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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um upphaf leikskólagöngu barna. Gengið er út frá 
rannsóknarspurningunni: Á hverju byggist upphaf leikskólagöngu barna? Ritgerðinni er skipt 
í þrjá aðalkafla, geðtengsl, aðlögun og foreldrasamstarf. Í hverjum kafla er fjallað fræðilega 
um hvert atriði fyrir sig, kenningar fræðimanna og niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa 
verið  koma fram. Í kaflanum um geðtengsl kemur fram mikilvægi geðtengsla myndunar fyrir 
barn sem er að hefja leikskólagöngu og hvernig geðtengsl foreldra við barn sitt geta haft áhrif 
á myndun geðtengsla hjá barninu í leikskólanum. Í kaflanum um aðlögun er gerð grein fyrir 
aðlögunarferlinu, einnig tekið fyrir vandamál sem geta komið upp og aðlögun barna með 
sérþarfir fær sérstaka umfjöllun. Að lokum er kaflinn um foreldrasamstarf. Þar kemur fram 
mikilvægi foreldrasamstarfs á leikskóla og hversu nauðsynlegt það er að hafa foreldra vel 
upplýsta um starf og getu barnsins í leikskólanum. Foreldrasamstarf við foreldra fatlaðra 
barna og foreldra af erlendum uppruna er sérstaklega tekið fyrir. Aðalheimildirnar eru 
fræðibækur leikskólakennarans.  Til viðbótar leitaði ég víða fanga og reyndi að nálgast efnið 
frá sem flestum hliðum. Niðurstaða mín var sú að ef leikskólinn vinnur skipulega að því að 
efla örugg geðtengsl, setur sér ákveðnar reglur um aðlögunarferlið og leggur áherslu á mikið 
og vel undirbúið samstarf við foreldra, leggur hann góðan grunn að því að nám barnsins verði 
árangursríkt og þroski þess eðlilegur.  
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Abstrackt 

This essay deals with the integration of children in pre-school. The thesis was: How are 
children integrated into the pre-school? The essay will be divided into three main chapters, 
attachment, adaptation and parental collaboration. Each chapter deals theoretically with each 
point, scholarly theories are discussed, and the results of relevant researches are presented. In 
the chapter about attachment, the importance of attachment for a child that is starting out in a 
pre-school is discussed, and also how parents bond with their child can affect the 
development of attachments in the pre-school. In the chapter about adaptation, the process of 
adaptation is introduced, along with possible problems that can arise. The adaptation of 
children with special needs gets special attention. Finally, the chapter about parental 
collaboration. There I discuss the importance of parental collaboration for a pre-school. It is 
necessary to keep parents well informed about the activities in the pre-school along with 
providing them with the basic information about the child’s performance. The collaboration 
with parents of disabled children, and parents of children who are of a foreign origin receives 
special attention. The main sources were the pre-school teacher’s textbooks. I looked for 
additional sources far and wide, and I tried to approach the subject from as many angles as 
possible. 
My conclusion is that the pre-school should try in an organized fashion to build safe 
attachments, have clear rules for the process of adaptation, and put a strong emphasis on 
parental collaboration. In so doing, the pre-school will build a solid foundation for the success 
of the child’s studies along with ensuring its normal development.   
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1 Inngangur 

,,Lengi býr að fyrstu gerð“ segir máltækið.  Rannsóknarspurningin ,,Á hverju byggist upphaf 

leikskólagöngu barna?“ varð fyrir valinu vegna mikilvægis þess fyrir leikskólabarnið frá því 

að það kemur fyrst í leikskólann og þar til leikskólagöngu þess lýkur og jafnvel í lífinu öllu. 

Eftir að hafa sjálf fengið örlitla reynslu af leikskólastarfi hef ég það á tilfinningunni að góður 

grunnur sem lagður er í upphafi tryggi áframhaldandi gott samstarf við barnið og foreldra þess 

og einnig hvernig allt verður erfiðara ef ekki er vandað vel til í fyrstu.  

. Efninu skipti ég í þrjá aðalkafla, geðtengsl, aðlögun og foreldrasamstarf. Helstu 

kenningar og flokkun geðtengsla og skilgreining á hugtakinu er tekið fyrir. Rannsóknum ber 

saman um að geðtengsl hafa fylgni við félagshæfni barnsins, góða sjálfsmynd og 

tilfinningalegt jafnvægi.  Öll þurfum við að hafa samskipti  við fleiri en okkar nánasta fólk í 

lífinu, mikilvægi þess að vel takist til með tengslin við íbúa leikskólans er þess vegna 

óumdeilt.  

 Í kaflanum um aðlögun er sagt frá fleiri þáttum sem mikilvægir eru í upphafi 

leikskóladvalar.  Aðlögunarferlið er tekið fyrir frá mörgum hliðum og  vandamál sem upp 

kunna að koma eins og t.d. aðskilnaðarkvíði og aðlögun barna með sérþarfir fá sérstaka 

umfjöllun.  Mikilvægast finnst mér að muna að hvert barn er einstakt og hefur sínar ólíku 

þarfir í aðlögun eins og öðru. Engin aðlögunarleið er fastformuð þó svo að flestum börnum 

henti sama leiðin. Hvaða leið verður fyrir valinu fer eftir barninu sjálfu og hvernig það er í 

stakk búið að takast á við leikskóladvölina.  

Seinasti kaflinn fjallar síðan um foreldrasamstarf. Rannsóknir og kenningar eru 

sammála um að gott foreldrasamstarf er ein af forsendum þess að vel takist til með aðlögun.  

Foreldrar eru sérfræðingar um börnin sín, þekking þeirra skal virt og höfð í heiðri,  foreldrar 

skulu upplýstir um það sem er að gerast og viðkemur þeirra barni.  Foreldrasamstarf við 

foreldra fatlaðra barna og foreldra af erlendum uppruna er sérstaklega tekið fyrir.   

Aðalheimildirnar eru fræðibækur  leikskólakennarans.  Til viðbótar leitaði ég víða 

fanga og reyndi að nálgast efnið frá sem flestum hliðum.  Netheimildir notaði ég í algjöru 

lágmark 
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2 Geðtengsl 

Hugtakið geðtengsl er skilgreint sem sterk miðlæg tegund af tilfinngatengslum, þar sem 

nærvera annars aðila vekur hjá hinum öryggistilfinningu.1

Margir þættir hafa áhrif á og móta geðtengsl hjá börnum. Líkamleg snerting í fyrstu er 

barninu mjög mikilvæg. Þegar barnið grætur og er tekið upp finnur það hlýju og snertingu. 

Þessi líkamlegu tengsl mynda fyrstu félagslegu tengslin og eru upphafið að mótun persónu- 

og félagsþroska barnsins. Einnig eru mæður sem hafa barn sitt á brjósti í nánari tengslum við 

börn sín heldur en þær sem ekki hafa barn sitt á bjósti. Barnið finnur fyrir öryggi í þessum 

líkamlegu tengslum og það byggir upp öryggiskennd þess.2

Geðtengsl myndast við þá sem svara frumstæðum samskiptaháttum barnsins, gott 

dæmi er sú stund þegar verið er að skipta á barni. Oft myndast geðtengsl á milli barnsins og 

hins fullorðna sem skiptir á barninu. Sérstakt augnaráð, spjall og vinaleg hljóð geta haft þau 

áhrif að barnið svarar á móti með uppglenntum augum og ákveðnum hljóðum til að sýna að 

þau hafa áhuga á frekari tengslum við hinn fullorðna. Barnið lærir svo smátt og smátt á þetta 

fólk hvernig það bregst við merkjum þess og hvers barnið getur vænst af því.3

Um sjö til níu mánaða aldurinn byrja geðtengslin að mótast. Barnið velur sér nokkrar 

uppáhaldspersónur og fer að bregðast við ókunnugum, nýjum og framandi aðstæðum með 

hræðsluviðbrögðum. Það er augljóst hverjir eru bandamenn barnsins þegar það lendir í 

ókunnugum aðstæðum. Barnið hjúfrar sig að viðkomandi og eltir þá á röndum. Það getur 

komið barninu í uppnám hverfi viðkomandi úr augsýn og viðbrögð barnsins er oft grátur til að 

reyna að endurheimta bandamanninn.4

Einstaklingur sem er að mótast hefur þörf á góðum félagslegum tengslum. 

Öryggiskenndin sem skapast við góð félagsleg tengsl styrkir sjálfsmyndina, sem er það álit 

sem einstaklingurinn hefur á sjálfum sér. Sjálfsmyndin mótast best í samskiptum við aðra og 

þróast fram á fullorðinsár og er þá nokkuð fullmótuð. Einstaklingur þarf náin samskipti við 

aðra í því umhverfi sem honum líður vel í.5

Bandaríski heimspekingurinn og félagsfræðingurinn George Herbert Mead (1863-

1931) benti á að sjálfsmat barna byggðist að miklu leyti á viðhorfum þeirra sem umgangast 

barnið mest, þar að segja foreldrum, kennurum og félögum þess. Segja má að barnið spegli 

 
1 Bee, Helen 1997:486 
2 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:46 
3 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:17 
4 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:18 
5 Garðar Gíslason 1997:37-38 
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sig í áliti annara á þeim. Það skiptir því miklu máli að þau njóti virðingar og væntumþykju og 

fái stöðugt staðfestingu á því að þau séu einhvers virði.6

Marshall Klaus og John Kendell gerðu rannsókn árið 1976 sem sýndi fram á að fyrstu 

klukkutímarnir skipta miklu máli fyrir móður til að geta myndað traust samband við barnið. 

Þeir vildu meina að þær mæður sem ekki fengu börn sín í hendurnar strax eftir fæðingu væru 

líklegri til að mynda veikari tengsl við barn sitt.7Einnig hafa margir fræðimenn talið að mótun 

fyrstu félagslegu tengsla sé miklilvægust frá um það bil sex mánaða til tveggja ára aldurs. Fái 

barn ekki tækifæri til að mynda  geðtengsl á þessum tíma geti það átt í erfiðleikum með að 

mynda náin tengsl síðar á ævinni.8

Til að ósjálfbjarga mannsbarn lifi af er nauðsynlegt að barnið fái umönnun. Gildi 

geðtengsla eru mjög mikilvæg fyrir þróun einstaklingsins. Samskiptin sem geðtengslin 

byggjast á eru jafnframt undirstaða þroska á öllum sviðum. Góð samskipti við foreldra eru 

barninu nauðsynleg sem undirstaða félagslegrar hegðunar og tilfinningalegrar þróunar þess. 

