálpar til 

við að bæta heildarvirkni og samhæfingu þessara liða. Þegar börn fá gott tækifæri til að liggja 
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og skríða á maganum styrkir það svæðið í kringum mjaðmagrindina sem gerir þau betur í stakk 

búin að venja sig af því að nota bleyju og læra að nota salerni á „réttum“ tíma. Börn sem missa 

af eða fá minni, eða takmarkaðan tíma til að liggja og skríða á maganum geta átt í erfiðleikum 

með að læra að nota salerni þrátt fyrir að hafa náð ákveðnum aldri (Archer og Siraj, 2015, bls 

16). Þar af leiðandi skiptir verulegu máli að ungabörn fái góðan tíma og nægilegt rými til að 

liggja á maganum og hreyfa sig um rýmið. Með því er lagður mikilvægur grunnur að 

áframhaldandi þroska.  

Þegar börn endurtaka sérhæfð hreyfimynstur, líkt og að nota handleggi og fótleggi til að 

skríða um á maganum, læra þau að lyfta sér frá gólfinu og skríða á fjórum fótum. Með 

æfingunni ná flest börn tökum á því að skríða á fjórum fótum á bilinu 5-11 mánaða (Maguire-

Fong, 2015, bls. 66). Þessi hreyfing hjálpar hryggnum að samræmast og aukin hreyfing verður 

á öxlum og mjöðmum sem er mikilvægur undirbúningur undir að læra að ganga. Þar að auki 

sameinar skrið á fjórum fótum jafnvægi, sjón, snertingu ásamt skynjun á stöðu og hreyfingum 

líkamans (Archer og Siraj, 2015, bls. 17). Með tímanum tekst börnum að standa á fótunum 

með því að toga sig upp og síðar fara þau að ganga ein og óstudd (Archer og Siraj, 2015, bls. 

2). Samhliða þessum framförum í líkams- og hreyfiþroska eykst geta ungbarna til að kanna 

umhverfi sitt. Börn kanna umhverfi sitt meðal annars með hreyfingu, til dæmis með því að 

grípa og handleika hluti. Mikilvægt er að ung börn fái tækifæri til að rannsaka umhverfi sitt, 

taka áhættu, tækifæri til að gera mistök og reyna aftur og aftur. Það veitir þeim tækifæri til að 

efla hreyfifærni sína. Leikur barna á fyrstu mánuðum ævinnar snýst að miklu leyti um að efla 

eigin hreyfifærni. Þá skiptir máli að umhverfið sem barnið býr við sé öruggt, en innihaldi á 

sama tíma krefjandi áskoranir fyrir barnið (Garner og Bergen, 2006, bls. 5-6).  

Á leikskólaárunum verða auknar framfarir í getu barna til að stjórna eigin líkama (Lightfoot 

o.fl., 2013, bls. 273). Þessi geta hefur víðtæk áhrif á vitsmuna-, mál-, félags- og 

tilfinningaþroska barna (Lightfoot o.fl., 2013, bls. 168). Tengslum hreyfiþroska og vitsmuna-, 

mál-, félags- og tilfinningaþroska verður nánar gerð skil í kafla 2.2 og 2.3.  

Samhliða aukinni getu til að stjórna líkamanum eykst áhugi barnanna á því að taka þátt í 

athöfnum og er hreyfing gjarnan mikilvægur hluti af leik þeirra (Garner og Bergen, 2006, bls. 

5-6). Á aldursbilinu fjögurra til sex ára taka börn töluverðum framförum í fín- og 

grófhreyfingum sem gerir þeim kleift að taka þátt í fjölbreyttari leikjum. Leikur þeirra 

inniheldur gjarnan hlaup, hopp, klifur, valhopp, sipp eða eltingaleik (Johnson, 2006, bls. 14). 

Aukinn hæfileiki til að stjórna líkamanum gerir börnum einnig kleift að klifra hátt upp, hanga 

á hvolfi og róla sér hátt (Archer og Siraj, 2015, bls. 3).  

Þegar börn fá örvun í formi fjölbreyttrar hreyfingar eflist hreyfiþroski þeirra og þar með er 

stuðlað að eðlilegu hreyfiþroskaferli. Þar að auki stuðlar hreyfing að eflingu skynþroska barna. 
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Efling skynþroska á sér stað þegar áreiti berst til skynfæra líkamans. Skynþroski skiptist í 

jafnvægisskyn, snertiskyn, vöðva- og liðamótaskyn, sjónskyn og heyrnarskyn. Í stuttu máli 

hefur jafnvægisskynið áhrif á vöðvaspennu líkamans og samhæfir hreyfingu augna, höfuðs og 

líkama. Snertiskynið skynjar áreiti sem berst að húðinni og greinir meðal annars milli hita og 

kulda. Vöðva- og liðamótaskyn nemur hreyfingar vöðva og liðamóta og rúmskynið gerir 

börnum kleift að skynja stöðu og umfangs eigin líkama ásamt fyrirbærum í rýminu sem þau 

eru staðsett í hverju sinni. Þá skynjar sjónskynið sjónáreiti og heyrnarskynið heyrnaráreiti. 

Mikilvægt er að öll skynfæri barna fái viðeigandi örvun, svo sem í gegnum hreyfingu, þar sem 

það hefur áhrif á alhliða þroska þeirra (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2014).  

Ásamt ofangreindum þáttum er hreyfing nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt og þroska 

líkamans. Hún eykur og viðheldur styrk vöðva og liðleika ásamt afkastagetu lungna, hjarta og 

æðakerfis (Gígja Gunnarsdóttir, 2010). Hreyfing stuðlar einnig að eðlilegum þroska beina og 

vöðva hjá börnum. Þar af leiðandi getur skortur á hreyfingu leitt til þess að líkaminn þroskist á 

óeðlilegan hátt að einhverju leyti (Stork og Sanders, 2008).  

2.2 Vitsmunaþroski 

Börn taka miklum framförum í vitsmunaþroska á fyrstu árum ævinnar. Heilarannsóknir hafa 

sýnt fram á að heili barna er að mestu óþroskaður við fæðingu en reynsla sem barnið verður 

fyrir ræður miklu um hvernig heilinn þroskast (Maguire-Fong, 2015, bls. 11). Á fyrstu sex til 

átta árum í lífi barna, er vöxtur heilans og taugakerfisins háð því að fá örvun í gegnum 

fjölbreyttar hreyfingar barnanna, líkt og að skríða, hlaupa, róla, hanga á hvolfi, draga hluti og 

svo framvegis. Þessar hreyfingar fela í sér flókna samhæfingu vöðvahópa sem tengjast 

heilastofninum (Archer og Siraj, 2015, bls. 17). 

Frá fæðingu eru börn virk í að safna upplýsingum um umhverfi sitt. Þau nota til þess augun, 

eyrun, nefið, húðina og vöðvana. Á hverju augnabliki er heili ungra barna að vinna úr miklu 

magni upplýsinga, sem barnið flokkar, geymir í minninu og sækir þegar á þarf að halda 

(Maguire-Fong, 2015, bls. 11). Heili ungra barna er sveigjanlegur og aðlagast því og breytist í 

takt við reynslu barnsins. Þessi sveigjanleiki gerir börnum kleift að aðlagast því umhverfi sem 

það fæðist inn í, en felur á sama tíma í sér áhættu ef heilinn fær ekki viðeigandi örvun. Heili 

barna fer í gegnum næmiskeið þar sem ákveðin svæði heilans þurfa að fá örvun á viðeigandi 

hátt, til þess að tryggja áframhaldandi þróun hans (Maguire-Fong, 2015, bls. 17-18). Þegar 

börn skríða á fjórum fótum hafa hægra og vinstra heilahvel samskipti og skiptast á 

upplýsingum gegnum hvelatengsl. Þannig skapar hreyfingin taugatengingar milli 

heilahvelanna, og því meira sem barn skríður, því hraðar senda þessar tengingar upplýsingar 

(Archer og Siraj, 2015, bls. 17). 
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Þroski heilans ásamt aukningu á hæð og þyngd barns, styður við hreyfiþroska þess, sem 

gerir vitsmunalegar framfarir mögulegar (Lightfoot o.fl., 2013, bls. 165). Taugasérfræðingar 

hafa sýnt fram á að nám barna í tengslum við vitsmuni, minni og hegðun á sér meðal annars 

stað í gegnum hreyfingu (Archer og Siraj, 2015, bls. 4). Maguire-Fong (2015, bls. 22) fjallar um 

í bók sinni að fræðimenn á borð við Vygotsky (1986), Piaget (1978) og Bruner (1966) hafi sett 

fram kenningar um hvernig ung börn hugsa og læra. Kenningar þeirra eru á margan hátt ólíkar, 

en deila þó þeirri meginhugmynd að ung börn eru virk í uppbyggingu eigin þekkingar. 

