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Ágrip 

Lokaritgerð þessi markar endalok skólagöngu minnar við Kennaraháskóla Íslands, 

leikskólabraut. Veturnir þrír hafa verið eftirminnilegir og margt fróðlegt hefur verið á 

boðstólnum fyrir námsþyrsta leikskólakennaranema. Þegar kemur að gerð 

lokaritgerða velja nemendur efni sem sérstaklega hefur höfðað til þeirra í náminu og 

er ég þar ekki undanskilinn. Markviss hreyfiþjálfun leikskólabarna er viðfangsefni 

sem mér er mjög hugleikið. Strax við fæðingu hafa börnin mikla þörf fyrir að hreyfa 

sig og fá útrás fyrir hreyfiþörf sína. Því finnst mér það skjóta skökku við þegar fréttir 

berast af vaxandi tíðni offitu og síaukinni kyrrsetu íslenskra barna. Mikil breyting 

hefur orðið á áhugamálum barna undanfarna áratugi. Fyrir ekki löngu léku öll börn sér 

sem mest þau máttu og hreyfifærni þeirra, þol og áræðni efldist samhliða því. Í dag 

eyða mörg börn ótal stundum framan við tölvuskjáinn eða sjónvarpið og sýnt hefur 

verið fram á að börnin borði óhollari mat en áður. Börnin eru keyrð um allan bæinn 

og þessi þróun hefur haft það í för með sér að alltof mörg börn hreyfa sig minna en 

þurfa þykir. 

Mig langaði að skoða hvað leikskólar gætu gert til að stemma stigum við þessari 

uggvænlegu þróun. Ég greip tækifærið þegar kom að því að velja efni til lokaritgerðar 

minnar og hér á eftir má sjá afrakstur rannsóknar og heimildaöflunar minnar. 

Í ritgerðinni verður fjallað um hreyfiþroska barna á fræðilegum nótum og rýnt í 

mikilvægi leiksins fyrir hreyfifærni barna. Ég greini frá úttekt minni á leikskólalóðum 

nokkurra leikskóla í Reykjavík og viðtölum mínum við leikskólastjóra leikskólanna. 

Ég fjalla að auki um nokkra leikskóla sem getið hafa sér gott orð fyrir markvissa 

hreyfiþjálfun, útikennslu í Noregi og Danmörku og set að lokum fram mínar 

hugmyndir að útisvæðum sem fela í sér áskoranir jafnt sem skemmtun. 



   

Formáli 

Gerð þessa lokaverkefnis var ákaflega ánægjuleg og lærdómsrík. Þrátt fyrir að ég 

þakki auðmjúkur fyrir þá viðurkenningu sem ég hef fengið fyrir framtak mitt þá kemst 

ég ekki hjá því að nafngreina nokkra einstaklinga sem hjálpuðu mér við 

sköpunarverkið. Fyrstan ber að nefna leiðsagnarkennarann minn, Anton Bjarnason. 

Við skipulagningu á ritgerð sem þessari er Anton á heimavelli. Hver fundur okkar 

skilaði af sér nýjum og ferskum hugmyndum og Anton á ómældar þakkir skyldar fyrir 

sitt framlag. Það var yndislegt að vinna með einstaklingi sem hefur jafn sterkar 

skoðanir á þessum málum og Anton hefur. Íris Kristjánsdóttir var stoð mín og stytta 

við gerð þessarar ritgerðar. Skilningur hennar og þolinmæði skein í gegn í þau 

fjölmörgu skipti sem ég bað hana um að lesa yfir kafla ritgerðarinnar. Henni vil ég 

færa bestu þakkir fyrir hennar framlag til ritverksins. Örnu Hrund Arnardóttur vil ég 

þakka fyrir aðstoðina við gerð myndarinnar af útisvæði Baldursborgar. 

Á þessum tímamótum langar mig að lokum að þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir 

alla aðstoðina og þolinmæðina á meðan að skólagöngu minni hefur staðið. Ég stæði 

sjálfsagt ekki á þessum tímamótum ef þeirra hefði ekki notið við.  