Margt bendir til þessað styrkleiki og öryggi geðtengsla barns í frumbernsku hafi úrslitaáhrif á 

hæfni þess til að mynda tengsl við aðra síðar á ævinni.9

Geðtengsl eru í raun fyrst og fremst samband og samskiptamunstur á milli tveggja 

einstaklinga. Geðtengsl á milli leikskólakennara og barns eru mótuð út frá upprunalegum 

geðtengslum á milli foreldra og barns. Barnið fær hugmyndir um hvernig sambönd eiga að 

byggjast upp í samskiptum sínum við foreldri. Grundvallaratriðið í sambandi við það hvernig 

góð geðtengsl skapast felst í því að öll börn þurfa á öruggri höfn að halda, sem veitir þeim 

vernd og hlýju hverju sinni. 10 

Fleiri hugtök og kenningar hafa komið til og mótast um geðtengsl í gengum tíðana. 

Hér á eftir eru þær helstu nefndar.  

2.1 Kenningar um geðtengsl 
Árið 1969 setti breski sálfræðingurinn John Bowlby (1907-1990) fram kenningu um 

geðtengsl. Hann vill meina að öll fæðumst við með meðfædda eiginleika til félagstengsla sem 

nauðsynlegir séu til að tryggja okkur umhyggju. Bowlby segir að við búum okkur einnig til 

svokallað innra líkan sem byggist upp á reynslu. Hann segir nauðsynlegt fyrir heilbrigði hvers 

barns að ná að tengjast að minnsta kosti einni lykilpersónu sem það geti svo notað sem 

 
6 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson 2004:32 
7 Bee, Helen 1997:307  
8 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:20 
9 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:22  
10 Guðný Rut Ísaksen 1998:16-17 
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öryggisnet í gengum bernskuárin.11 Sigmund Freud sem nefndur hefur verið faðir 

sálfræðinnar (1856-1939) taldi líka eins og Bowlby að mótun persónuleikans á fyrstu árum 

ævinnar gæti haft áhrif á hátterni og líðan einstaklinga síðar á lífsleiðinni.12 

Mary Ainsworth (1913-1999) bandarískur sálfræðingur, þróaði kenningar Bowlby´s 

svo enn frekar. Hún vill skipta tengslunum í tvennt, annarsvegar talar hún um 

tilfinningatengsl, sem er þá varanleg tilfinningaleg tenging við einstaklinga sem eru 

mikilvægir svo sem tenging við foreldra. Hinsvegar talar hún um geðtengsl. Hún segir 

geðtengsl vera tengsl sem veita öryggi, eitthvað sem er öruggt eins og tengsl við t.d. 

leikskólakennara. Út frá þessum tengslum skoða börn heiminn smátt og smátt, sú örugga höfn 

er mikilvæg börnunum því ef hún er ekki til staðar þá mun verða erfitt að skoða heiminn. 

Geðtengslahegðun segir Ainsworth vera þá hegðun sem eykur líkurnar á félagslegri svörun 

eða nálægð, það sem auðveldar barninu að mynda tengsl við aðra í framtíðinni.13 

Geðtengsl hafa einnig verið nefnd annarsstigs tengsl sem koma á eftir 

tilfinningatengslum. Tengsl við aðra en foreldra og þá sem standa barninu næst. Þau eru talin 

mjög mikilvæg til þess að tilfinningatengslin við þá, sem standa barninu næst, eflist. Á 

mikilvægum stundum hefur maður tilhneigingu til að sækja í nærveru þeirra sem maður 

tengist á einhvern hátt. Sú persóna sem barnið sækist eftir að vera hjá og tengjast getur tengst 

barninu yfir langan tíma og orðið sú fyrsta sem barnið leitar til þegar eitthvað bjátar á. Þá  er 

líka  ljóst að tengsl barnsins við einhvern er eitthvað sem barnið velur sér sjálft. Allt sem sá 

aðili sem barnið tengist gerir, hefur áhrif á samband þeirra. Börnin sækjast eftir að vera nærri 

þeim og þykir það gott. Það er ekki þar með sagt að þeir sem tengjast á þennan hátt séu alltaf 

sammála, en leiðin til að greiða úr erfiðleikum er oft auðveldari og skilningur á milli þeirra er 

meiri en hinna sem ekki tengjast geðtengslum. 14 

Eftir stutta reynslu  af  leikskólastarfi hef ég tekið eftir því að ég tengist einu barni 

meir en öðru og öfugt.  Ekki eiga allir skap saman, það er ekki hægt að ætlast til þess að barn 

sem kemur inn í leikskóla muni ná jafnnánum tengslum við alla þá starfsmenn sem starfa á 

deildinni. Þegar það er ljóst að til dæmis hópstjóri barnsins eða sá starfsmaður sem hefur 

umsjón með því og barnið ná ekki saman tel ég til bóta ef hægt er að grípa fljótt inní, skipta 

þarf um umsjónarmann ef sést að barnið tengist eða leitar mun meira til annars starfsmanns 

eða þá að finna aðra leið til að hjálpa barninu að tengjast, þar sem annars gæti orðið um 

óörugg geðtengsl að ræða.  
 
11 Bee, Helen, 1997:305-306 
12 Aldís Guðmundsdóttir 1992:71 
13 Bee, Helen 1997:306 
14 Sandvik, N. 1994:53-55 
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2.2 Flokkar geðtengsla 
Greinarmunur er á öruggum og óöruggum tengslum. Öll tengsl við aðra en foreldra eru í 

fyrstu óörugg.  

Ainsworth hefur flokkað geðtengsl barna í örugg og óörugg tengsl. Barn sem hefur 

myndað örugg geðtengsl við einhvern á ekki eins erfitt með að skilja við þá manneskju sem 

það á í þeim tengslum við. Barnið getur leikið sér með dót eða einbeitt sér að einhverju, á 

meðan það er skilið eftir af þeim sem það hefur myndað örugg geðtengsl við og byrjað að 

mynda geðtengsl við þann ókunna. Þegar barnið er svo sótt aftur sýnir það ánægju viðbrögð. 

Aftur á móti mun barn, sem hefur óörugg tengsl, mótmæla mikið þegar manneskjan sem það á 

í óöruggum tenglsum við fer frá og eins þegar hún kæmi til baka eftir að hafa skilið við barnið 

í litla stund. Barn með óörugg tengsl virðist vera mjög tvístígandi þar sem það er bæði að leita 

eftir móður sinni eða þeim sem tengist því mest og einnig að hafna henni. Aðal áhyggjuefnið 

er að barn sem hefur náð 2ja ára aldri og myndar óörugg tengsl, virðist halda þeirri 

tengslamyndun áfram. Reyndar vill Ainsworth meina að ef barnið tengist til dæmis nánum 

ættingja á annan hátt en móður sinni, geti tengslamyndunin breyst. Til þess að ýta sem mest 

undir örugga tengslamyndun við barn þarf foreldri að sýna barninu viðurkenningu, hrósa því 

og sýna barninu að það sé mikilvægt. Síðar á ævinni má sjá að tengsl eru á milli öruggra 

geðtengsla og æskilegrar félagshegðunar. Börn sem hafa örugg geðtengsl eru jákvæð út í 

systkini sín, eru óháðari kennaranum, hafa ekki truflandi hegðun, sýna meiri samkennd og eru 

með þroskaðara tilfinningalíf.15 

Rannsóknir hafa sýnt að sterk tengsl eru á milli öruggra tengsla og góðrar 

sjálfsmyndar, tilfinningalegs jafnvægis, félagshæfni, minni andúðar á ókunnugum, meiri 

persónulegs sveiganleika, minni áhyggjum af lífinu og betri skipulagshæfni. Og eru öll þessi 

atriði sem talin eru upp hér að framan mjög mikilvæg fyrir vellíðan og velgengi hvers 

einstaklings í lífinu.16 

Börn með örugg geðtengsl eiga oft auðveldara með að njóta dvalar sinnar í 

leikskólanum. Þau kynnast nýju fólki á jákvæðum forsendum og eiga auðveldara með 

samskipti við leikfélaga og leikskólakennara, aftur á móti eiga börn sem myndað hafa óörugg 

geðtengsl erfiðara með að fóta sig í leikskólanum. Því er það ögrandi verkefni fyrir 

 
15 Bee, Helen 1997:316-319 
16 Hutchins og Sims 1999:125 
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leikskólakennarann að hjálpa þeim óöruggu að kynnast ókunnu fólki og byggja upp hjá þeim 

traust sem gæti komið börnunum til góða í framtíðinni.17 

Nauðsynlegt er fyrir leikskólakennara að eiga gott með að hrósa og hæla. Að hrósa 

barni og leyfa því að upplifa sjálfan sig sem sigurvegara er mikilvægt fyrir barnið og eflir hjá 

því sjálfsmyndina. Við könnumst öll við það að hrós eykur vellíðan og veitir okkur styrk í 

daglegu amstri. 

Sumir fræðimenn vilja flokka tengls í lóðrétt og lárétt tengsl. Lóðrétt eru þau tengsl 

kölluð sem barnið hefur við þá sem annast það og hefur ákveðið vald yfir þeim, svo sem 

tengsl við foreldra og starfsfólk leikskóla. Sagt er að barnið öðlist öryggi og sjálfsstyrk í 

gegnum þessi tengsl. Lárétt tengsl eru gagnkvæm tengsl og byggja á jafnræði. Þetta eru tengsl 

jafningjahópsins. Í gengum þau lærir barnið um gildi samvinnu, finnur til samkenndar og 

samkeppni.18 Þessi tengsl lýsa vel þeim tengslum sem barnið á við aðra aðila í sínu lífi á 

leikskólaaldrinum. Börn sem eru í leik við önnur börn finna yfirleitt fyrir láréttu tengslunum 

vegna þess að  þau eru bæði að skipuleggja og stjórna í leiknum, en þegar börn eru að spyrja 

fullorðna, annað hvort leikskólakennarana eða foreldrana finna þau gjarnan fyrir lóðréttu 

tengslunum vegna þess að þau líta upp til þeirra fullorðnu og eru að fá svör við því sem þau 

vita ekki, en þau reikna með að hinir fullorðnu viti. 

Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um mikilvægi hópavinnu í leikskóla. Talað er um að 

barnið öðlist mikla félagslega reynslu með hópavinnunni og finni að það tilheyri ákveðnum 

hóp. Gott hópastarf er örvandi fyrir barnið og  þroskar einstaklinginn í samvinnu við aðra. 19 

Hópastarf, samverustundir og annað starf þar sem barnið þarf að taka tillit til annarra  

og upplifa sig sem hluta heildarinnar er góð leið til að styrkja láréttu tengslin. Það er starf 

okkar leikskólakennaranna að ýta undir þau tengsl með því t.d. að minna á gildi samvinnu, 

tillitsemi, vináttu og fleira.   