Uppbygging þekkingarnar á sér stað þegar þau kanna og eiga í gagnvirkum samskiptum við 

hluti og fólk í umhverfi sínu (Maguire-Fong, 2015, bls. 22). Ung börn kanna heiminn á svipaðan 

hátt og vísindamenn, það er þau kanna, bera saman, túlka, álykta og leita lausna með það að 

markmiði að byggja upp hugtakaskilning og þekkingu. Sem dæmi má nefna barn sem 

handleikur leikfang eða aðra hluti. Barnið kannar eiginleika hlutarins, svo sem útlit, áferð, hljóð 

og lykt, og safnar þannig upplýsingum sem það geymir í minninu. Barnið safnar þessum 

upplýsingum í gegnum skynfæri sín en söfnunin reynir jafnframt á hreyfifærni þess (Maguire-

Fong, 2015, bls. 77). 

Til þess að börn séu reiðubúin að byggja upp þekkingu sína og vitsmuni er mikilvægt að 

þau búi yfir góðri hreyfifærni. Góð hreyfifærni hefur áhrif á samskipti barna við umhverfi sitt. 

Þegar börn ná tökum á því að ganga ein og óstudd eykur það möguleika þeirra á að nota líkama 

sinn til að kanna, handleika og læra af umhverfi sínu á eigin forsendum. Á leikskólaaldri, þegar 

flest börn ná tökum á flóknari hreyfifærni, veitir það þeim tækifæri til að kanna og eiga í 

samskiptum við umhverfi sitt á flóknari hátt en áður. Það býður þeim upp á fjölbreyttari leiðir 

til að kanna og auka þekkingu sína og vitsmuni (Cheung o.fl., 2019). Eftir því sem börn eldast 

eykst vitsmunaleg geta, bæði vegna þroska heilans, sem og árangursríkari leiða til að vinna úr 

upplýsingum (Lightfoot o.fl., 2013, bls. 285).  

Þegar börn fara í grunnskóla mæta þeim ólíkar kröfur en gerðar eru til þeirra í 

leikskólanum. Þar af leiðandi er mikilvægt að börn þrói með sér ákveðna færni á 

leikskólaárunum, sem gerir þau betur í stakk búin til að takast á við kröfur skólastofunnar. 

Líkamleg færni, svo sem jafnvægi, líkamsstaða og samhæfing, er mikilvægur grunnur að því að 

börn þroski með sér þá færni sem krafist er af þeim í grunnskólanum. Má þar nefna kröfur um 

kyrrsetu, einbeitingu, samræmingu hreyfingar augna og handa til að skrifa, ásamt því að hafa 

stjórn á hreyfingum augnanna við lestur. Mikilvægt er að ákveðnar hreyfingar, svo sem við að 

skríða, rúlla, róla eða hanga á hvolfi, séu endurteknar. Það örvar svæði í heilanum sem gerir 

það að verkum að barnið þroskar með sér hæfni sem gerir því meðal annars kleift að mæta 

kröfum skólastofunnar (Archer og Siraj, 2015, bls. 20).  
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2.3 Málþroski 

Börn hafa meðfæddan hæfileika til að tileinka sér tungumál. Heilbrigð börn, sem eiga í 

samskiptum við fólk og heyra tungumál í umhverfi sínu, þegar þau eru á máltökuskeiði, munu 

læra að tala. Börn eru nokkuð fljót að læra móðurmál sitt. Í kringum fjögurra til fimm ára aldur 

eru flest börn orðin altalandi (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). Ef börn fá ekki næga örvun í formi 

tals eða söngs þegar þau eru á máltökuskeiði er hætta á varanlegri skerðingu á getunni til að 

tala (Maguire-Fong, 2015, bls. 17). Líkt og fram kemur í kafla 2.2 byggja börn upp þekkingu 

sína með því að eiga í gagnvirkum samskiptum við umhverfi sitt. Eftir því sem hreyfifærni 

barnsins eykst, því fleiri tækifæri hefur barnið til að upplifa heiminn og byggja ofan á þekkingu 

sína. Breytingar á líkamsstöðu samhliða auknum hreyfiþroska, ásamt aukinni færni til að 

hreyfa sig frá einum stað til annars og meðhöndla hluti, gerir barninu til að mynda kleift að 

þróa með sér grunnfærni sem tengist þróun samskipta og tungumáls (Iverson, 2010).  

Þegar börn eru í kringum sjö mánaða aldurinn, ná þau í flestum tilvikum tökum á að setjast 

upp án aðstoðar (Payne og Isaacs, 2002, bls. 260). Þegar þau ná tökum á að sitja upprétt opnast 

brjóstkassinn sem hefur í för með sér verulegar breytingar á öndun og stöðu talfæranna. 

Barnið nær að anda dýpra og viðhalda stöðugri undirhimnuþrýstingi heldur en mögulegt er í 

liggjandi stöðu. Það er nauðsynleg kunnátta til þess að börn geti myndað orð og setningar. Þar 

að auki breytist staða hryggjarins hjá barni þegar það situr upprétt sem hefur áhrif á sveigju 

talfæranna. Við það fellur tungan í fremri stöðu í munninum sem auðveldar barninu að mynda 

samhljóða og sérhljóða (Iverson, 2010).  

Til að ung börn á máltökuskeiði nái að tileinka sér tungumálið þurfa þau að treysta á að 

fólkið sem þau umgangast eigi í samskiptum við börnin og tali tungumálið við þau. Ljóst er að 

samhliða framförum í hreyfiþroska, ná börn tökum á færni sem gerir þeim kleift að færa sig 

frá einum stað til annars, svo sem með því að skríða og síðar meir ganga. Við það fá þau aukna 

möguleika til að kanna heiminn. Það gerir börnum ekki aðeins kleift að taka framförum 

tengdum vitsmunum heldur eykur einnig möguleika þeirra á að deila reynslu sinni með 

fullorðnum. Þetta veitir börnum aukin tækifæri til að eiga í samskiptum og heyra tungumálið 

(Clearfield o.fl., 2008). Sem dæmi má nefna að þegar börn byrja að ganga gerir það þeim kleift 

að taka hlut, sem þau finna og vekur upp áhuga hjá þeim, til hins fullorðna og deila áhuga og 

athygli á hlutnum. Ef hinn fullorðni veitir hlutnum athygli og svarar barninu með því að setja 

orð á hlutinn eða eðli hlutarins, eykur það líkurnar á að barnið tengi hlutinn við heiti hlutarins. 

Sýnt hefur verið fram á að ung börn eru líklegri til að læra orð fyrir hluti sem þau geta séð eða 

haldið á í höndunum (Iverson, 2010). 

Með auknum hreyfiþroska eru börn betur í stakk búin til að læra að tala og tileinka sér 

tungumálið. Því er ljóst að örvun í formi hreyfingar er mikilvæg fyrir málþroska barna. Við þetta 
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má bæta að í gegnum hreyfingu geta börn lært og tileinkað sér orð og hugtök sem tengjast því 

sem verið er að fást við í hreyfistundinni. Til dæmis gæti leikskólakennari hjálpað börnum að 

læra hugtök líkt og upp, niður, yfir, undir á meðan börnin kasta boltum sín á milli eða kasta 

baunapokum yfir eða undir hindrun. Það mætti einnig leggja inn orð líkt og vinstri, hægri, 

minnsti, stærsti, upphaf, endir og svo framvegis. Með því fá börnin tækifæri til að efla 

hreyfifærni á sama tíma og þau læra grunnhugtök um rými, magn og tíma, ásamt því að eiga í 

samskiptum við önnur börn og kennarann (Cheung o.fl., 2019). Þegar kennarinn leggur inn orð 

fyrir athafnir og hugtök tengd hreyfingunni eykst orðaforði barnanna. Hreyfing getur boðið 

upp á mörg tækifæri fyrir börn til að auka orðaforða sinn. Fyrir utan hugtök tengd rými, magni 

og tíma gæti það verið heiti á búnaði sem notaður er í hreyfistundum, hugtök tengd hraða eða 

orð sem hvetja, svo dæmi séu tekin.  