Að lokum vil ég þakka bekkjarsystrum mínum fyrir ánægjulega samveru undanfarin 

þrjú ár. 
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Inngangur 

Umræðan um versnandi heilsufar og minnkandi hreyfingu barna hér á landi hefur náð 

hæstu hæðum á undanförnum árum. Reglulega má heyra af margvíslegum átökum af 

hendi opinberra aðila til að sporna við þessari þróun en niðurstöður nýlegra rannsókna 

sýna okkur að ástandið hefur ekki skánað. Það hefur þvert á móti versnað til mikilla 

muna. Eldri samfélagsþegnar hafa miklar áhyggjur af aukinni tíðni offitu íslenskra barna, 

auknu sjónvarpsáhorfi og tölvunotkun barna sem eykst frá ári til árs og er að margra mati 

orðin öfgakennd. Samhliða þessu hreyfa börnin sig minna en undanfarna áratugi og þau 

neyta óhollari fæðu en áður. Margir vilja eflaust skella skuldinni á vaxandi góðæri hér á 

landi. Nánast allir eiga tölvur og á mörgum heimilum geta börnin valið á milli tveggja 

bíla til þess að láta foreldra sína keyra sig á áfangastað. Að auki er algengara en áður að 

báðir foreldrar vinni úti sem gerir það að verkum að börnin eru meira ein, leika sér í 

tölvuleikjum óáreitt og matreiða sjálf ofan í sig mat sem seint telst til heilsubita. Þrátt 

fyrir ofangreindar aðstæður eru allir sammála um gildi heilsusamlegs lífernis fyrir börn 

og fullorðna. Við vitum öll að markviss hreyfing gerir okkur öllum gott og heilsusamlegt 

líferni getur reynst gott veganesti er til framtíðar er litið.  

 Í leikskólum landsins fara börnin daglega í útiveru, ýmist einu sinni eða tvisvar á 

dag. Þar geta börnin leikið sér og fengið útrás fyrir eðlislægan sköpunarkraft og 

hreyfiþörf. Börnin hlakka til að komast út, ærslast og leika sér. Það mætti því ætla að 

starfsmenn leikskóla grípi tækifærið og nýti sér áhuga barnanna og skipuleggi leikstundir 

sem efla hreyfiþroska barnanna. Að sama skapi mætti ætla að hið opinbera geri sér grein 

fyrir mikilvægi hreyfingar fyrir börn á leikskólaaldri og skipuleggi lóðir leikskóla með 

þeim hætti að börnin fái sem mest út úr útiveru sinni. 

 Í þessari lokaritgerð minni mun ég fjalla um hreyfiþroskann, þróun hans og áhrif 

leikja fyrir hreyfifærni barna. Ég mun greina frá athugunum mínum á útisvæðum 

nokkurra leikskóla og sýn leikskólastjóra þar á hreyfingu og útiveru barnanna. Í bland við 

umfjöllun mína um leikskólana mun ég skýra frá viðtölum mínum við þá aðila sem koma 

að hönnun leikskólalóða. Ég mun fjalla um hvað megi bæta í tengslum við skipulagningu 

útisvæða og hugarfar starfsmanna leikskóla ásamt því að fjalla um þrjá leikskóla sem 

hafa getið sér gott orð fyrir markvisst starf til að efla hreyfifærni barnanna í 

leikskólunum.  
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 Ég mun greina frá hugmyndum mínum og draumsýn um fyrirmyndar útisvæði í 

leikskóla. Í þeim efnum mun ég hanna útisvæði fyrir ímyndaðan leikskóla í Öskjuhlíðinni 

og gera hugmyndum mínum góð skil. Þar verður fjallað ítarlega um hlutverk starfsmanna 

á útisvæðunum og um leikföng og leikvæði sem þar er að finna. Útiskólar í Noregi og 

Danmörku hafa haft mikil áhrif á mig og sést það best á staðsetningu hugarfósturs míns, 

Baldursborgar, en leikskólinn er eins og áður sagði í Öskjuhlíðinni. Ég mun fjalla um það 

starf sem unnið er af hendi í útiskólum bæði í Noregi og Danmörku. 

 Það er ljóst að brýnt er að stemma stigum við þeirri þróun sem virðist vera að færast 

í aukana. Að mínu mati á að byrja á yngstu börnunum í samfélaginu. Ef þessi börn fá að 

fást við krefjandi umhverfi og fá hreyfiþörf sinni svalað, er mun líklegra að þau leiti í 

íþróttastarfsemi af einhverju tagi. Rannsóknir sýna svo að íþróttaiðkun leiðir af sér 

heilbrigðara líferni, og skiptir þá ekki hvort litið sé til tölvunotkunar, fæðu eða reglusemi. 

 Börnin í leikskólum landsins eru þeir einstaklingar sem erfa munu landið okkar. Við 

eigum að vera nægilega vel upplýst til að grípa í taumana og hér á eftir fer umfjöllun mín 

um hvernig leikskólakennarar megi umbreyta starfinu á útisvæðum leikskóla til að stuðla 

að aukinni hreyfingu, eflingu hreyfiþroska og skemmtilegri starfsemi. 
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Hvað er hreyfiþroski? 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að rækta skuli alhliða þroska barnanna, þar á meðal 

líkams- og hreyfiþroska. Þær leiðir sem nefndar eru til sögunnar í þeim efnum eru að 

veita börnunum líkamlega umönnun, stuðla að heilbrigðum lífsháttum, hollustu og 

góðum matarvenjum, vernda heilsu barna og temja þeim hreinlæti, stuðla að því að 

börnin verði sjálfbjarga, efla hreyfiþroska og hreyfigetu, styrkja samhæfingu hreyfinga 

og síðast en ekki síst, stuðla að vellíðan og öryggi barnanna (Aðalnámskrá leikskóla 

1999: 8-9). 