 Talið er að það skipti töluverðu máli á hvaða aldri barn byrjar í leikskóla. 

Rannsóknum ber saman um það að ef barn byrjar eftir eins árs aldur á leikskóla er enginn 

munur á geðtengslamyndun þess við foreldra. Hins vegar eru ekki allir sammála um  börn sem 

byrja í leikskóla innan eins árs aldurs. Algengara virðist vera að geðtengsl við móður verði 

óörugg ef barnið fer á leikskóla fyrir eins árs aldurinn en þá mynda 35% þeirra óörugg tengsl. 

En 29%  barna sem fara á leikskóla eftir eins árs aldurinn mynda óörugg geðtengsl við móður. 

Þessar rannsóknir sýndu að sitthvað var ábótavant í leikskólastarfinu og það kallaði á frekari 

 
17 Guðný Rut Ísaksen 1998:-16-17 
18 Hutchins og Sims 1999:127 
19 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14 
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rannsóknir. Þar kom t.d. í ljós að fjöldi leikskólakennara og barna skiptir máli. Stórir hópar 

barna með mörgum fullorðnum er ekki eins góð eining og minni hópar með fáum fullorðnum. 

Einnig var talið gott fyrir leikskólann að hafa sama starfsfólk, hreint og bjart umhverfi, gott 

dagskipulag og stöðug verkefni. Ákveðnir siðir eða reglur hafa jákvæð áhrif, til dæmis skiptir 

miklu máli að hafa borðsiði og að börnin læri að bera virðingu fyrir þeim. Í tengslamyndun 

við börn er mikilvægt að leikskólakennarinn temji sér jákvætt viðhorf, hafi góða þekkingu á 

þroska og þörfum hvers barns og sýni sterka ábyrgðartilfinningu gagnvart starfi sínu.20 

Eins og þessar rannsóknir sýna er ljóst tengslamyndun er mikilvæg í leikskólastarfinu. 

Fyrsta tímabil barns í leikskólanum kallast aðlögunarferli. Þar koma  tengsl mikið við sögu og 

þar er grunnurinn lagður að góðum tengslum við barnið og foreldra þess. Mikilvægt er fyrir 

leikskóla að vinna skipulega að aðlögunarferlinu, vera vel undirbúinn undir komu nýs barns á 

leikskólann. Ef aðlögunarferlið gengur vel getur það haft góð áhrif á barnið alla 

leikskólagönguna.  

 

20 Bee, Helen 1997:396-397 
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3 Aðlögun 
 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að í upphafi leikskólagöngu þurfi að gefa barninu góðan tíma til 

að aðlagast leikskólanum.21 Ferlið aðlögun sem er það fyrsta sem barnið gengur í gegnum á 

leikskólanum er afar mikilvægt fyrir leikskóladvöl barnsins. Fyrstu kynni barns og foreldra af 

leikskólanum, umhverfi, starfsfólki og fleira tengt leikskólanum skipta miklu máli. Nýju 

kynnin eru á milli barns og annara barna, milli barns og starfsfólks, foreldra og starfsfólks.22 

Í bókinni At börja i forskolan frá árinu 1988 eftir Gunillu Niss eru eftirfarandi atriði talin 

mikilvæg á meðan á aðlögun stendur: 

• að barnið sé að mestu leyti í umsjá sama leikskólakennara 

• að hafa dagskipulagið í föstum skorðum þannig að barnið viti hvað kemur næst 

• að barnið hafi ákveðið sæti, fatahólf og hvíldarstað 

• að barnið fái að hafa eitthvað með sér að heiman, eitthvað sem því þykir vænt um til 

dæmis bangsa eða dót 

• að mikið sé um endurtekningar, ekki mikið um nýjungar til dæmis að syngja sömu 

lögin og lesa sömu bókina.23 

Einnig vil hún skipta aðlögun í þrjú stig sem taka hvert við af öðru. Til að byrja með hefur 

barnið mikla þörf fyrir foreldra sína sem öryggisaðila en á sama tíma er það byrjað að mynda 

tengsl við aðlögunaraðila á leikskólanum og önnur börn. Á þessu stigi eru flest börn óörugg 

og hikandi. Á næsta stigi verða tengslin við önnur börn og aðlögunaraðila áhugaverðari. 

Barnið skiptir sér minna af foreldrum sínum en vill hafa þá í augsýn. Á þessum tímapunkti í 

aðlöguninni er mikilvægt fyrir barnið að hafa bæði foreldrana í augnsýn og að geta leikið sér 

með öðrum börnum. Foreldrar geta þá leyft sér að fara frá í stutta stund. Á sama tíma og 

leikskóladvöl verður skemmtileg og spennandi er sárt að sjá á eftir foreldrum sínum. Á síðasta 

stiginu er barnið án foreldra sem eru smám saman eru búnir að minnka viðveru sína á deild 

barnsins. 24 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að samstarf heimilis og skóla hefst áður en barn 

byrjar í leikskólanum. Leikskólastjóri og leikskólakennari sjá um kynningu þar sem 

leikskólinn, aðalnámskráin, skólanámskráin, efniviður og leiksvæði er kynnt. Einnig á að 
 
21 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31 
22 Niss, Gunilla 1988:3 
23 Niss, Gunilla 1988:10  
24 Niss, Gunilla 1988:44 
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kynna starfsfólk fyrir foreldrum. Foreldrar skulu einnig fá kynningu á helstu hefðum 

leikskólans, siðum og fá upplýsingar um starfsemi foreldrafélags.25 

Þarna má segja að fari fram aðlögun foreldra og er ekki síður nauðsynlegt að þeir gangi í 

gegnum ákveðið ferli áður en barnið þeirra hefur leikskólagöngu sína. Þannig byggist upp gott 

samstarf á milli heimilis og skóla. Mér finnst einna mikilvægast að starfsmenn gefi mikið af 

sér við fyrstu kynni svo foreldrum finnist ekki eins og þau skilji börnin eftir hjá ókunnugu 

fólki. 

Mikilvægt er að hafa í huga að hvert barn er einstakt og hefur sínar ólíku þarfir í aðlögun 

eins og öðru. Engin aðlögunarleið er fastformuð þó svo að flestum börnum henti sama leiðin. 

Hver aðlögun fer þó eftir barninu sjálfu og hvernig það er í stakk búið að takast á við 

leikskóladvölina.26 

Það getur líka skipt miklu máli að barn sem er að fara að ganga í gegnum aðlögunarferlið 

hafi ákveðinn tengilið sem fylgi sér og foreldrum sínum eftir á meðan á aðlögun stendur.  

 

3.1 Tengiliður við leikskólabarnið 
 
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að náin tengsl við ákveðinn leikskólakennara séu 

mikilvæg barninu á meðan á aðlögun stendur . Sami leikskólakennari skal taka á móti barninu 

og vera með því og foreldrum þess í upphafi leikskólagöngu og bera ábyrgð á 

aðlögunarferlinu.27 

Ýmsir fræðimenn eru sammála þessu og segja að til að mynda gott samband þurfi 

börnin að hafa einn tengilið á leikskólanum sem þekki barnið vel. Þróun góðs og trausts 

sambands á milli tengiliðs og barns skilar sér vel í foreldrasamstarfi og er því mikilvægur 

liður í byrjun leikskóladvalar, að kennari fái ákveðinn hóp af börnum til að fylgja á meðan á 

aðlögun stendur og tengjast foreldrum og barni.28 

Það hefur líka komið í ljós að það hefur góð áhrif á foreldrasamstarfið  ef barnið fær 

einn tengilið sem fylgir því eftir. Í foreldrasamtölum sem áttu sér stað eftir tveggja mánuða 

dvöl barns á leikskóla svöruðu foreldrar spurningalista um foreldrasamstarfið á leikskólanum, 

hvernig þeim fyndist að hafa einn tengilið sem þau gætu leitað til ef spurningar vöknuðu um 

hegðun, þroska og fleira tengt barninu á leikskólanum. Útkoman var góð og voru foreldrar 

almennt ánægðir með að hafa einhvern sem fylgdi barninu eftir í leikskólanum. Þeim fannst 
 
25 Aðalnámskra leikskóla 1999:30 
26 Niss, Gunilla 1988:44-45 
27 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31 
28 Huber, Linda 2003:75 
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umönnun barnsins betri og fannst barnið skipta meira máli í leikskólaheildinni. Almennt séð 

voru foreldrar ánægðir með tengiliðastarfið, eina athugasemdin sem kom fram var sú að 

foreldri vildi fá meiri tíma fyrir samtölin, fannst eins og þeim væri flýtt um of.29.

Að hafa ákveðinn tengilið hefur líka reynst vel á þann hátt að þeir foreldrar sem höfðu 

spurningar um barnið sitt gátu leitað til tengiliðs og fengið þar greið svör. Eftir smá tíma með 

þessa áherslu fannst starfsfólki leikskólans það hafa styrkt sambandið við foreldra til muna. 

Einnig minnkaði stress sem stundum vildi verða í leikskólastarfinu til muna með betra 

sambandi við foreldra. Auðvitað verður hver leikskóli að finna sína leið til að byggja trausta 

brú milli leikskóla og heimilis, en að hafa tengilið við barnið auðveldar leikskólanum að 

þekkja barnið vel. Fylgjast grannt með þroska, áhuga og þörfum barnsins á leikskólanum og 

geta sagt frá því sem skiptir máli þegar kemur að því að mynda gott samband við foreldra 

barnsins.30 

Góð leið til að vinna með foreldrum er að láta þá svara spurningalistum fyrir 

foreldrasamtölin og láta þau þannig hjálpa til að meta hina fjölmörgu þætti leikskólastarfsins. 

Þar upplifa foreldrar sig einhvers virði í leikskólaheildinni og geta haft áhrif á leikskólastarfið.  

Ung börn sem við vinnum með sem jafnvel hafa ekki tungumálið til að tjá sig þurfa á 

góðum og nánum tengslum við leikskólakennarann að halda. Við þurfum að uppfylla þarfir 

barnsins um að vera til staðar ef eitthvað bjátar á og skilja þau á sinn hátt þau geta jafnvel 

ekki komið orðum að því hvað sé að.31 

Mikilvægt er fyrir leikskólakennarann að muna að sambandið sem barnið á við 

tengilið sinn í leikskólanum er ekki að koma í stað sambands barnsins við foreldra sína, 

heldur er gott fyrir barnið að hafa einhvern til að treysta á, á meðan á leikskóladvölinni 

stendur. Þó barnið þurfi að deila lykilpersónunni með öðrum börnum veitir það því 

öryggiskennd að hafa einhvern sem skilur það að vissu leyti. Það er ekki þar með sagt að þó 

að barnið tengist vel þessari lykilmanneskju þá eigi það ekki samleið með öðrum 

starfsmönnum leikskólans, heldur á annan hátt. 32 

Við vitum það sjálf hversu gott það er að eiga einhvern einn sérstakan vin til að geta 

tjáð sig við og leitað ráða hjá, það er það sama og börnin eru að upplifa með því að tengjast 

leikskólakennara vel.  