Önnur leið til að efla málþroska barna í tengslum við hreyfingu er að bjóða börnunum að 

taka þátt í að skipuleggja hreyfistundir í leikskólanum. Þegar börn fá tækifæri til að tjá sig um 

hvernig þau langar að útfæra hreyfistundir og hvaða búnað þau vilja nota, fá þau hvatningu til 

að tjá sig um hreyfiþarfir sínar og eigin áhugasvið innan hreyfingar. Með þessu reynir á börnin 

að nota tungumálið til að tjá hug sinn og nota viðeigandi orð til að tjá og lýsa því hvernig þau 

sjá fyrir sér að útfæra megi hreyfistundir í leikskólanum (Archer og Siraj, 2015, bls. 59). 

2.4 Félags- og tilfinningaþroski 

Félags- og tilfinningaþroski barna á leikskólaaldri þróast með tveimur leiðum. Önnur þeirra er 

félagsmótun þar sem börn tileinka sér siðareglur, gildi og þekkingu á samfélaginu sínu. Hin 

leiðin er með persónumótun, sem felur í sér að börn þrói með sér sín eigin mynstur tilfinninga, 

hugsunar og hegðunar í margvíslegum aðstæðum (Lightfoot o.fl, 2013, bls. 305).  

Börn eiga í samskiptum og tjá sig með fjölbreyttum hætti. Börn sem ekki eru byrjuð að tala 

nota til að mynda hreyfingu til að tjá hug sinn og byggja upp tengsl við aðra. Løkken (2000) 

rannsakaði einkenni félagslegra samskipta í leik barna á aldrinum eins til tveggja ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að félagsleg samskipti barnanna grundvölluðust á 

hreyfingum, þar á meðal hlaupum, hoppi, stappi, snúningi, ærslum ásamt því að börnin líktu 

eftir hreyfingum annarra barna. Í leik sínum notuðu börnin þessar hreyfingar í þeim tilgangi að 

búa til eigin siði og hefðir. Þau sköpuðu þannig sameiginlega merkingu, sem styrkti tengsl og 

jafningjamenningu barnanna. Þetta samræmist íslenskri rannsókn Hrannar Pálmadóttur og 

Guðrúnar Bjarnadóttur (2012) sem miðaði að því að afla þekkingar á hvernig ung börn, á 

aldrinum eins til þriggja ára, nota hreyfingu og leik til að skapa merkingu. Niðurstöður þeirra 

gáfu til kynna að hreyfing gat verið kveikja að leik barnanna. Börnin notuðu líkamann til að 

skapa sameiginlegan grundvöll fyrir óvæntar hreyfingar sem gáfu börnunum tækifæri til að 

viðhalda leiknum og þróa hann áfram. Þar að auki hvöttu stór leikföng, eins og dýnur, mjúkir 
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stólar og kubbar, börnin til hreyfingar sem oft var kveikja að leik eða miðpunktur hans (Hrönn 

Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012).  

Ljóst er að leikur og hreyfing getur ýtt undir félagsleg samskipti og tengslamyndun barna. 

Við þetta má bæta að algengt er að börn leiki sér í svokölluðum ærslaleik. Slíkur leikur 

einkennist oft af hreyfingu, líkt og hlaupum, hoppi, eltingarleik og gamnislag (Jarvis, 2010, bls. 

61). Ærslaleik fylgir gjarnan mikil læti og þar að auki getur gamnislagur verður fljótur að 

breytast í alvöru slag, til dæmis ef barn sem tekur þátt í leiknum áttar sig ekki á því hver mörkin 

eru eða fer vísvitandi yfir þau. Fyrir vikið er algengt að ærslaleikir séu bannaðir í leikskólum og 

skiptar skoðanir eru um hvort þetta form af leik sé yfirhöfuð æskilegt (Wood, 2013, bls. 35).  

Það má þó velta fyrir sér hvort að, með því að banna ærslaleik, sé að einhverju leyti verið 

að skerða tækifæri barna til þess að læra í gegnum hreyfingu og leik. Þrátt fyrir skiptar skoðanir 

á ágæti ærslaleiks má fullyrða að í honum felist námstækifæri fyrir börn. Það á einkum við nám 

í tengslum við félagsleg samskipti og tilfinningar. Samhliða eflist hreyfifærni og líkamleg hreysti 

barna. Samkvæmt Wood (2013) tengist ærslaleikur oft sögum, goðsögnum eða ævintýrum 

sem börnin þekkja og snýst leikurinn oftar en ekki um hetjur og illmenni, baráttu góðs og ills 

og muninn á réttu og röngu. Leikurinn reynir því óhjákvæmilega á að börn vinni saman, semji 

um framvindu leiksins, virði mörk og leysi úr ágreiningi sem getur komið upp í leiknum (bls. 

36). Með ærslaleik er börnum gefinn kostur á að gera greinarmun á leik og einhvers konar 

árásarhneigð, í uppstilltum aðstæðum, sem erfitt eða ómögulegt er að líkja eftir í 

raunverulegum aðstæðum. Þau læra einnig að þekkja eigin mörk og að skilja hvernig þeirra 

hegðun hefur áhrif á aðra (Logue og Hattie, 2008). Við þetta má bæta að vísbendingar eru um 

að í ærslaleik læri börn að takast á við tilfinningar eins og ótta, kvíða, reiði, yfirgangssemi og 

valdaleysi (Wood, 2013, bls. 36).  

Góð hreyfifærni veitir börnum tækifæri til að þróast félagslega. Skertur hreyfiþroski getur 

dregið úr löngun barna til að hreyfa sig og meðal annars hindrað þátttöku þeirra í hópleikjum 

(Embætti landlæknis, 2015).  Þar að auki eiga börn með slaka hreyfifærni það til að eyða minni 

tíma í leik með öðrum börnum og leika sjaldnar á leiktækjum á leikvöllum (Bouffard o.fl., 

1996). Því er mikilvægt að fylgst sé vel með hreyfiþroska barna og að gripið sé inn í eins fljótt 

og auðið er ef grunur vaknar um frávik í hreyfiþroska. Auknar líkur eru á að barni takist að efla 

hreyfifærni sína og mynda jákvætt samband við hreyfingu því fyrr sem gripið er inn í (Embætti 

landlæknis, 2015). Í þessu samhengi má nefna, að með því að styðja börn á leikskólaaldri við 

að þróa með sér góða hreyfifærni og jákvætt samband við hreyfingu, má auðvelda börnum að 

taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi (Hands og Martin, 2003). Rannsókn Findley og Coplan 

(2008) sýndi að íþróttastarf getur haft jákvæð áhrif á félagsþroska barna. Börn sem stunda 

skipulagðar íþróttir fá aukin tækifæri til félagslegra samskipta við jafningja. Börn sem æfa 
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íþróttir saman vinna í átt að sameiginlegum markmiðum og hvert barn fær hlutverk innan 

hópsins. Skipulagðar íþróttir sameina hóp af börnum með sameiginlegt áhugasvið sem veitir 

þeim viðfangsefni til að ræða um sín á milli. Það getur veitt börnum þá tilfinningu að þau 

tilheyri.  

Af þessum orsökum getur þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi stutt við félagsþroska barna 

sem glíma við feimni eða félagsfælni. Börn sem tóku þátt í rannsókn Findley og Coplan (2018) 

og glímdu við feimni reyndust kvíðameiri og einmanalegri í félagslegum aðstæðum, en 

samanburðarbörnin við upphaf rannsóknarinnar. Einnig höfðu feimnu börnin minna 

sjálfsöryggi og voru ólíklegri til að bregðast við á félagslyndan hátt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að feimni barnanna minnkaði með þátttöku í skipulögðu 

íþróttastarfi. Þátttaka feiminna barna í íþróttum getur því veitt börnum reynslu sem stuðlar 

að auknu sjálfáliti og komið þannig í veg fyrir neikvæð áhrif sem feimni getur haft á sjálfsálit 

(Findley og Coplan, 2008).  

2.5 Heilsa og vellíðan 

Óhætt er að fullyrða að heilsa og vellíðan gegna mikilvægu hlutverki í námi og þroska hvers 

einstaklings. Heilbrigði skiptist í andlega, líkamlega og félagslega vellíðan (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011).  Í kafla 2.3 hefur verið fjallað um hvernig hreyfing getur haft jákvæð félagsleg 

áhrif á börn og stuðlar þar með að félagslegri vellíðan. Í þessum kafla verður fjallað um áhrif 

sem hreyfing getur haft á líkamlega og andlega vellíðan barna.  