 Hugtakið hreyfiþroski er notað yfir aldurstengdar breytingar á hreyfingum og 

hreyfifærni, oftast í tengslum við hreyfigetu hjá börnum eftir fæðingu. Aukinn 

hreyfiþroski felur í sér aukna færni í að ráða við þær hreyfiþrautir sem umhverfi okkar 

skapar. Góður hreyfiþroski getur til dæmis birst í nægilegum styrk í vöðvum og valdi á 

þeim kröftum sem verka á líkamann, stjórn á þeim vöðvum og liðum sem hreyfast um 

marga hreyfiása líkamans. En skynjun, skynúrvinnsla, virkni og áhugi á að ná 

einhverjum tilgangi með hreyfingunni spilar einnig stóra rullu. Aukin hreyfifærni fæst 

með samspili margra kerfa og þau geta þroskast á mismunandi tíma. Því getur barn sem á 

tiltölulega auðvelt með að standa upprétt, átt í erfiðleikum með úrvinnslu frá mismunandi 

skynkerfum og dettur því ef breyting verður á umhverfinu. Aukin hreyfigeta orsakast af 

breytingum á stærð barna, hlutföllum líkamans og vegna hreyfinga barnanna sem 

fullnægja þörfum þeirra. Hreyfiþroski fæst með þjálfun á hreyfistjórn en einnig með 

þjálfun í að „lesa í“ umhverfið. Í þeim efnum má nefna sem dæmi að miða út fjarlægðir 

og hraða, laga sig að aðstæðum og spá fyrir um afleiðingar hreyfingar. Þetta næst að 

öllum líkindum einungis með því að glíma við hreyfiþrautir (Anton Bjarnason 1990: 2-

3).  

 Á leikskólaaldrinum ganga börn í gegnum miklar breytingar á hreyfifærni líkamans. 

Á þessum tíma eru börnin smátt og smátt að ná valdi á flóknum hreyfingum til að hafa 

stjórn á líkama sínum. Í alhliða þroska barnanna er hreyfigeta mikilvægur þáttur þar sem 

hún þróast í samspili við aðra þroskaþætti á borð við skynjun, vitsmunaþroska og 

líkamlega starfsemi á borð við öndun, tauga- og skynfærakerfið (Moen og Sivertsen 

1995: 12-14). Börn eru jafnan misjafnlega langt komin með hreyfigetu. Breytilegt er hve 

ung börnin ná að samhæfa hreyfingar. Yngstu börnin í leikskólunum hafa í fæstum 

tilfellum náð góðum tökum á fínhreyfingum og eru því stirð, hæg og klunnaleg í 

hreyfingum. Færni þeirra miðast við grófhreyfingar, sem takmarkar getu þeirra. Það tekur 
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tíma fyrir börnin að ná tökum á líkamanum, átta sig á honum og læra að beita honum. 

Þegar barnið er að ná stjórn á líkama sínum og hreyfingum er það í raun og veru að snúa 

taflinu við, frá því að líkaminn stjórni barninu (Pramling 1995:41). 

 Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjáls og óhindruð. Í leikskóla ber því, 

samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, að leggja áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. 

Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan og leikir sem reyna á líkamann 

veita barni útrás. Í hreyfileikjum læra börnin að meta aðstæður, þau læra að velja, hafna 

og þora. Leikskólakennurum ber að leggja áherslu á að börnin læri ýmis stöðuhugtök, átti 

sig á rými, fjarlægðum og áttum (Aðalnámskrá 1999: 19). Í Aðalnámskrá leikskóla er 

eftirfarandi sagt um útiveru:  

Hreyfing og útivera eru samtengdir þættir. Í útiveru komast börn í snertingu 
við náttúruna, þau skynja nánasta umhverfi sitt og læra að meta það. Utan 
dyra geta börnin leyft sér ærslaleiki, hróp og köll. Þar geta þau hlaupið 
hoppað, skoppað og klifrað. Leikvellir leikskóla eiga að vera vel fallnir til 
alls konar hreyfileikja, bæði sjálfsprottinna og skipulagðra. (Aðalnámskrá 
1999: 19-20). 