Stundum vakna hjá leikskólakennurum áhyggur að barnið tengist þeim of sterkum 

böndum og þá geti foreldrar orðið sárir. Það er talið að þeir foreldrar sem eru ekki í góðum 
 
29 Huber, Linda 2003:77 
30 Huber, Linda 2003:77 
31 Goldschmied, E og Sonia Jackson 1994:36 
32 Goldschmied, E og Sonia Jackson 1994:37 
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tengslum við barnið sitt geti þá helst orðið sárir. En öryggið sem við byggjum upp með því að 

hafa tengilið fyrir barnið í leikskólanum byggir á sama tíma upp félagsþroska barnsins og í 

leiðinni bætir það og gerir sambandið á milli tengiliðs og barns persónulegra. Þjóðverjinn 

Rudolf Schaffler segir í rannsókn sinni frá árinu 1977 að þrátt fyrir að barnið myndi ákveðin 

umhyggjutengsl við annan aðila verða ekki breytingar á tengslum barnsins við foreldrana eru, 

barnið styrkir þau tengsl frekar en að þau minnki.33 

Mikilvægi þess að barnið nái að tengjast einni manneskju er mikið. Það hefur áhrif á 

félagsþroska þess í framtíðinni og getur líka hjálpað til við að efla sjálfsmynd. Þrátt fyrir það 

þarf tengiliður að kunna sín mörk. Alltaf verður að vinna með foreldrum og ef tengiliðurinn er 

farinn að finna fyrir því að foreldrar eru sárir eða afbrýðissamir vegna góðra tengsla sem eru á 

milli barns og leikskólakennara, þarf að grípa inní.  

 

3.2 Reynsla aðlögunar séð frá móður 
Í grein eftir móður barns sem gekk í gegnum aðlögunarferli með sínu barni í leikskóla er lýst 

á skemmtilegan hátt í gegnum hana hvernig barninu og henni sjálfri líður á leikskólanum á 

meðan á aðlögun stendur. Barnið kom frá öðrum leikskóla þar sem það hafði aðlagast vel og 

var því hnútur í maga móðurinnar sem fannst hún vera að slíta það frá því umhverfi sem það 

var þegar búið að aðlagast. Fyrsta daginn í leikskólanum mættu barnið og móðirin í 

klukkutíma heimsókn. Á þeim tíma var deild barnsins skoðuð í skamman tíma því útivera var 

svo næst á dagskrá. Í útiverunni varð barnið fyrir því óláni að þurfa að rífast um hjól við 

annað eldra barn á leikskólanum. Það eina atvik var nóg til þess að barnið sem var í 

aðlögunarferlinu fór í baklás og tjáði móður sinni eftir þessa klukkutíma heimsókn að 

tilgreindur leikskóli væri reiður leikskóli.  

Þegar mæðginin mættu á degi tvö í aðlöguninni var barnið búinn að gleyma atvikum 

síðan deginum áður og labbaði sáttur inn á deildina og sagði stoltur ,,Ég er svo stór“. Þegar 

hann kom svo inn á deildina varð hann ansi alvarlegur og tók ekki undir kveðjur 

leikskólakennarans. Þann daginn í aðlöguninni tók drengurinn þátt í hópastarfi auk þess sem 

hann lék sér við krakkana á deildinni. Þegar hann fór svo í útiveruna hljóp hann strax að sama 

hjóli og olli deilum deginum áður og lék sér á því þar til heim var haldið. Á leiðinni heim 

sýndist móðurinni að drengurinn væri ekki enn sannfærður um ágæti leikskólans því hann 

endurtók fyrri staðhæfingar um að þetta væri nú reiður leikskóli.  

 
33 Goldschmies, E og Sonia Jackson 1994, 39-40 
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Á þriðja degi í aðlöguninni var komið að aðskilnaði við móður í tiltekinn tíma. Við 

morgunverðarborðið á heimili þeirra mæðgina var hann mjög sáttur við að vera á leiðinni á 

leikskólann. Þegar þangað var komið og móðirin átti að kveðja var hann ansi ósáttur og 

sagðist vilja koma með móður sinni heim og fór samstundis að gráta þegar hann sá að móður 

hans var alvara með því að skilja hann eftir á leikskólanum. Móðirin skildi við hann 

hágrátandi í fangi leikskólakennarans með hendurnar útréttar til móður sinnar. Þegar hún sótti 

hann svo í leikskólann eftir þrjá tíma var drengurinn inni á deild sæll og glaður í leik með 

börnunum. Leikskólakennarinn tjáði móðurinni að hann hefði hætt að gráta tveim mínútum 

eftir að hún hefði farið. Bæði kvöddu þau skólann með virktum þennan dag.  

Fjórða daginn mætti drengurinn mun sjálfsöruggari til starfa í leikskólann. Móðurinni 

fannst hann vera búin að átta sig á umhverfinu og fólkinu í leikskólanum. Hann settist strax í 

sitt sæti við morgunverðarborðið og heilsaði leikskólakennaranum og börnunum. Þegar móðir 

hans kvaddi hann stuttu síðar var hann sáttur, án þess að gráta eða sýna henni að hann vildi 

ekki vera í leikskólanum. Móðir hans sótti hann svo eftir þrjá tíma þá var hann í 

sandkassanum, djúpt sokkinn í leik. Hann var það niðursokkinn að hann tók ekki eftir móður 

sinni sem stóð við sandkassann. Það var greinilegt að hann var sáttari og skoðun hans á 

leikskólanum hafði greinilega breyst þegar hann tjáði móður sinni að þetta væri góður 

leikskóli og að hann væri stór og sterkur.  

Næstsíðasti dagurinn í aðlögun gekk vel. Hann var fimm tíma í skólanum þann daginn 

og langaði að vera lengur, því þegar móðir hans sótti hann í leikskólann vildi hann ólmur 

halda áfram í leik. Hún þurfti að elta hann um lóðina til að ná honum heim, algjörlega án hans 

samþykkis. 

Síðasta daginn í leikskólanum gekk allt eins og í sögu eins og fyrri daginn. Aðlögunin 

hafði semsagt gengið vel og hafði drengurinn aðlagast umhverfi, krökkunum og kennurunum 

eins og vera ber. Leikskólakennarinn sagði þó móðurinni að stundum kæmi bakslag þegar 

svona vel gengi nokkrum dögum eftir aðlögunarferlið. Það reyndist rétt. Nokkur skipti neitaði 

hann að fara í leikskólann en með tímanum vandist hann nýja leikskólanum og var yfirleitt 

ánægður þegar hann fór í skólann.34 

Þetta má segja að sé hin dæmigerða aðlögun. Flest börn ganga í gegnum mjög svipað 

aðlögunarferli. Þó eru til börn sem eru margar vikur og jafnvel mánuði að aðlagast og þá þarf 

oft að leita nýrra ráða. Aðlögunin sem var fjallað um hér að ofan var aðlögun eins barns. Til 

eru fleiri aðferðir og hér á eftir verður fjallað um svokallaða hópaðlögun.  

 
34 Berghildur Erla Bernharðsdóttir 2001:16-17 
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3.3 Hópaðlögun 

Jakobína Elín Áskelsdóttir leikskólastjóri í leikskólanum Tröllaborgum á Akureyri, segir frá 

hópaðlögun í leikskólanum Sunnubóli á Akureyri í grein sinni sem birt var í tímaritinu 

Athöfn. Ég ætla að fjalla hér um þeirra leið í hópaðlögun. 

 Eftir að hafa byrjað hópaðlögun á leikskólanum haustið 1999, var hún endurmetin og 

að lokum var komið upp ákveðnu ferli hópaðlögunar. Fyrsta skrefið var að senda foreldrum 

þeirra barna sem áttu að byrja í leikskólanum bréf þar sem kom fram hvenær barnið skyldi 

byrja. Einnig var boðað til kynningarfundar þar sem foreldrum var sýndur leikskólinn, 

foreldrahandbók kynnt og fundað með deildarstjóra þeirra deildar sem barnið skyldi vera á. 

Deildarstjóri kynnti þar starf og skipulag deildarinnar. Rétt áður en barnið mætti svo á 

leikskólann var foreldraviðtal, sem er einstaklingssamtal á milli foreldra og deildarstjóra. Þar 

voru foreldrar látnir vita af tímasetningu aðlögunar hvern dag, sem er yfirleitt í kringum viku 

tími, í hverju barnið ætti að taka þátt hverju sinni og svo þátttöku og hlutverki foreldranna 

sjálfra. Þegar þarna var komið sögu og barnið var að fara að byrja í aðlöguninni höfðu 

foreldrarnir komið tvisvar í leikskólann og fengið þannig sinn tíma til aðlögunar.35 

Þarna getum við séð gott dæmi um það að foreldrar eru í raun aðlagaðir að 

leikskólanum áður en leikskóladvöl barnsins hefst. Mjög mikilvægt er að þegar barnið byrjar í 

aðlögun að foreldrar viti um hvað starfsemin á leikskólanum snýst og það þurfi ekki að fara of 

mikill tími í það að kynna leikskólann fyrir foreldrum um leið og verið er að aðlaga barnið. 

Mikilvægt er að geta einbeitt sér við að tengjast barninu og hafa foreldrana vel upplýsta um 

aðlögunina og að barnið sé í brennidepli.  

 Þegar hópaðlögunin hefur farið fram á leikskólanum Sunnubóli er talið mikilvægt að 

hafa starfið sýnilegt, ljósmyndir frá starfinu eru til sýnis á veggjum leikskólans.36 Einnig er 

mikilvægt að upplýsa foreldra einstaka barna um hvað var gert yfir daginn. Þannig myndast 

gott og persónulegt samband á milli leikskólakennara og foreldra. 