Regluleg hreyfing er einn þáttur sem stuðlar að bættri heilsu og vellíðan barna. Það á ekki 

aðeins við á því æviskeiði sem einstaklingurinn er á, heldur einnig síðar á ævinni. Börn sem 

upplifa jákvæða reynslu af hreyfingu eru líklegri til að halda áfram að stunda hreyfingu þegar 

þau verða fullorðin (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

Með reglulegri hreyfingu má jafnframt draga úr hættu á að einstaklingur þrói með sér 

langvinna sjúkdóma á borð við háþrýsting, hjartasjúkdóma, sykursýki af tegund 2, þunglyndi, 

ofþyngd og fleira (WHO, 2006). Þar að auki er regluleg hreyfing þáttur sem leggur grunn að 

beinheilsu á fullorðinsárum (Gígja Gunnarsdóttir, 2010). 

Hreyfing stuðlar að bættum svefni (Embætti landlæknis, 2020) og svefn er mikilvægur fyrir 

heilsu og vellíðan barna. Svefn hefur meðal annars jákvæð áhrif á vöxt og þroska barna, 

einbeitingu og námsgetu ásamt því að hann gerir þau betur undirbúin til að takast á við 

áskoranir sem hver dagur hefur upp á að bjóða. Hreyfing og líkamleg virkni barna á daginn, 

leiðir til þess að þau verða frekar þreytt og eiga auðveldara með að sofna á kvöldin (Sääkslahti 

o.fl., 2004).  
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Þrátt fyrir að samfélagið sé almennt meðvitað um ávinning reglulegrar hreyfingar fyrir 

heilsu og vellíðan barna, hefur dregið verulega úr tækifærum þeirra til hreyfingar, þá sér í lagi 

undanfarin ár í kjölfar örrar tækniþróunar. Eðli málsins samkvæmt hefur þessi þróun dregið 

verulega úr tækifærum og hvata barna til að stunda hreyfingu. Hefur það meðal annars leitt 

af sér aukna ofþyngd meðal barna sem er vaxandi vandamál á heimsvísu (Archer og Siraj, 2015, 

bls. 2). Ofþyngd getur haft í för með sér alvarleg heilsufarsvandamál fyrir börn, en meðal 

algengra heilsufarsvandamála, sem geta orsakast af ofþyngd á barnsaldri, eru sykursýki, 

kæfisvefn ásamt hjarta- og æðasjúkdómum. Þá hefur ofþyngd ekki einungis áhrif á líkamlega 

heilsu barna, heldur einnig á andlega og félagslega vellíðan, sem og sjálfálit þeirra (Sahoo o.fl., 

2015).  

Ásamt því að hafa jákvæð áhrif á líkamlega heilsu getur hreyfing haft í för með sér mikinn 

ávinning fyrir andlega heilsu og vellíðan barna. Niðurstöður rannsóknar Rodriguez-Ayllon o.fl. 

(2019) sýndu að minnkuð kyrrseta og aukin hreyfing meðal barna hafði jákvæð áhrif á andlega 

heilsu þeirra. Börn sem hreyfðu sig reglulega leið almennt betur og voru ólíklegri til að upplifa 

sálræna vanlíðan, líkt og þunglyndi, kvíða og almenna vanlíðan. Rodriguez-Ayllon o.fl. (2019) 

nefndu í grein sinni nokkrar mögulegar skýringar á því að hreyfing eykur vellíðan hjá börnum. 

Þar má nefna að samkvæmt rannsóknum getur hreyfing haft jákvæð áhrif á byggingu og 

starfsemi heilans sem hefur áhrif á andlega heilsu. Þar að auki eykur hreyfing framleiðslu 

dópamíns, serótóníns og noradrenalíns í heila, sem er til þess fallið að bæta geðslag og getur 

komið í veg fyrir upptök geðsjúkdóma. Einnig geta jákvæð félagsleg áhrif, sem hreyfing getur 

haft í för með sér, haft jákvæð áhrif á andlega líðan barna (Rodriguez-Ayllon o.fl., 2019).   
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3 Leiðir til að stuðla að námi og þroska í gegnum hreyfingu hjá börnum 

Eins og fram hefur komið hefur hreyfing margvísleg gildi fyrir nám og þroska leikskólabarna. 

Börn á leikskólaaldri verja stórum hluta af deginum sínum í leikskólanum og því er mikilvægt 

að þau fái tækifæri og hvatningu til að hreyfa sig í leikskólanum og njóta þess ávinnings sem 

hreyfing getur haft á nám og þroska þeirra. Í þessum kafla verður sjónum beint að leiðum sem 

stuðla að hreyfingu leikskólabarna. Fjallað verður um hlutverk leikskólakennara í tengslum við 

hreyfingu barna og hvernig umhverfi leikskólans getur hvatt börn og gefið þeim tækifæri til 

markvissrar hreyfingar. Auk heldur verður fjallað um mikilvægi samstarfs leikskóla og foreldra 

þegar kemur að hreyfingu barna.  

3.1 Hlutverk leikskólakennara   

Eitt af hlutverkum leikskólakennara felst í því að vera leiðandi í mótun uppeldis- og 

menntastarfs leikskólans. Leikskólakennarar eiga einnig að fylgjast með nýjungum í uppeldis- 

og kennsluháttum ásamt því að miðla þekkingu. Þar að auki er þeim ætlað að sjá til þess að 

börn fái notið bernsku sinnar með því að sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að 

námsumhverfið sé skipulagt eftir því sem hentar börnunum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Þetta á jafnt við um hreyfingu sem og aðra þætti í námi barna. Leikskólakennarar þurfa að hafa 

góða þekkingu á hreyfiþroska barna, sem og þeim ávinningi sem hreyfing getur haft á alhliða 

nám og þroska. Þeir þurfa jafnframt að fylgjast með nýjum rannsóknum sem tengjast hreyfingu 

leikskólabarna svo þeir geti notað þær aðferðir sem taldar eru árangursríkastar í hreyfinámi 

barna á hverjum tíma. Þá er mikilvægt að leikskólakennarar geti mætt hverju barni þar sem 

það er statt í þroskaferlinu, svo hvert barn fái tækifæri til að njóta þess ávinnings sem hreyfing 

hefur í för með sér fyrir nám og þroska barna.  

Hver leikskóli mótar eigin skólanámskrá sem byggist á Aðalnámskrá leikskóla. Í 

skólanámskránni kemur meðal annars fram hvernig leikskólinn vinnur að þeim markmiðum 

sem Aðalnámskrá leikskóla setur. Þar að auki koma fram þau gildi sem leikskólinn starfar eftir 

ásamt hugmyndafræði leikskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Það sem fram kemur, um 

hreyfingu í skólanámskrá hvers leikskóla, ætti því að endurspegla viðhorf hans og gildi til 

mikilvægi hreyfingar í námi og þroska barna, ásamt vægi hennar í leikskólastarfinu.  

Börn eru líklegri til að ná auknum framförum í umhverfi þar sem fullorðnir skipuleggja 

hreyfingu í samræmi við þarfir hvers barns. Þar sem þátttaka leikskólakennara og annarra sem 

koma að uppeldi barna er nauðsynlegur liður í að auka gæði hreyfingar barna og tryggja þannig 

bein áhrif hennar á þroska þeirra, er mikilvægt að leikskólakennarar séu stöðugt að ígrunda og 

endurmeta starfshætti sína í tengslum við hreyfingu barnanna. Með því má ganga úr skugga 

um að starfshættirnir séu árangursríkir og stuðli að námi og þroska barna í gegnum hreyfingu 
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og að unnið sé eftir settum markmiðum skólanámskrárinnar (Archer og Siraj, 2015, bls. 136). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kveðið á um að börn eigi að fá tækifæri til að hreyfa sig bæði 

frjálst og í gegnum skipulagðra hreyfingu. Því er mikilvægt að skólanámskráin geri ráð fyrir að 

hreyfing barnanna fari bæði fram í gegnum frjálsan leik barnanna og einnig í gegnum 

hreyfistundir sem kennarinn skipuleggur og stjórnar. 

