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Útdráttur

Í verkefni þessu er fjallað um hreyfingu leikskólabarna.  Unnið er út frá þeim spurningum 
hvort leikskólabörn fái þá hreyfingu sem þau þurfa og hvernig aðstaðan til hreyfingar sé í 
leikskólum Akureyrarbæjar.  

Fjallað er um hreyfi- og líkamsþroska barna frá fæðingu og fram að sex ára aldri.  Farið 
er í þroskaferlið og sagt frá því hversu mikilvægt það er fyrstu árin.  Hlutverk leikskóla í að 
skapa góða aðstöðu til hreyfingar er rakið og sagt frá því hversu mikilvægt það er fyrir barn 
að fá þá hreyfingu sem það þarf í leikskólanum.  Fjallað er um offitu og sagt frá hvernig hægt 
sé að aðstoða barn sem glímir við það vandamál.  Einnig er fjallað um einhverfu, fyrst 
almennt þar er sagt frá því hvernig einhverfa lýsir sér, en þar á eftir er fjallað um börn með 
einhverfu það er hvernig barn sem glímir við þann sjúkdóm hegðar sér og hvernig einhverfa 
er greind. Síðan er fjallað um hreyfigetu einhverfra barna og hvernig þeirra geta í 
hreyfileikjum er.  Leitað var eftir svörum frá einum af leikskólum Akureyrarbæjar um getu 
einhverfs barns í hreyfileikjum.

Í síðari hluta ritgerðarinnar er rannsókn sem gerð var í leikskólum Akureyrabæjar þar 
sem athugað var hvernig þeir uppfylla þá þörf sem börn hafa til að hreyfa sig.  Þar kemur 
meðal annars fram að leikskólarnir sem tóku þátt í könnunni eru allir að vinna með hreyfingu 
en eru misvel búnir til að veita börnunum þá aðstöðu sem þau þurfa til hreyfingar.  

Abstract

This paper is about pre-school children’s physical activities.  The main questions are whether 
pre-school children get enough physical activities and how the facilities for physical activities
are in Akureyri’s kindergartens.

Children’s motor- and physical development from birth to the age of six years are 
looked at, and how important the development is in the first years.  The roles of kindergartens 
in creating good facilities for physical activities are also discussed and how important it is for 
the children to be already in the kindergarten provided with the necessary activities .  Obesity 
is dealt with and how children who suffer from obesity can be helped.  Autism is also 
covered, first in general and then autistic behavior. Here it is examined how children with 
autism deal with it and how they are diagnosed.  The motor skills of autistic children are then 
discussed and so are their physical activities.  A kindergarten in Akureyri was asked about the 
ability amongst autistic children to take part in games.  

The latter part of the paper consists of the results from a research about how Akureyri’s 
kindergartens fulfill children’s need for physical activity. This research states that the 
kindergartens which were involved are all dealing with children’s physical activities but they 
do not all have the proper facilities required. 