 Nokkrir þættir eru einnig skipulagðir til að styðja við börnin og efla öryggistilfinningu 

þeirra að lokinni aðlögun. Til dæmis að koma með myndaalbúm að heiman sem þau skilja svo 

eftir í leikskólanum, myndir af fjölskyldu og vinum. Þegar það kemur bakslag í börnin er oft 

gott fyrir þau að sjá fólkið sitt. Einnig að börnin fá merkt sitt sæti til að borða við, sitt stæði til 

að sofa og sitt pláss á vegg þar sem sett er upp ljósmynd af þeim eða listaverk eftir þau hengd 

 
35 Jakobína Elín Áskelsdóttir 2001:14-16 
36 Jakobína Elín Áskelsdóttir 2001:14-16 
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upp í kring.37 Það er mikilvægt fyrir börnin að sjá að þau eru hluti af heildinni og þannig finna 

þau að þau skipta máli. Öryggi barnanna eykst mikið og þau átta sig á stuttum tíma hvar þau 

eiga að borða og sofa.38 

Eitt annað sem vert er að nefna sem kost við hópaðlögun er að börnin fá mikinn 

stuðning  hvort frá öðru þar sem þau eru öll að stíga sín fyrstu skref í leikskólanum. Þau 

tengjast fljótt þeim börnum sem eru með þeim í hóp og hjálpast þannig að í gegnum 

aðlögunarferlið. Eins er hægt að segja að foreldrarnir finni líka fyrir stuðningi hverjir frá 

öðrum og kynnist öðrum foreldrum sem eru að ganga í gegnum það sama.  

 Leikskólinn Tröllaborgir notar slíkt aðlögunarferli sem kynnt er í fylgiskjölum.39 

Þegar barn með sérþarfir byrjar í leikskólanum þarf að huga að því að barnið fái þá 

aðlögun sem hentar hverju sinni, hvort sem um fötlun, þroskafrávik eða barn með annað 

tungumál ræðir.  

 

3.4 Aðlögun barna með sérþarfir 

Í lögum um málefni fatlaðra 8. gr. stendur: 

 

,,Þarfir fatlaðra barna fyrir umönnun og þjálfun ásamt nauðsynlegri aðstoð við fjölskyldur 

þeirra svo að þær geti búið börnum örugg og þrokavæn uppeldisskilyrði“.40 

Þegar fatlað barn byrjar í aðlögun er mjög mikilvægt að leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn leikskólans hafi gert sér grein fyrir fötlun barnsins og fái aðstoð greinigastöðvar 

ríkissins til leikskólans, til að leiðbeina  þeim um hvar barnið er statt í þroska, hver hæfni þess 

er og hvernig skal unnið að þróun þroska barnsins og fleira því tengt.41 Foreldar fatlaða 

barnsins þurfa svo að vera vel upplýstir um hvað barnið á rétt á samkvæmt lögum, eitt af þvi 

er einstaklingsnámskrá sem Greiningarstöð ríkisins útbýr42, sem allir aðilar sem tengjast 

barninu vinna að, það er að segja foreldrar, kennarar og þeir sem vinna með barnið. 

 Á Íslandi eru til svokölluð leikfangasöfn þar sem leikföng og fleira sem örvar þroska 

fatlaðra barna sérstaklega eru tilhöfð. Foreldrar fatlaðra barna hafa aðgang að þessum söfnum 

þar sem þau fá ráðgjöf og upplýsingar um þjáfun og uppeldi barna sinna. Sérhæfðu leikföngin 

 
37 Jakobína Elín Áskelsdóttir 2001:14-16  
38 Jakobína Elín Áskelsdóttir 2001:14-16 
39 Sjá fylgiskjal 1 
40 Alþingi Íslands 1992. Sótt 8. mars 2007 
41 Umboðsmaður barna 1998:43-44 
42 Sjá fylgiskjal 2 
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eru svo leigð út til að barn með tilgreinda fötlun fái sértæka þjálfun sem hentar þeim hverju 

sinni.43 Gott væri að leikskólar væri búnir að búa sig undir ef fatlað barn væri að byrja í 

aðlögun og nálgast þau leikföng sem myndu henta barninu til að byrja með.  

Þegar barn með sérþarfir byrjar sína leikskólagöngu er gott að leikskólakennari og 

sérkennslufulltrúi leikskólans byrji sem fyrst á því að búa til einstaklingsnámskrá fyrir barnið. 

Einstaklingsnámskrá er tæki sem hægt er að nota til að tryggja að nemandi með sérþarfir fái 

kennslu sem er aðlöguð að getu hans og hæfileikum. Einnig tryggir hún að nemandinn sé 

þátttakandi í félagslegu og menningarlegu atferli innan skólans.44 

Einstaklingsnámskrá leggur aðaláherslu á það verkefni hvernig skuli skipuleggja og 

framkvæma kennslu barna, unglinga og fullorðinna með sérþarfir. Við gerð 

einstaklingsnámskrár er búin til ákveðin námskrá fyrir einstaklinginn með sérþarfirnar og 

unnið með alla þætti þar sem námið getur orðið árangursríkt og persónuþroski eflst. 

Hugmyndafræði kennslunnar getur nýst til að greina og ákvarða þær aðstæður sem tengjast 

skipulagi og framkvæmd kennslunnar sem er svo aðlöguð getu og hæfni þess einstaklings sem 

um ræðir.45 

Aðlöguð kennsla fyrir nemendur með sérþarfir gerir körfur um aukna fjölbreytni hvað 

snertir ýmislegt tengt skapandi starfi og öðru sem ekki tengist hinu venjulega 

dagsskipulagi.46Aðlöguð kennsla er ekki á ábyrgð eins umsjónaraðila heldur sameiginleg 

skylda og ábyrgð allra sem koma að skólasamfélaginu. Í skólanum þarf athyglin að beinast 

bæði að hinum einstaka nemanda og að því nærsamfélagi sem hann er hluti af. Þannig getur 

aðlöguð kennsla orðið stór og mikilvægur hluti af því að gefa nemendum með sérþarfir 

aðlagaða kennslu, sem þeir eiga rétt á.47 

Til eru vandamál af sálfræðilegum toga eins og aðskilnaðarkvíði. Ef aðlögun gengur 

illa gæti verið um slíkt að ræða. Huga þarf að því að vinna rétt með slíkan vanda. 

3.5 Aðskilnaðarkvíði 

Aðskilnaðarkvíði kemur fram í margskonar myndum hjá barninu. Skilningur á þessu 

vandamáli getur auðveldað leikskólakennurum vinnuna með þeim sem eiga við vandann að 

stríða. Fyrst er að gera foreldrum ljóst að aðskilnaðarkvíðinn sé eðlilegur hluti af sambandi 

foreldra við barnið sitt. Ef óörugg geðtengsl eru til staðar er aðskilnaðarkvíði líklegri.48 

43 Umboðsmaður barna 1998:44.  
44 Nordahl, Thomas og Terje Overland 1992:26-27 
45 Nordahl, Thomas og Terje Overland 1992:59 
46 Nordahl, Thomas og Terje Overland 1992:26-27 
47 Nordahl, Thomas og Terje Overland 1992:59 
48 Godwin, L.J.,Groves, M.M., Horm-Wingerd, D.M. 1993:13 
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Barn sem gengur í gegnum aðlögunarferli þarf mikinn stuðning frá foreldrum og 

leikskólakennara til að koma í veg fyrir aðskilnaðarkvíða, þá sérstaklega ef barnið hefur ekki 

náð góðum málþroska og skilningi á tímahugtakinu. Barninu gæti liðið illa og fengið 

hræðslutilfinningu yfir því að foreldri finni það ekki eða þá að barnið komist ekki heim í 

öruggt umhverfi sitt. Oft geta tengsl við ákveðinn starfsmann á leikskólanum eða hlutir sem 

eru barninu mikilvægir komið í veg fyrir að aðskilnaðarkvíðinn taki völdin.49 

Aðskilnaður frá foreldri eða öðrum umönnunaraðila verður þess oft valdandi að börn 

verða óhamingjusöm um stund. Þeim líður eins og að það sé verið að yfirgefa þau eða setja 

þau til hliðar. Aðskilnaðarkvíðinn getur birst í miklum gráti og óeðlilegri hegðun.50 

Algeng viðbrögð yngstu barnanna eru oftast sár grátur eða mikil hræðsla, en hjá eldri 

börnum eru viðbrögðin oft fólgin í óraunverulegum áhyggjum að eitthvað komi fyrir þann 

sem skilur við þá, ótti við að þau verði ekki sótt, þau neita að fara í skólann, kvartanir koma 

upp um verki í höfði eða maga. Þessi svo kallaði aðskilnaðarkvíði getur komið hjá börnum 

eða unglingum sem hafa áður þolað aðskilnað vel.51 

Aðskilnaðarkvíði er af sálfræðilegum toga og ef hann eykst mikið þarf að leita hjálpar 

hjá þeim sem sérhæfa sig í þeim efnum. Þar þurfa foreldrar og leikskólinn að vinna saman.  

Aðlögunarferlið er ekki síður foreldranna að ganga í gegnum. Mikilvægt er að hafa 

foreldrana með alveg frá byrjun, þeirra ánægja af leikskólastarfinu hefur mikil áhrif á barnið 

sjálf og hvernig því líður í leikskólanum.  

 

49 Balaban, Nancy 1987:11 
50 Balaban, Nancy 1987:6-7 
51 Doctor.is 1999-2004. Sótt 27. mars 2007 
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4 Foreldrasamstarf 
 

Samkvæmt lögum um leikskóla er leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið í 

skólakerfinu og er fyrir börn upp að sex ára aldri. Þar er tiltekið að leikskólanum er skylt að 

annast í samráði við foreldra, uppeldi og menntun barna undir handleiðslu sérmenntaðs 

starfsfólks.52 

Í reglugerð um starfsemi leikskóla frá Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu kemur fram í 

6. kafla, 17. grein að:  

 

Tengsl leikskóla og foreldra styrkja uppeldisstarf leikskóla og ytri umgerð 

starfseminnar. Er það byggt á því að leikskólabörn, foreldrar og starfsfólk 

leikskóla hafa ýmissa sameiginlegra hagsmuna að gæta. Gera skal ráð fyrir 

slíku samstarfi við skipulagningu starfsins í samræmi við uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla. 

Í kaflanum um foreldrasamstarf í Aðalnámskrá leikskóla koma skýrt fram markmið 

foreldrasamstarfs í leikskólum á Íslandi: 

• að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans 

• að veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í leikskólanum 

• að afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra 

• að stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans 

• að rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna 

• að skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna53 

Félag leikskólakennara leggur sérstaka áherslu á að strax við upphaf leikskóladvalar barns 

sé lagður góður grunnur að öflugu foreldrasamstarfi. Fyrstu dagana skal skipuleggja með það 

í hugsa að lögð sé áhersla á gagnkvæmt traust og virðingu. Eins að aðlögun barna sé vel 

undirbúin, jafnvel með því að auka við stöðugildi starfsfólks á þeim tíma sem aðlögunin fer 

fram. Einnig kemur fram mikilvægi þess að foreldrum sé gert viðvart um allar veigamiklar 

breytingar sem eiga sér stað í leikskólanum, eins og í skólanámskránni, aðbúnaði eða húsnæði 

leikskólans. 