Þegar kemur að því að stuðla að námi og þroska barna í gegnum hreyfingu, hvort sem hún 

er skiplögð eða frjáls, reynir mikið á hæfni leikskólakennarans til að leggja fyrir hreyfitengd 

verkefni eða athafnir fyrir börn, sem skila árangri. Á sama tíma er mikilvægt að tryggja að 

hreyfingin sé nógu mikil áskorun fyrir börnin. Leikskólakennarinn þarf einnig að sérsníða 

verkefnin þannig að þau komi til móts við mismunandi áhuga og getu barna í tengslum við 

hreyfingu. Þá er mikilvægt að leikskólakennarinn velji viðeigandi orð sem hvetja börn til 

hreyfingar og stuðla að auknum framförum, ásamt því að stuðla að því að börnin myndi 

jákvætt viðhorf til hreyfingar og umfram allt að þau læri að njóta hennar (Hands og Martin, 

2003).  

Í skipulögðum hreyfistundum ættu börn að fá tækifæri og vera hvött til að hreyfa sig á 

fjölbreyttan hátt. Við skipulagningu hreyfistundanna er mikilvægt að taka mið af því að börn 

eru á misjöfnum stað í þroskaferlinu og þurfa því á ólíkri hvatningu, reynslu og hreyfireynslu 

að halda. Hands og Martin (2003) gerðu rannsókn á áhrifum skipulagðar kennsluáætlunar í 

tengslum við hreyfingu barna. Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvort að hægt væri 

að stuðla að auknum framförum í hreyfifærni barna og aukinni ánægju þeirra af hreyfingu, ef 

unnið væri á skipulagðan hátt eftir kennsluáætlun, sem væri útfærð með það í huga að efla 

hreyfifærni. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að vel útfærð kennsluáætlun hafði jákvæð áhrif á 

framfarir í hreyfifærni barna og á viðhorf þeirra til hreyfingar. Öll börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni tóku framförum í grunnhreyfifærni á þeim átta vikum sem rannsóknin stóð yfir. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni töldu að vel skipulagðar kennsluáætlanir væru 

lykillinn af þessum framförum barnanna, þar sem kennsluáætlunin miðaði að því að nota 

sérhæfðar kennsluaðferðir sem taldar eru efla lykilþætti í hreyfifærni barna. Þessar 

kennsluaðferðir innihéldu sérhæfðar aðferðir sem voru mismunandi eftir aldri, áhugasviðum, 

styrk og þörfum barnanna sem tóku þátt (Hands og Martin, 2003). 

Ásamt skipulögðum hreyfistundum er mikilvægt að börn fái tækifæri til að hreyfa sig í 

gegnum frjálsan leik. Leikur er leið barna til að læra og kallar hann meðal annars á fjölbreytta 

hreyfingu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Frjáls leikur hefur þann kost að börn geta sjálf valið 

þá hreyfingu sem þau kjósa (Hand og Martin, 2003). Börn hreyfa sig gjarnan af fúsum og 

frjálsum vilja í leik og hreyfingin getur veitt börnum ánægju. Öll hreyfing er góð fyrir börn hvort 

sem hún er skipulögð eða sjálfssprottin. Hreyfing barna í frjálsum leik kemur þó ekki í stað 
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skipulagðrar hreyfingar þar sem í henni felst mikill ávinningur fyrir hreyfifærni baranna líkt og 

fram kemur hér að framan. Einnig er ólíklegt að börn uppfylli lágmarks viðmið um hreyfingu í 

gegnum frjálsan leik, þar sem algengt er að meirihluti líkamlegrar hreyfingar sem ung börn 

sækjast í sjálfviljug, sé með litlum ákafa (Ali o.fl.,  2017). 

Í kafla 2.4 var fjallað um jákvæð áhrif sem ærslaleikur getur haft á nám og þroska barna. 

Hreyfing er yfirleitt partur af ærslaleik og því samþættir leikurinn nám í tengslum við félags- 

og tilfinningaþroska og hreyfiþroska. Oft hafa kennarar neikvæða sýn á leikinn enda reynir 

hann mikið á að börn átti sig á mörkum hvers annars og virði þau. Til þess að ærslaleikurinn 

ýti undir nám og þroska barna gegnir leikskólakennarinn mikilvægu hlutverki í leiknum. 

Kennarinn þarf að veita leiknum athygli og vera tilbúinn að grípa inn í eftir því sem þörf er á. 

Þegar upp kemur ágreiningur eða vandamál í leiknum er mikilvægt að kennarinn leiðbeini 

börnunum við að finna lausn upp á eigin spýtur. Þar að auki er mikilvægt að kennarinn taki 

umræður með börnunum þar sem börnin geta tjáð sig um viðhorf sín til ærslaleiks. Með því fá 

börnin að heyra sjónarmið hvors annars, hvernig hegðun þeirra hefur áhrif á aðra og börnin 

geta í sameiningu sett reglur um leikinn. Einnig er gott að taka umræður um raunveruleika 

vopna og ofbeldis í samfélaginu en það getur hjálpað börnunum að átta sig á þeim áhrifum 

sem ofbeldi hefur á þann sem verður fyrir því. Það getur skilað sér í því að börn virði frekar 

mörk hvers annars í ærslaleik. Þá er mikilvægt að kennarinn sé vakandi fyrir jafnrétti barna í 

leiknum og mismunandi valdastöðu þeirra sem taka þátt (Wood, 2013, bls. 111).  

Til að stuðla að hreyfingu getur verið gagnlegt að blanda tónlist við hreyfistund. Hreyfing 

er sjaldnast langt undan þegar tónlist er spiluð og börnum er eðlislægt að tengja saman söng 

og hreyfingu (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 53). Að hreyfa sig í takt við tónlist reynir á 

skynjun, jafnvægi, líkamsstöðu og virkni sjón- og heyrnarkerfis (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 

22). Ein leið til að hvetja börn til að hreyfa sig við tónlist er með lifandi tónlist í stað þess  að 

nota eingöngu tónlist í hljóðriti. Það hefur öðruvísi áhrif á barnið að hreyfa sig við trommuslátt 

kennarans þar sem kennarinn getur fylgt eftir hreyfingu barnsins með trommunni. Þar að auki 

getur verið gott að nota borða og slæður þegar börn hreyfa sig frjálst við tónlist þar sem það 

hjálpar börnum að lengja hreyfingar sínar (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 53-55).  

Þegar nota á tónlist í tengslum við hreyfingu er mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um 

að börn búi yfir misjöfnum hreyfiþroska. Börn sem eru tveggja til þriggja ára nota yfirleitt litlar 

hreyfingar og færa sig ekki mikið úr stað þegar þau hreyfa sig í takt við tónlist. Fjögurra til fimm 

ára börn nota rýmið mun meira og með auknum þroska stækka hreyfingarnar og börnin verða 

færari í að samhæfa hreyfingar sínar við taktslag tónlistarinnar (Sigríður Pálmadóttir, 2010, 

bls. 55-56).  
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3.2 Umhverfi sem hvetur til hreyfingar 

Umhverfið sem barn býr við getur haft mikil áhrif á nám og þroska þess. Hlutverk 

leikskólakennara er að tryggja að börn í leikskóla njóti ávinnings sem markviss hreyfing hefur 

á nám og þroska þeirra. Þar af leiðandi er mikilvægt að umhverfi leikskólans sé skipulagt 

þannig að það hvetji börn til hreyfingar. Margir möguleikar eru í boði þegar kemur að því að 

skipuleggja hvetjandi hreyfiumhverfi fyrir börn. Mikilvægt er að hafa í huga að nám 

leikskólabarna fer fram bæði úti og inni. Þar af leiðandi samanstendur námsumhverfi 

leikskólans af húsnæði leikskólans, búnaði, leikvellinum og nærumhverfinu. Námsumhverfið 

þarf að vera öruggt og heilsusamlegt ásamt því að vera aðlaðandi og hvetjandi fyrir börnin. 

Barnahópurinn í leikskólanum er fjölbreyttur og því þarf að taka mið af því við skipulagningu 

umhverfisins. Það er meðal annars ábyrgð leikskólakennara að skipuleggja umhverfi 

leikskólans með tilliti til aldurs barnanna sem í leikskólanum dvelja. Einnig þarf umhverfið að 

geta tekið breytingum og þróast með tilliti til þarfa og áhuga barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Námsumhverfi leikskólans ætti að innihalda aðstæður, áskoranir og viðfangsefni sem 

bjóða börnunum upp á að efla eigin hreyfifærni og kanna möguleika sína til hreyfingar (Stork 

og Sanders, 2013).  