52 Alþingi Íslands 1994. Sótt 10. janúar 2007. 
53 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
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Sambandið á milli foreldra og starfsfólks leikskólans þarf að byrja sem fyrst að móta, því 

fyrr sem það myndast því meira verður það hvetjandi fyrir foreldrana að taka þátt í 

skólagöngu barnsins. Samskiptin á milli leikskólans og heimilis skipta höfuðmáli þegar kemur 

að barninu og skólagöngu þess. Ágóði barnsins af góðu samstarfi er jákvætt hugarfar gagnvart 

skólanum og ánægja með að mæta í skólann, foreldrar verða ángæðari með sjálfa sig og finna 

fyrir auknu sjálfstrausti. Kennarinn öðlast meiri skilning á menningarlegum bakgrunni 

barnsins.54 

Samskiptin milli foreldra, kennara og barns eru mest þegar barnið kemur með foreldrum 

sínum í leikskólann á morgnana og síðan þegar þau eru sótt eftir daginn. Þá ræða 

leikskólakennarinn og foreldrar saman um líðan barnsins að einhverju leyti. 55 

Yfirleitt gilda sömu markmið í samskiptum á milli foreldra og skóla, þar eigi að ríkja 

bættar forsendur barna til menntunar og þroska. Það er ekki nægilegt að stefna að 

skynsamlegri verkaskiptingu og góðu upplýsingastreymi. Losa verður um alla þá togstreitu 

sem gæti verið til staðar þannig að börn finni fyrir samstöðu þeirra sem annast uppeldi þeirra 

og menntun, þannig að þau skilji að það eru þau sjálf og þeirra velferð í skólamálum sem 

skipta uppalendur mestu máli. Mikilvægt er í daglegum samskiptum á milli kennara og 

foreldra að kennarar komi upplýsingum á framfæri til forelda og leiti til þeirra með spurningar 

sem skipta máli. Miklu skiptir að kennarar sýni foreldrum að þeir taki starf sitt alvarlega og 

beri hag og velferð foreldranna fyrir brjósti. Forsenda góðrar samvinnu er samstaða beggja 

aðila, að þeir beri traust hver til annars og sýni tilfinningum og skoðunum hvers annars 

virðingu. 56 

Gott er að leikskólakennarinn ræði við foreldra ef upp kemur óæskileg hegðun hjá barninu 

í skólanum. Foreldrar eru þeir aðilar sem þekkja barnið best og standa því næst , sömuleiðis er 

það gott ef foreldrar láta vita um leið og þeir verða óánægðir með skólastarfið eða þá ánægðir, 

sem er mikilvægt fyrir kennarann.57 Ef þannig er farið að skilar vinnan góðum árangri og 

hægt er að finna skynsamlegustu leiðina til að hjálpa barninu að takast á við óæskilega 

hegðun bæði heima og í skólanum. 

Talið er að gott foreldrasamstarf einkennist af eftirfarandi atriðum: 

• Á öryggistilfinningu fyrir alla aðila í leikskólastarfinu, sem byggir á gagnkvæmri 

virðingu og sameiginlegri ósk um að barnið dafni, ef leikskólinn sýnir foreldrum 

öryggistilfinningu þá er barnið öruggt. 
 
54 Huber, Linda 2003:75 
55 Huber, Linda 2003:75 
56 Ragnhildur Bjarnadóttir 1994:182 
57 Ragnhildur Bjarnadóttir 1994:183 
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• Á opnum samskiptum og virkri hlustun, báðir aðilar hafa vilja og löngun til samstarfs 

og hlusta á rök og óskir hvors um sig um atriði sem snúa að barninu. 

• Á faglega sterkum og áhugasömum leikskólum, það skapar öryggi hjá foreldrum að 

sjá fagmannleg og mannúðleg samskipti við börnin. Leikskólakennarinn á að vera 

þægilegur rólegur og tilbúinn að ræða uppeldismál þegar þörf er á og sýna foreldrum 

að barnið þeirra skiptir máli fyrir leikskólann. 

• Á samstarfi, þátttöku og áhrifum sem virka. Foreldrar eru sérfræðingar um börnin sín, 

þekking þeirra skal virt og höfð í heiðri, að foreldrar séu upplýstir um það sem er að 

gerast og viðkemur þeirra barni. Boðið upp á samræður um barnið, þarfir þess og 

þroska. 

• Á opnu samstarfi - kjarni samstarfsins, opin samskipti séu ávallt í fyrirrúmi og gæta 

þess að tapa sér ekki í formlegu starfi í stofnana plani það er stjórnun, fundir, rekstur 

og almennt skipulag. Alltaf mögulegt að finna tíma til að ræða atriði tengd barninu og 

leikskólanum.58 

Mikilvægt er að hafa í huga að í sameiningu mynda fjölskyldan og leikskólinn 

bandalag sem stuðlar að þeirri grundvallar ábyrgð að eiga samskipti við og mennta börnin. 

Það er langt síðan leikskólakennarar uppgötvuðu mikilvægi þess að veita foreldrum 

upplýsingar og stuðning. Þau geta og eiga að vera jafnir aðilar í samstarfinu. Það eru margar 

leiðir sem foreldrar og leikskólakennarar geta farið til að auka samskipti sín á milli. 

Foreldrum er gert sýnilegt hvað börnin þeirra eru að gera í leikskólanum.59 

Þeir foreldrar sem eru að láta fyrsta barnið sitt í leikskóla vilja oft fá upplýsingar um 

barnið sitt og hvernig því gengur til að byrja með í leikskólanum. Við sem störfum í 

leikskólanum getum til dæmis komið til móts við þær þarfir foreldranna með stöðugu 

sýnilegu starfi. 

4.1 Sýnilegt leikskólastarf  
Eins og nefnt var hér í lok síðasta kafla er mikilvægt að bygga upp gott foreldrasamstarf með 

sýnilegu leikskólastarfi. Leikskólastefnan Reggio Emilia er eina af þeim stefnum sem leggur 

sérstaklega upp með það að hafa innra starf leikskólans sýnilegt foreldrum. 

 
58 Andersen, J. og  K. Rasmussen 1996:93-94 
59 Gordon, A.M. og K.W. Browne 2000:271 
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Reggio Emilia er ákveðin aðferðafræði sem kemur frá Ítalíu. Á Íslandi starfa nokkrir 

leikskólar í anda Reggio Emilia, sem einkennist meðal annars af góðu foreldrasamstarfi og 

sýnilegu innra starfi. Mikil áhersla er lögð á uppeldisfræðilega skráningu.  

Uppeldisfræðileg skráning er góð aðferð til að foreldrar geti fylgst með börnunum 

sínum í leikskólastarfinu. Skráning sem hefur verið stytting á heitinu uppeldisfræðileg 

skráning er aðferð til gagnaöflunar. Hún er notuð fyrst og fremst til að auka skilning okkar á 

því sem er að gerast í leikskólanum, sýna foreldrum hversu hæfileikarík og getumikil börnin 

eru, án þess að meta það samkvæmt stöðlum. Í aðferðinni felst bæði skráning og innihald. 

Með innihaldi er átt við það sem skráð er eftir börnin, það sem þau segja, gera, rýnt í verkin 

þeirra og hvernig við tengjumst verkinu. Skráning er góð leið til að gera innra starf 

leikskólans sýnilegt foreldrum. Einnig eru skráningar mikilvægar sem endurbætur á starfinu, 

fyrir starfsfólk að meta sjálft sig í starfi, hvað börnin kunna hverju sinni, hvernig þau hugsa og 

hvernig þau læra.60 

Guðrún Alda Harðardóttir dósent við Háskólann á Akureyri er höfundur bókarinnar Í

leikskóla lífsins frá árinu  2001 þar sem hún fjallar um Reggio Emilia stefnuna og útskýrir vel 

uppeldisfræðilegu skráningar aðferðina. Þar kemur meðal annars fram að uppeldisfræðileg 

skráning er notuð sem verkfæri til þess að rannsaka og skilja samskipti og hugarheim 

barnsins. Hún varpar ljósi á rödd barnsins og gerir okkur kleift að skoða okkur sjálf og þróa í 

starfi. Hún varpar ljósi á hvar áhugi barnsins er, hvað barnið getur, skilur og hvernig það 

hugsar og hvað það veit. Skráningaraðferðin getur gert ,,innra“ starf skólans sýnilegt sem oft 

hefur verið talið ,,ósýnileg“. Skráningarnar geta gefið kennurum upplýsingar um hvernig þeir 

eru í starfi og um leið geta þær svarað spurningum um hvað barn kann, hvernig það hugsar og 

hvernig það lærir og þannig verið verkfæri til að breyta skólastarfinu. Þegar kennari skráir inn 

upplýsingar sér hann meðal annars hvernig börn leysa úr vandamálum o.fl., hæfni barnanna 

kemur honum jafnvel á óvart. Skráningin er ekki síst góður grunnur að uppeldislegri umræðu 

á deildarfundum, fagfundum, starfsmannafundum, leiðtogafundum, foreldrafundum, í 

foreldrasamtölum svo eitthvað sé nefnt.61 

Uppeldisfræðileg skráning er aðeins ein af mörgum leiðum sem hægt er að nota til að 

gera leikskólastarfið sýnilegt fyrir foreldrum. Sú aðferð er fjölbreytt og einföld og ætti að vera 

í hávegum höfð í flestum leikskólanum. Sýnilegt leikskólastarf er oft það sem byggir brúna á 

milli heimilis og skóla. Foreldrar hafa ekki augu á barninu á leikskólanum og vita í raun ekki 

mikið hvað á sér stað utan við dagskipulagið. Sérstaklega er þetta mikilvægt þegar um börn er 

 
60 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:34-35 
61 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:34-45 
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að ræða sem hafa ekki náð tökum á tungumáli sínu. Öll smáatriði sem upplýsa foreldrana um 

leikskólastarfið eiga að geta bætt sambandið og stytt brúna á milli heimilis og skóla.  

 

4.2 Foreldrar af erlendum uppruna 
Börnum með annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað mjög í íslenskum leikskólum og 

mældust 7,4% af öllum leikskólabörnum árið 2006.62 

Í fjölmenningarstefnu fyrir leikskóla í Reykjavík sem tekin er saman fyrir menntasvið 

Reykjavíkur kemur fram að í foreldrasamstarfi eigi leikskólar að vinna gegn fordómum og 

misrétti. Þar er líka tekið fram mikilvægi stuðnings tvítyngdra kennara sem tala móðurmál 

barnsins í aðlögunarferli barnanna, auk þess sem þeir eru góður stuðningur við 

foreldrasamvinnu.63 

Bandaríski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1917-2005) segir skóla vera tvö 

örkerfi, þar sem barnið verður fyrir beinum áhrifum fjölskyldu annars vegar og hins vegar frá 

starfsfólki leikskóla og annarra barna. Tengslin á milli þessara kerfa skipta svo miklu máli 

fyrir barnið sjálft og hvernig samskiptum á milli heimilis og skóla er háttað. Oft er lítill munur 

á viðhorfum og gildismati þessara tveggja kerfa og finnur barnið því lítið fyrir því að koma af 

heimili í skólann. En til eru tilvik þar sem umskiptin eru mikil og barnið jafnvel komið í nýja 

og gjörólíka veröld sem getur verið erfitt að fóta sig í. Þegar foreldrar barnsins þekkja ekki 

menningarheim skólans, líður þeim ekki vel í skólanum og samskiptin við starfsfólk skólans 

ganga illa. Þá má búast við því að barnið villist af þroskaleið sinni sem þar geti síðar haft 

slæm áhrif á barnið.64 

Bronfenbrenner segir einnig að nauðsynlegt sé að flæði upplýsinga um viðhorf, 

reynslu og leiðsögn milli kerfanna tveggja, heimili og skóla sé opið og þá sé best stutt við 

þroskaferli barnsins. Hann tekur dæmi um að lestarkennsla barns og árangur hennar ráðist af 

tengslum á milli heimilis og skóla frekar en hvernig lestarkennslunni sjálfri er háttað.65 

Það er því mikilvægt fyrir starfsfólk leikskóla að mynda sterk tengsl við foreldra barna 

af erlendum uppruna. Þróunarverkefni var gert á árunum 2001-2004 um 

fjölmenningarleikskóla í Reykjavík. Markmið þróunarverkefnisins var m.a. að efla samstarf 

við alla foreldra og þá sérstakalega þeirra sem voru af erlendum uppruna. Rannsókn var gerð 

 
62 Hagstofa Íslands 2006. Sótt 12. janúar 2007 
63 Anna Þorbörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:31-47 
64 Bee, Helen 1997:366-377  
65 Bee, Helen 1997:366-377 
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á meðalstórum leikskóla í Reykjavík þar sem reynsla var nokkuð löng  af því að þar dveldu 

börn af erlendum uppruna.66 

Á meðan á þróunarverkefninu stóð voru tuttugu starfsmannafundir sem ætlaðir voru 

þróunarverkefninu auk þess sem stjórnendur og verkefnisstjórar hittust mánaðarlega til að 

fjalla um framgang verkefnisins. Starfsfólkið sótti líka ýmis námskeið um fjölmenningu og 

fjölmenningarleg vinnubrögð. Ákveðið var að besta leiðin til að vinna að markmiðum 

verkefnisins væri að efla samstarf við alla foreldra og þá sér í lagi foreldra þeirra barna sem 

voru af erlendum uppruna.67 

Börnum sem koma í leikskóla þar sem móðurmál þeirra er ekki talað og menning, trú 

og fleira er frábrugðið því sem þau eru vön, getur farið aftur í þroska ef ekki er vandað til 

aðlögunarferlisins. Það getur haft skaðleg langtímaáhrif ef ekki er gripið í taumana eins fljótt 

og unnt er. Um leið og við vitum að barn af erlendu bergi brotnu er að koma í leikskólann 

þurfum við að undirbúa komu þess og gefa okkur góðan tíma til að fræðast um aðstæður þess. 

Nauðsynlegt er að tala við foreldra þess barns eins og annarra barna, ef túlk þarf skal hann 

kallaður til.  

Eins og sést hér að framan er nauðsynlegt fyrir þroka þeirra barna sem koma frá örðu 

landi, með annað tungumál og menningu, að leikskólar taki sérstaklega á móti þeim. Það 

gildir ekki það sama fyrir þau börn og önnur sem ganga í gegnum aðlögunarferlið. Foreldrar 

fatlaðra barna þurfa einnig aðra þjónustu en foreldrar heilbrigðra barna. 

4.3 Foreldrar fatlaðra barna 
Í grein eftir Elsu Sigríður Jónsdóttur lektor í sálfræði við Kennaraháskóla Íslands  er gerð 

grein fyrir niðurstöðum tveggja rannsókna sem gerðar voru í Reykjavík og nágrenni árin 

1996-1998 og veturinn 2002-2003 um reynslu foreldra fatlaðra leikskólabarna. Í þeirri fyrri 

kemur í ljós að samfélagið virðist ekki vera tilbúið að veita fötluðum börnum sambærileg 

uppeldisskilyrði og ófötluðum. Í seinni rannsókninni var talað við foreldra fatlaðra barna sem 

sögðu frá reynslu sinni að hafa fatlað barn í skólakerfinu. Seinni rannsóknin var gerð til að 

kanna hvort sýn samfélagsins hafði breyst frá því að fyrri rannsóknin var gerð.68 

Öll börn foreldra sem talað var við í rannsókninni voru í leikskóla og greinilegt var að 

foreldrum þótti leikskóladvöl barnsins mikilvæg. Það að barnið færi í leikskóla eins og önnur 

börn var hluti af því að foreldrar upplifðu sig og barnið sem eðlilega fjölskylduheild, einnig 

 
66 Anna Þorbörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir2006:31-47 
67 Anna Þorbörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 2006:31-47 
 
68 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003:34 
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staðfesting á því að barnið þeirra væri hluti af hóp annarra barna. Ein móðir lýsti því hvað hún 

hefði verið hrædd um að barnið hennar yrði ekki tekið í leikskólann, aðlögunin gekk erfiðlega 

og hún hélt jafnvel að starfsfólkið myndi hreinlega gefast upp og tjá henni að þau gætu ekki 

annast barnið. Leikskóladvölin var líka mjög mikilvæg foreldrunm þar sem þau fengu þá tíma 

fyrir sig sjálfa á meðan barnið var í leikskólanum. Það hefði verið erfitt að vera í hálfgerðri 

,,einangrun“ frá samfélaginu, að vera alltaf bundin heima með fatlað barn. Ein móðir lýsti því 

þannig: ,,Þegar hann var farinn að vera allan daginn í leikskólanum þá var það eins og að 

vakna til lífsins. Áður lifði ég einhvern veginn engu lífi. Mér fannst ég vera í fangelsi...“.69 

Allir þeir foreldrar sem þátt tóku í rannsókninni voru ánægðir með leikskólana sem 

börnin þeirra voru í þegar viðtölin voru tekin. Sérstaklega var ánægja með það þegar foreldrar 

annarra barna komu til þeirra og lýstu ánægju sinni yfir því hve þeirra eigin börn hefðu í raun 

gott af því að umgangast fötluð börn. Foreldrum fatlaðra barna fannst þó skipta mestu hlýtt 

viðmót starfsfólks, nægur tími þess til viðræðna og sveigjanleiki í starfi. Þessir þættir voru til 

staðar í leikskólum barnanna. Einnig þótti þeim mikilvægt að hlustað væri á þá og borin 

virðing fyrir skoðunum þeirra. Nauðsynlegt væri þó fyrst og fremst að starfsfólk leikskólans 

hefði trú á börnunum, gerði kröfur til þeirra og kynni aðferðir til að stuðla að tjáskiptum og 

þannig styðja börnin í leik og efla félagsfærni þeirra.70 

Í niðurstöðum rannsóknanna kom þó einnig í ljós að barátta foreldranna um að fötluð 

börn nytu sömu lífsgæða og önnur börn hafði lítið breyst. Einstaklingar innan kerfisins fengu 

þó hól fyrir starf sitt en í heildina fannst foreldrum þeir oft mæta höfnun og skilningsleysi frá 

þjónustuaðilum. Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins fær þó betri umsögn í seinni 

rannsókninni. Mikil breyting hefur þó orðið á því að foreldrar þekkja betur réttindi sín og 

barna sinna og gera sér betri grein fyrir því hvað má gera betur.71 

Samanburður á þessum tveimur rannsóknum bendir til þess að enn þurfi margt að 

breytast til þess að fötluð börn og foreldrar þeirra sitji við sama borð og aðrir hvað varðar 

þjónustu og lífsgæði. 

 

69 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003:35 
70 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003:36 
71 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003:36  
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5 Niðurstöður 
 

Tilgangur minn með því að kynna mér þetta efni var að fá svar við 

rannsóknarspurningunni: ,,Á hverju byggist upphaf leikskólagöngu barna?”.  Það fræðilega 

efni sem ég hef lesið hefur styrkt mig í þeirri trú að mikilvægt sé að vanda vel til fyrstu 

sporanna á leikskólanum. Og vonandi gerir það mig að betri starfsmanni!  

Í fræðunum kemur greinilega fram að mikilvægt er í upphafi að að gera sér nokkra grein fyrir 

tengslum barns og foreldris.  Hvernig tengist barnið uppalendum sínum?    Fyrst mynda 

börnin tilfinningatengsl við þann sem annast það frá fæðingu en þegar barnið á í endurteknum 

samskiptum við aðra en foreldra, myndast tengsl sem eru kölluð geðtengsl. Góð eða örugg 

geðtengsl eiga að auka öryggistilfinningu og efla félagsþroska barnsins.     Flestir fræðimenn 

voru sammála um að grundvöllur  þess að barnið myndi góð geðtengsl við aðra er að barnið 

að hafi átt í góðum tilfinningalegum tengslum við þá sem hafa annast það frá fæðingu.  Strax í  

upphafi leikskólagöngu sjást greinileg merki þess að barn sækist eftir góðum tengslum við 

starfsmann leikskólans. Barnið sækist eftir öruggri höfn hjá fullorðnum. Margir fræðimenn 

skipta geðtengslum í  örugg og óörugg geðtengsl. Og allir eru þeir sammála um  að  barn 

myndar frekar örugg tengsl við aðra ef  það hefur átt örugg tengsl við foreldra.  Margt bendir 

til þess að styrkleiki og öryggi geðtengsla barns í frumbernsku hafi úrslitaáhrif á hæfni þess til 

að mynda góð tengsl við aðra síðar á ævinni.  Það er því ögrandi verkefni fyrir starfsfólk 

leikskóla að vera stöðugt vakandi yfir því hvernig tengsl  barns er við foreldra sína og síðan 

hvernig tengslin við íbúa leikskólans þróast  og grípa inní ef líkur eru á að óörugg tengsl séu 

að þróast.   

 Þegar að aðlögun í leikskóla kemur þarf oft að spila þann tíma útfrá því hvernig 

geðtengsl barnsins eru við foreldra,starfsmenn leikskólans og önnur börn. Í aðalnámsskrá 

leikskóla er talað um að gefa þurfi barninu góðan tíma til að aðlagast leikskólastarfinu.  Í dag 

eru allir sammála um að standa þurfi faglega að verki  og gefa barninu tíma til aðlögunar en 

barnið sé ekki skilið eftir hjá ókunnugum  fyrirvaralaust.  Ferli  aðlögunar er mislangt en taka 

þarf mið af hvað hentar hverju og einu barni.  Í því ferli á að leggja  grunn að góðum 

tengslum við barnið og foreldra þess.  