Hér á landi fara flest börn á aldrinum tveggja til sex ára í leikskóla og undanfarin ár hefur 

færst í aukana að börn hefji leikskólagöngu sína við eins árs aldur. Ljóst er að börn á þessu 

aldursbili eru komin mislangt í þroska og þarf umhverfi leikskólans að taka mið af því. Má þar 

nefna að flest börn læra að ganga ein og óstudd á milli 9 og 17 mánaða (Maguire-Fong, 2015, 

bls. 66). Í leikrými ungra barna, sem ekki eru farin að ganga, ætti að vera nóg pláss fyrir börnin 

til að skríða, velta sér á gólfinu, leika sér og hreyfa sig óhindrað. Huga þarf af búnaðinum og 

leikefninu sem í boði er í leikrými ungra barna. Til dæmis ætti leikrýmið að innihalda hluti sem 

vekja upp áhuga hjá barninu þar sem það getur veitt barninu hvatningu til að hreyfa sig. Til að 

mynda getur leikfang, sem er rétt utan seilingar og barnið getur nálgast óhindrað, vakið upp 

löngun hjá því til að ná í leikfangið og sem á sama tíma hvetur barnið til að hreyfa sig (Archer 

og Siraj, 2015, bls. 31).  

Til að auka á áskoranir í tengslum við hreyfingu ungra barna, sem ekki eru byrjuð að ganga, 

er æskilegt að leikrýmið innihalda búnað sem býður barninu að skríða upp í mismunandi hæðir 

svo sem lágreista palla, litla stiga, rampa eða stóra gólfpúða. Þegar áhugaverður hlutur er 

settur á upphækkað yfirborð, hefur það hvetjandi áhrif á barnið til að styðja sig við yfirborðið 

og toga sig þannig upp til þess að sækja hlutinn. Með því að hvetja barnið til að takast á við 

auknar hreyfiáskoranir sem þessar má stuðla að aukinni hreyfifærni þess. Þegar ung börn fá 

gott tækifæri til að rúlla sér, toga sig í sitjandi og standandi stöðu, teygja þau og beygja 

líkamann sinn. Með því fínpússa þau hreyfingar sínar og byggja upp mikilvægan grunn fyrir 
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það að ná tökum á því að ganga ein og óstudd. Þar með ætti að forðast að nota búnað í 

leikrýminu sem festir ung börn í stellingum, líkt og göngugrindur, barnastóla og rólur, þar sem 

það hindrar hreyfingu þeirra (Maguire-Fong, 2015, bls. 130). 

Flest börn hafa náð tökum á því að ganga ein og óstudd við 18 mánaða aldur. Við það eykst 

hreyfiþörf barnanna og þau fara að ná tökum á fjölbreyttari hreyfingum, líkt og hoppi, 

hlaupum, klifri og jafnvægisæfingum. Þau byrja að hafa áhuga á að kasta og grípa, draga vagna, 

færa þunga hluti og ýta sér áfram á leikfangafaratækjum. Mikilvægt er að námsumhverfið 

komi til móts við aukna þörf barna á þessum aldri til að hreyfa sig bæði innandyra og utandyra 

(Maguire-Fong, 2015, bls. 132). Umhverfi leikskólans verður að bjóða upp á nægjanlegt pláss 

fyrir börnin til að hreyfa sig og efla hreyfifærni sína. Innandyra er æskilegt að börnin hafi 

aðgang að opnu svæði þar sem þau geta hreyft sig í öruggu umhverfi, líkt og stóru herbergi, 

rúmgóðum gangi eða íþróttasal (Stork og Sanders, 2008).   

Líkt og hjá ungu börnunum, þarf að huga að búnaðinum og leikefninu á hreyfisvæðum 

eldri barnanna, sem komin eru lengra í hreyfiþroskanum. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir 

að leikefnið skuli vera hvetjandi og að börnin geti notað það á fjölbreyttan hátt og byggt á fyrri 

reynslu sinni. Þar að auki þarf það að vera aðgengilegt börnunum (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Á leikskólaaldri búa börn yfir nokkuð hægum viðbragðstíma, ásamt skertri almennri 

snerpu og samhæfingu, eins og gefur að skilja þar sem börnin eru að þjálfa upp hreyfifærni 

sína. Við val á búnaði og leikefni í tengslum við hreyfingu þarf að taka mið af hreyfifærni 

barnanna og því er mjúkur, sveigjanlegur og hægfara búnaður, sem er auðveldur fyrir barnið 

að grípa, ákjósanlegur í hreyfistundum. Stundir þar sem hreyfing er í fyrirrúmi fer yfirleitt fram 

í hópi og því þarf að huga að því að nægilega mikið magn sé af búnaði svo öll börnin geti verið 

virk samtímis og sem minnstur tími fari í að börnin bíði eftir að nota búnaðinn (Stork og 

Sanders, 2008). Gubbels o.fl. (2012) telja að búnaður sem aðeins eitt barn getur notað í einu 

og hin börnin þurfa að standa kyrr í bíða eftir að röðin komi að þeim, geti haft neikvæð áhrif á 

hreyfingu barna.   

Búnaðurinn sem er til staðar á hreyfisvæðum ætti jafnframt að hvetja börnin til að glíma 

við fjölbreyttar áskoranir, líkt og klifur, að kasta og grípa, jafnvægisæfingar, og að draga eða 

ýta hlutum sem hafa einhvern þunga. Upphækkuð yfirborð, líkt og þrep, rennibraut og 

jafnvægislá, býður börnum upp á að klifra og halda jafnvægi. Einnig er æskilegt að bjóða upp 

á búnað og leikefni sem hvetur börnin að nota líkamann sinn til að ýta, toga eða keyra um, líkt 

og kerrur eða vagna. Þar að auki er gott ef börnin geta fengið tækifæri til að bera hluti ákveðna 

vegalengd, til dæmis sterka poka sem innihalda sand eða grjón. Við þetta má bæta að boltar 

og aðrir léttir hlutir, sem börnin geta rúllað og æft sig að kasta og grípa, ættu að vera til staðar 

á hreyfisvæðinu (Maguire-Fong, 2015, bls. 133).  
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Umhverfið utandyra getur boðið upp á fjölbreytta möguleika til hreyfingar fyrir börn. 

Hefðbundin leiktæki sem finna má á flestum leikskólalóðum, svo sem rólur, rennibrautir, 

vegasölt, klifurgrindur og svo framvegis, geta ýtt undir hreyfingu meðal barna, til dæmis klifur, 

hlaup og hopp. Rannsókn Gubbels o.fl. (2012) sýndi fram á að börn voru almennt virkari og 

hreyfðu sig meira í útiveru þegar í boði var að leika með leikfang sem bauð upp á hopp, líkt og 

sippubönd og húllahringir. Einnig sýndi rannsóknin að börnin voru virkari þegar búið var að 

merkja brautir á leikvöllinn. Önnur rannsókn (Ridgers o.fl., 2007) sýndi fram á að marglita 

merkingar á leikvöllum er áhrifarík leið til að ýta undir hreyfingu barna á leikvöllum. Við 

skipulagningu á leikskólalóðum er því mikilvægt að hafa í huga hvaða leiktæki og búnaður 

getur ýtt undir hreyfingu barna. Með því að blanda hefðbundnum leiktækjum saman við 

útileikföng, sem bjóða upp á hopp eða aðra hreyfingu, ásamt litríkum merkingum á jörðinni, 

svo sem parís, má ýta undir hreyfingu barnanna í útiveru. Það kemur hins vegar ekki í staðinn 

fyrir að börnin fari í ferðir út fyrir leikskólalóðina en með því má auka á fjölbreytni hreyfingar 

meðal barnanna.  

Náttúrulegt umhverfi, svo sem skógar, geta ýtt undir fjölbreytta hreyfingu meðal barna. 

Skógar bjóða upp á fjölbreytta hreyfingu, til dæmis á misjöfnu undirlagi, göngu, hlaup og hlaup 

á og milli þúfa, klifur í trjám og hopp yfir holur. Ferðum út fyrir leikskólalóðina fylgir yfirleitt 

gönguferð á áfangastaðinn og til baka í leikskólann sem eflir úthald barna. Í grein sinni fjallar 

Kristín Norðdahl (2005) um reynslu barna og starfsfólks leikskóla af þróunarverkefni, þar sem 

börn og starfsfólk leikskólans sem tók þátt, fóru í reglulegar skógarferðir í nágrenni leikskólans. 

Kennararnir sem tóku þátt töldu skógarferðirnar bjóða börnunum upp á mikla hreyfingu sem 

væri ólík þeirri sem þau fengu á útleiksvæði leikskólans. Einnig töldu kennararnir að 

skógarferðirnar hefðu jákvæð áhrif á börn sem voru hreyfihömluð á einhvern þátt, þar sem 

skógurinn bauð meðal annars upp á mikla þjálfun í að ganga ásamt fjölbreyttri hreyfingu, svo 

sem klifur í trjám og brölt. Þar að auki nutu börnin sín vel í skógarferðunum og veittu þær 

öllum börnunum útrás fyrir hreyfiþörf sína (Kristín Norðdahl, 2005).  

Fjørtoft (2004) sýndi einnig fram á jákvæð áhrif náttúrulegs umhverfis á hreyfingu barna. 

Í rannsókninni voru borin saman börn sem léku sér annars vegar á skógarsvæði og hins vegar 

á hefðbundinni leikskólalóð. Niðurstöðurnar gáfu til að kynna að hreyfing barnanna, sem léku 

sér á skógarsvæðinu, var meiri heldur en hjá börnunum sem léku á hefðbundinni leikskólalóð. 

Fjölbreytt landslag og gróður virtist ýta undir fjölbreytta leiki og hreyfingu barnanna sem léku 

sér í skóginum. Til dæmis efldist jafnvægi, samhæfing og úthald barnanna, sem léku sér í 

skóginum, marktækt meira en hjá börnunum sem léku á leikskólalóðinni (Fjørtoft, 2004).  

Þar að auki þarf að huga að stærð leikrýmisins jafnt innandyra sem og utandyra. Rannsókn 

Gubbels o.fl. (2012) sýndi fram á að börn voru líkamlega virkari innandyra þegar rýmið bauð 
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upp á nóg pláss fyrir leik barnanna. Það er í samræmi við rannsókn Zandvoort o.fl. (2010) þar 

sem í ljós kom að nægilegt rými er eitt af því sem auðveldar hreyfingu meðal leikskólabarna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þrátt fyrir að leikskólakennararnir og annað 

starfsfólk hefðu mikla þekkingu á hreyfingu og vilja til að hvetja til hreyfingar meðal barnanna, 

þá dugði það ekki til að mæta viðmiðunum, sem sett voru um lágmarks hreyfingu á meðan 

dvöl þeirra stóð, ef ekki var til staðar nægjanlegt rými fyrir þau til að hreyfa sig í leikskólanum. 

Þá sýndi rannsókn Gubbels o.fl. (2012) fram á að ákveðinn búnaður, sem í boði var, gat haft 

neikvæð áhrif á hreyfingu barna þegar settar voru reglur sem takmörkuðu notkun hans eða að 

rýmið var ekki nægilega stórt. Má þar nefna að reiðleikföng, sem voru í boði innandyra, virtust 

draga úr virkni barnanna og börnin notuðu leikföngin frekar til að sitja á. Gubbels o.fl. (2012) 

telja það skýrast af því að rýmið var of lítið sem vegna öryggisástæðna hindrar börn í að fara 

mjög hratt. Þar að auki setja margir leikskólar öryggisreglur sem takmarka öfluga hreyfingu líkt 

og að hjóla hratt.  

3.3 Samstarf við foreldra 

Gott samstarf foreldra og leikskólakennara gegnir veigamiklu hlutverki þegar kemur að því að 

skapa börnum góð skilyrði fyrir nám í leikskólum, þar á meðal nám í tengslum við hreyfingu. 

Gott samstarf styður við nám og þroska barna og getur jafnframt ýtt undir jákvæða hegðun og 

viðhorf þeirra (Rodd, 2013, bls. 221). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á mikilvægi 

foreldrasamstarfs. Þar kemur fram að leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla þurfi að 

grípa tækifæri sem gefast til að veita foreldrum upplýsingar um barnið þeirra, leikskólastarfið 

og einnig þurfa þeir að leitast eftir að fá fram viðhorf og hugmyndir foreldranna. Sjónarmið og 

framlag foreldra til leikskólastarfsins skiptir máli þegar kemur að því að hafa heildarsýn yfir 

velferð og vellíðan barna þar sem foreldrar þekkja sín börn best (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Þetta á við jafnt um hreyfingu sem og aðra þætti í námi ungra barna. Samstarf við foreldra er 

því mikilvægur liður þegar kemur að því að stuðla að markvissri hreyfingu leikskólabarna.  

  Börn í leikskólum hafa mörg hver ólíkan bakgrunn og reynslu. Margar ástæður geta verið 

fyrir því, meðal annars ólík gildi foreldra í uppeldi, ólík menning eða að börnin koma frá ólíkum 

löndum, svo dæmi séu tekin. Börn í leikskólum geta því haft ólíka reynslu af hreyfingu og fá 

mismikil tækifæri til að stunda hana utan leikskólans (Archer og Siraj, 2015, bls. 100). Sem 

dæmi má nefna að foreldrar veita börnum sínum mismikil tækifæri til að fara út að leika í 

umhverfi sem hvetur til hreyfingar og taka mismikinn þátt í leikjum sem hvetja til hreyfingar 

svo sem ærslaleik (Archer og Siraj, 2015, bls. 108).  

Mikilvægt er að er að leikskólakennarar séu meðvitaðir um reynslu barna af hreyfingu utan 

leikskólans. Leikskólakennarar þurfa því að leitast við að fá fram viðhorf foreldra til hreyfingar 

barnsins ásamt upplýsingum um reynslu barnsins af hreyfingu utan leikskólans. Það getur til 
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að mynda hjálpað leikskólakennurum að átta sig á því hversu mikla hreyfingu barnið fær dags 

daglega og hvernig megi mæta barninu þar sem það í statt í tengslum við hreyfingu. Einnig er 

mikilvægt að leikskólakennarar veiti foreldrum upplýsingar um hreyfireynslu barnsins í 

leikskólanum svo foreldrar geti byggt ofan á þá reynslu sem barnið fær af hreyfingu í 

leikskólanum. Þannig vinna foreldrar og leikskólakennarar saman að því að stuðla að hreyfinu 

barna með það að leiðarljósi að barnið njóti þess ávinnings sem hreyfing getur haft á nám og 

þroska þess. 

Við þetta má bæta að foreldrar hafa mismikla þekkingu á þeim kostum sem hreyfing getur 

haft í för með sér fyrir helstu þroskaþætti barna ásamt jákvæðum áhrifum hennar á heilsu og 

vellíðan. Einnig hafa foreldrar ólíka þekkingu á leiðum sem hægt er að fara til að stuðla að 

markvissri hreyfingu. Því er mikilvægt er að leikskólakennarar veiti foreldrum upplýsingar um 

mikilvægi hreyfingar fyrir nám og þroska barna (Archer og Siraj, 2015, bls. 110). Það getur átt 

sér stað í formi fyrirlestra, foreldraviðtala, daglegra samskipta eða tölvupósta svo dæmi séu 

nefnd. Með því að ræða við foreldra um mikilvægi hreyfingar fyrir nám og þroska barna má 

ýta undir að börn fái jöfn tækifæri til hreyfingar óháð bakgrunni og ólíkri reynslu foreldra.  
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4 Umræða og niðurlag 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir gildi hreyfingar í tengslum við nám og þroska ungra 

barna. Fjallað hefur verið um leiðir sem leikskólakennarar geta farið til að stuðla að markvissri 

hreyfingu, en í upphafi var lagt upp með að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig getur 

hreyfing ýtt undir nám og þroska ungra barna?  

Hreyfing gegnir veigamiklu hlutverki í lífi barna og hefur verulega þýðingu við nám og 

þroska þeirra. Með markvissri hreyfingu er stuðlað að auknum þroska, svo sem líkams- og 

hreyfiþroska, vitsmunaþroska, málþroska ásamt félags- og tilfinningaþroska.  

Með því að veita börnum tækifæri til hreyfingar frá unga aldri er líkams- og hreyfiþroski 

þeirra efldur. Með æfingunni ná þau smám saman stjórn á líkama sínum og líkamsstaða þeirra 

breytist (Payne og Isaacs, 2002, bls. 257-259). Áður en börn læra að skríða á fjórum fótum er 

mikilvægt að þau fái tækifæri og rými til að liggja á maganum og nota hendurnar til að ýta 

líkamanum áfram (Archer og Siraj, 2015, bls. 16). Þetta tímabil leggur mikilvægan grunn að 

áframhaldandi hreyfiþroska. Með æfingunni nær barnið tökum á skriðinu og síðar meir við að 

ganga óstutt (Archer og Siraj, 2015, bls. 2). Það er hlutverk fullorðnna að stuðla að auknum 

tækifærum barna til eflingar á líkams- og hreyfiþroska, með því að veita þeim tækifæri, rými 

og hvatningu til hreyfingar.  