 Margar mismunandi aðferðir eru við aðlögun, sumir leikskólar velja að taka eitt barn í 

aðlögun í einu en aðrir vilja hafa börnin saman í hóp. Munurinn á þessum tveim leiðum er þá 

helst sá að ef barnið er í einstaklingsaðlögun gengur það eitt í gegnum ferlið og er í 

brennidepli en ef það fer í gegnum hópaðlögun hefur það fleiri með sér og fær þá styrk frá 

jafningjum sínum.  Fræðimenn eru margir sammála um að gott sé að hvert barn hafi einn 
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ákveðinn tengilið meðal starfsfólks.  Kannanir sem gerðar hafa verið meðal foreldra hafa 

einnig bent til þess að þeim finnist mjög jákvætt að hafa einhvern einn ákveðinn starfsmann 

sem er sérfræðingur í þörfum barnsins.   

 Mikil áhersla er lögð á jákvæða aðlögun barna með sérþarfir. Börnum með sérþarfir 

hefur fjölgað undanfarið. Lögð er rík áhersla á að leikskólinn hafi allar upplýsingar um barnið 

og þroska þess á þeim tíma sem aðlögun hefst og undirbúa komu barnins á leikskólann 

samkvæmt því.  

 Þau vandamál sem tengjast aðlöguninni eru oftast af þeim toga að leikskólinn getur 

búið til nýjar leiðir sem henta hverju sinni, en stundum geta vandamál eins og 

aðskilnaðarkvíði orðið starfsfólkinu ofraun. Þarf  að greina þann vanda sem fyrst og vinna svo 

með foreldrum og jafnvel sálfræðingum við lausn vandans.  Einnig eru fræðimenn sammála 

um að oft komi bakslag í aðlögunarferlið og starfsfólk þurfi að vera viðbúið því og kunni að 

grípa tímanlega inní, t.d. með bættu skipulagi sem aukið getur öryggi þeirra.   

 Í allri þessari umfjöllun er ljóst að foreldrar barnanna eru lykilpersónur í því hvernig 

börn tengjast og hvernig þau aðlagast leikskóladvölinni. Allir eru í dag sammála um að 

samstarf við þá sé grundvöllur góðrar byrjunar á leikskóladvölinni og byrja þarf sem fyrst að 

móta samstarfið.  Ágóði barnsins af góðu samstarfi þessara aðila skilar sér með ánægju af 

starfi sínu á leikskólanum.  

Á síðustu árum hefur leikskólastarfið orðið stöðugt sýnilegra og fræðimenn sammála 

um að það sé jákvæð þróun.  Uppeldisfræðileg skráning er tæki sem mikið er farið að  nota til 

þess að átta sig á hvað barn getur, kann, skilur og hugsar og einnig hvernig starfsmaðurinn 

stendur sig í starfi.  Sýnilegt leikskólastarf er oft það sem byggir brúna á milli heimilis og 

skóla, foreldrar geta þannig haft auga með barninu á leikskólanum, sérstaklega er þetta 

mikilvægt þegar börn hafa erlent móðurmál og fyrir börn með sérþarfir. Það er fjölgun á 

börnum með erlent móðurmál á íslenskum leikskólum og kerfið oft ekki í stakk búið að sinna 

foreldrum þeirra sem jafnvel skilja hvorki né tala annað tungumál en sitt móðurmál. Þegar 

ljóst er að barn með erlent tungumál er að byrja í leikskólanum er mikillvægt að undirbúa 

komu þess á leikskólann með fræðslu um menningu, siði og tungumál sín á milli.  Túlkur þarf 

að vera til staðar ef ekki er neinn starfsmaður leikskólans sem talar viðkomandi tungumál. 

Rannsóknir sýna að börn sem koma í leikskóla þar sem móðurmál er ekki talað og menning, 

trú og fleira frábrugðið því sem þau eru vön, geta farið aftur í þroska ef ekki er vandað til 

aðlögunarferlisins.  

Foreldrar fatlaðra barna þurfa að finna að barnið þeirra sé velkomið á leikskólann. Það 

er hægt með því að undirbúa komu barnins með leikfangakaupum við hæfi þroska barnins. 
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Hlýtt viðmót starfsfólks, nægur tími til samræðna, sveijanleiki og að borin sé virðing fyrir 

þeirra skoðunum eru atriði sem foreldrar fatlaðra barna vilja að sé í hávegum höfð þegar 

barnið þeirra byrjar á leikskóla.  Annað sem foreldrar fatlaðra barna nefna er að grundvöllur 

sé fyrir þroska barna sinna er að starfsfólk hafi trú á börnunum, geri til þeirra kröfur við hæfi, 

sýni  kunnáttu í tjáskiptum við börnin, styðji börnin í leik og efli félagshæfni þeirra.  

 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                                                       Upphaf leikskólagöngu barna 

28 

6 Lokaorð 
 

Eftir að hafa unnið þessa ritgerð hafa langanir til frekari rannsókna kviknað. Til dæmis væri 

forvitnilegt að athuga hvort framhaldið af leikskólagöngunni gengi betur en ella ef geðtengsl, 

aðlögun og foreldrasamstarf yrði höfð í fyrirrúmi á meðan og áður en leikskólagangan hefst. 

Einnig hvort þeir minnihluta hópar sem ég nefni í ritgerðinni, börn með sérþarfir, foreldrar 

barna með sérþarfir og foreldrar með erlent tungumál sé sinnt sem skildi í byrjun 

leikskólagöngu. Mér finnst þessi atriði sérstaklega mikilvæg í umræðuna inn á leikskólum og 

vildi helst að ákveðinn regla væri um upphaf leikskólagöngu barna hverju sinni.  

Þegar öll þessi atriði eru skoðuð og höfð í fyrirrúmi áður en barn hefur leikskólagöngu 

sína ætti barnið að vera betur í stakk búið að halda áfram leikskólagöngu sinni.  Til þess að 

upphaf leikskólagöngu barna sé sem farsælast þarf leikskólinn að huga vel að eftirtöldum 

atriðum, geðtengslum, aðlögunarferlinu og foreldrasamstarfinu. Ef leikskólinn setur sér 

ákveðnar reglur um aðlögunarferlið ætti barnið, foreldrar þess og þeir starfsmenn sem annast 

barnið að geta unnið starf sem mun marka farsæla göngu barnsins alla tíð. 
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Fylgiskjöl 
 



Fylgiskjal 1 
 

Hópaðlögun 
 



Aðlögun í Móa  
 

Nafn barns:______________________________________ 
 

Dagur og 
dagss. 

Tími Lengd Hvað er um 
að vera hjá 
börnunum? 

Hvað eiga 
foreldrar að 
gera? 

Dagur 1. 
Dagss. 

 45 mín. Börnin eru 
inni að skoða 
aðstæður á 
deildinni. 

Foreldrarnir eru 
með allan tímann 
og annast börnin. 

Dagur 2. 
Dagss. 

 2 tímar. Börnin taka 
þátt í 
starfsemi 
deildarinnar 

Foreldrar eru 
með börnunum 
allan tímann. 

Dagur 3. 
Dagss. 

 3 tímar. Börnin koma 
og borða 
morgunmat. 
Taka þátt í 
starfsemi 
deildarinnar 
og fara síðan 
heim. 

Foreldrar 
skreppa frá í smá 
stund. 
(kaffi niðri í 
Trölladyngju). 
Starfsfólk 
annast börnin á 
meðan. 

Dagur 4. 
Dagss. 

 4 tímar. Dagskipulag 
fyrir hádegi 
og 
hádegismatur.

Foreldrar 
skreppa frá ef 
hægt er og eru í 
símafæri. Koma 
og sækja börnin 
kl.12. 

Dagur 5. 
Dagss. 

 Hámark 7 
tíma á 
síðasta 
aðlögunar-
degi 

Dagskipulag 
fram yfir 
hádegi. 

Foreldrar fara 
frá, ef hægt er 
og sækja börnin í 
fyrra fallinu. 



Fylgiskjal 2 
 

Einstaklingsnámskrá 
 



EINSTAKLINGSNÁMSKRÁ 

Dags  Gildistími einstaklingsnámskrárinnar Frá  Til  

A.  Nafn Kennitala Heimilisfang Sími Leikskóli Deild 

B.  Foreldrar Kennitala Heimilisfang Sími Vinnus./gsm Netfang 

C.  Kennari (leikskólakennari eða deildarstjóri) Sími 

D.  Fundur Meðlimir teymisins Mættur já/nei 

Móðir/faðir/forráðamaður  

Deildarstjóri  
Umsjónarmaður 

sérkennslu  

Fulltrúi Skólaskrifstofu  

Aðrir  

E.  NÚVERANDI STAÐA BARNSINS 

F. ÁHERSLUÞÆTTIR 



G.  MARKMIÐ 

I. Langtímamarkmið: 

I.a. Skammtímamarkmið 

I.b. Skammtímamarkmið 

II. Langtímamarkmið: 

II.a. Skammtímamarkmið 

II.b. Skammtímamarkmið 

H. SÉRKENNSLA 

Dags upphaf þjónustu Staður Tíðni Lengd kennslustundar 

I. VIÐBÓTARÞJÓNUSTA (EF VIÐ Á) 

Dags upphaf þjónustu Staður Tíðni Lengd kennslustundar 

J. TILHLIÐRANIR EÐA BREYTINGAR Á SKÓLASTARFINU 

Dags upphaf þjónustu Staður Tíðni Lengd kennslustundar 

K. NÁKVÆM LÝSING Á ÞVÍ HVERNIG BARNIÐ ER UNDANÞEGIÐ HEFÐBUNDNU LEIKSKÓLASTARFI (EF VIÐ Á) 



L.  HVERNIG STAÐIÐ VERÐI AÐ MÆLINGUM Á ÁRANGRI 

M. HVERNIG FORELDRUM VERÐUR TILKYNNT UM ÁRANGUR 

N.  LÝSING Á HVERNIG STAÐIÐ VERÐUR AÐ FLUTNINGI MILLI SKÓLASTIGA (ÞEGAR ÞAÐ Á VIÐ) 

Kennitala Undirskriftir allra sem fundinn sátu 

Foreldri/forráðamaður  

Deildarstjóri  
Umsjónarmaður 

sérkennslu  

Leikskólastjóri  

Fulltrúi Skólaskrifstofu  
Aðrir