Samhliða auknum líkams- og hreyfiþroska barna aukast möguleika þeirra til að kanna 

umhverfið sitt sem hefur bein áhrif á vitsmunaþroska þeirra (Garner og Bergen, 2006, bls. 5-

6). Börn byggja upp þekkingu með samskiptum við umhverfið, með því að kanna það upp á 

eigin spýtur (Maguire-Fong, 2015, bls. 22) og góð hreyfifærni hefur áhrif á samskipti barna við 

umhverfi sitt. Aukin hreyfifærni veitir þeim fjölbreyttari leiðir til að kanna umhverfið og þar af 

leiðandi við að byggja upp fjölbreyttari þekkingu (Cheung o.fl., 2019). Það er einnig mikilvægt 

að börn á leikskólaaldri takist á við áskoranir sem reyna á líkamlega færni, svo sem jafnvægi, 

samhæfingu og líkamsstöðu. Ef barn nær góðum tók á að þessari færni á leikskólaaldri er það 

betur í stakk búið að takast á við kröfur skólastofunnar. Þessi færni leggur grunn að því að 

barnið geti setið kyrrt og einbeitt sér ásamt því að samræma og hafa stjórn á hreyfingu augna 

og handa til að lesa og skrifa (Archer og Siraj, 2015, bls. 20).  

Í ljósi þess að leikskólanum er ætlað að veita börnum undirbúning fyrir grunnskólann  

verður markviss hreyfing að vera hluti af daglegu starfi. Ávinningur sem hreyfing hefur í för 

með sér á vitsmuni og skólafærni barna er ekki alltaf augljós. Þar af leiðandi felur 

undirbúningur fyrir grunnskólann í mörgum tilvikum í sér að börn vinni verkefni sem líkjast 

þeim sem þau koma til með að fást við í grunnskólanum. Þessi verkefni krefjast þess gjarnan 

að börnin sitji við borð og vinni í bók með skriffærum. Þessi undirbúningur hefur sína kosti en 
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það má þó velta fyrir sér hvort það myndi einnig hjálpa börnum að takast á við kröfur 

grunnskólans ef undirbúningurinn fæli jafnframt í sér fjölbreytta hreyfingu. 

Breytingar á líkamsstöðu barsins samhliða auknum hreyfiþroska gerir því kleift að leggja 

grunn að þróun samskipta og tungumáls. Barnið nær að anda dýpra og líkamsstaðan hefur 

áhrif á sveigju talfæranna sem auðveldar því að mynda orð. Líkt og þegar barnið byggir upp 

vitsmunaþroska sinn eykst málþroski þess samhliða getu til að hreyfa sig um umhverfið og 

handleika hluti. Í því samhengi er mikilvægt að hinn fullorðni veiti barninu athygli og setji orð 

á hlutinn eða eðli hlutarins (Iverson, 2010). Þegar leikskólakennarinn setur orð á það sem 

börnin eru að fást við í hreyfistundum eykst skilningur á hugtökum, sem og orðaforði. Þetta 

geta verið orð líkt og upp, niður, vinstri, hægri eða önnur orð sem tengjast hreyfistundunum 

(Cheung o.fl., 2019). Þátttaka leikskólakennarans í hreyfistundum er því mikilvæg til þess að 

efla málþroska barna í gegnum hreyfingu.  

Hreyfing veitir börnum tækifæri til að eiga í samskiptum og byggja upp tengsl við önnur 

börn. Börn sem ekki eru byrjuð að tala nota gjarnan hreyfingu til að tjá hug sinn og skapa 

sameiginlega merkingu (Løkken, 2000). Þar að auki getur hreyfing orðið kveikjan að leik hjá 

börnum sem ekki eru byrjuð að tala (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). 

Hreyfing getur því stuðlað að félagslegum tengslum jafnvel þó að athöfnin feli ekki í sér 

samskipti í formi tals.  

Börn sem halda sig til hlés í verkefnum sem snúa að munnlegri tjáningu geta sum hver 

blómstrað í hreyfingu og notið sín. Þetta hafa rannsóknir sýnt fram á. Í slíkum tilvikum hefur 

hreyfing/íþróttin veitt þeim aukið sjálfsálit og dregið úr feimni. Ástæðan fyrir því, er sennilega 

sú, að hreyfing getur veitt börnum tilfinningu fyrir að þau tilheyri (Findley og Coplan, 2018). Í 

þessu samhengi má velta fyrir sér hvort hreyfing geti stuðlað að auknum félagsþroska erlenda 

barna sem ekki hafa lært íslensku. Fjölmenning íslensks samfélags eykst sífellt. Þar af leiðandi 

reynir á leikskólakennara að finna leiðir til að virkja börn, sem ekki tala íslensku, félagslega. Því 

er morgunljóst að nota megi hreyfingu til að stuðla að því að börn, sem ekki hafa náð tökum á 

að íslenskunni, upplifi sig tilheyra hópnum og samfélaginu. 

Þar að auki stuðlar markviss hreyfing að heilsu og vellíðan til frambúðar. Börn sem upplifa 

jákvæða reynslu af hreyfingu eru líklegri til að hreyfa sig á fullorðinsárum (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Með markvissri hreyfingu má 

koma í veg fyrir ofþyngd barna sem er vaxandi vandamál á heimsvísu (Archer og Siraj, 2015, 

bls. 2). Hreyfing hefur jafnframt jákvæð áhrif á svefn og kemur í veg fyrir ýmsa langvinna 

sjúkdóma (Embætti landlæknis, 2020; WHO, 2006). Hreyfing hefur mikil áhrif á heilsu og 

vellíðan ungra barna sem og þroska þeirra og nám. Góð heilsa er til að mynda forsenda þess 
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að barn hámarki framfarir sínar í námi og alhliða þroska því án hennar væri erfitt að takast á 

við athafnir sem ýta undir nám og þroska.  

Hreyfing er því ekki aðeins börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan líkt og segir í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011), heldur getur hún einnig stuðlað að námi og þroska í tengslum 

við mikilvæga þætti í þroskaferli þeirra. Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um þann 

ávinning sem hreyfing hefur á þroska barna og fylgjast með nýjungum í rannsóknum í tengslum 

við hreyfingu barna. Einnig þurfa þeir að fá nauðsynlegar upplýsingar frá foreldrum sem 

tengjast hreyfifærni og reynslu barna af hreyfingu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Þar að auki 

þurfa þeir að finna leiðir til að hvetja börn til að hreyfa sig bæði í gegnum skipulagðar stundir 

sem og leik. Umhverfið gegnir veigamiklu hlutverki í námi ungra barna og því þurfa 

leikskólakennarar að skipuleggja umhverfið með í huga að það hvetji börnin til hreyfingar 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Stork og Sanders, 2013). 
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5 Lokaorð 

Bætt heilsa er ávallt til þess fallinn að hafa áhrif til hins betra á nútíð og framtíð barns. Með 

vísan til þess sem fram hefur komið er óhætt að fullyrða að markviss hreyfing hefur mikinn 

ávinning í för með sér fyrir heilsu, vellíðan, nám og þroska ungra barna. Óþarft er að fara fleiri 

orðum um það hér. Í ritgerðinni var meðal annars fjallað um hvernig hreyfing getur haft áhrif 

til hins betra fyrir börn sem eiga í erfiðleikum með að tjá sig munnlega eða hafa ekki náð tökum 

á íslensku vegna uppruna síns og halda sig þar af leiðandi til hlés í verkefnum og/eða leikjum 

sem grundvallast á talmáli. Með því að gefa hreyfingu meira vægi í leikskólum, á hverjum degi, 

hvort sem er í gegnum leiki, keppni, eða annað, er þessum börnum gefið tækifæri til að njóta 

sín óháð munnlegri tjáningu, á sama tíma og þau öðlast aukin tækifæri til að tilheyra hópnum 

og samfélaginu, samhliða öllum þeim ávinningi sem hlýst af hreyfingu. Að lokum má geta þess, 

að líkt og með málþroska, félagsþroska og aðra þroskaþætti sem lögð áhersla á í daglegu 

leikskólastarfi, er ekki síður mikilvægt að leggja áherslu á að hreyfiþroska með skipulögðum 

hætti. Eftir sem áður er það í höndum stjórnenda, leikskólakennara og annars starfsfólks 

leikskóla að tryggja börnum jöfn tækifæri og veita þeim hvatningu til að stunda þá hreyfingu 

sem þörf er á.  
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