Skynjun og úrvinnsla 

Skilningavitin 

Úrvinnsla skynboða og móttaka skynáreita er ákaflega mikilvæg undirstaða alls þroska. 

Svörun skynáreita getur verið hreyfinga-, vitsmuna-, tilfinninga- eða félagslegs eðlis. 

Sýnt hefur verið fram á að þau börn sem búa ekki yfir eðlilegum skyn- og hreyfiþroska 

eru síður undirbúin undir nám í skólum en önnur börn. Óeðlilegur skyn- og hreyfiþroski 

getur haft mikil áhrif á lestrargetu, skriftargetu og hæfileika barnanna til að reikna. 

Börnin geta að auki átt við hegðunarraskanir að stríða sem lýsa sér í eirðarleysi og skorti 

á einbeitingu. Því er mjög mikilvægt að greina frávik tengd skyn- og hreyfiþroska sem 

fyrst hjá börnum svo sporna megi við örðugleikum er grunnskólaganga þeirra hefst 

(Guðrún Árnadóttir 1992: 50-52; Björk Pálsdóttir o.fl., 1984:4).  

 Úrvinnsla í heila og heilastofni byggir á þeim skynboðum sem berast frá 

skilningavitunum. Þessum upplýsingum má að mörgu leiti líkja við næringu sem heilinn 

verður að melta svo hún komi að gagni og taugakerfið þroskist með eðlilegum hætti. 

Heilinn þrífst á stöðugum straumi mismunandi skilaboða sem eru honum mikilvæg til 

þess að þroskast og starfa. Það má því nærri geta að skilningavitin og þær brautir sem 

flytja skynboð til heilans séu heilanum mikilvæg til að hann starfi rétt. Flestir kannast ef 

til vill við skilningavitin sjón, lykt, bragð og heyrn en fólki er ekki jafn tíðrætt um önnur 

en ekki síður mikilvæg skilningavit fyrir líkamlegan og vitsmunalegan þroska: 
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jafnvægisskyn, snertiskyn og stöðuskyn (Guðrún Árnadóttir 1992:17-19; Björk Pálsdóttir 

o.fl., 1984: 4). 

 Til að geta framkvæmt flóknar hreyfingar þarf að örva skynfærin. Magn og tegund 

skynboðanna hefur síðan áhrif á skyn- og hreyfiþroskann. Einnig hefur það áhrif á 

þroskann hvernig einstaklingurinn vinnur úr og nýtir sér skynáreitið. Til að skynboð geti 

borist frá skynfærum okkar verða þau að hafa orðið fyrir skynáreiti. Samkvæmt 

kenningum J. Ayres þroskast jafnvægisskyns- og snertiskynsbrautirnar fyrst. Þær eru því 

undirstaða skyn- og hreyfiþroskans, líkamsmeðvitundar, fínhreyfinga, forms- og 

rúmskyns og óhlutlægrar hugsunar eins og til dæmis lesturs, skriftar og reiknings 

(Guðrún Árnadóttir 1992: 6-7; Björk Pálsdóttir o.fl. 1984:5).  

Snertiskyn 

Snertiskyn er þróað í húðinni og er hluti af varnar- og upplýsingakerfi líkamans. Það 

veitir okkur margvíslegar gagnlegar upplýsingar um umhverfi okkar og gefur 

sjónskynjun okkar víðtækari merkingu. Þetta kerfi þróast á fósturskeiði og veitir 

upplýsingar um umhverfið fyrr en önnur kerfi, t.d. sjón og heyrn. Fyrstu mánuðir í lífi 

barna einkennast af frumstæðum hreyfimynstrum. Hreyfingarnar eru svörun við áreiti á 

skynfærin. Kerfið hefur víðtæk áhrif á líkamlegan, andlegan og tilfinningalegan þroska 

einstaklinganna (Guðrún Árnadóttir 1992: 20-22).  

Jafnvægisskyn 

Skynfæri jafnvægisins er staðsett í innra eyra. Það gerir okkur kleift að skynja 

aðdráttarafl jarðar og áhrif þess á okkur, t.d. hreyfingu og kyrrstöðu. Jafnvægisskynið 

veitir okkur einnig upplýsingar um höfuðhreyfingar og afstöðu höfuðs til líkamans. Í 

heilastofni eiga sér stað tengingar hinna ýmsu brauta sem um hann fara, skynboð frá 

einni braut geta haft áhrif á aðra braut og svörun hennar. Jafnvægiskerfið þróast snemma 

í þroskaferlinu og hefur mikil áhrif á vöðvaspennu og jafnvægisviðbrögð hjá 

einstaklingum. Strax á fósturskeiði nemur einstaklingur breytingar varðandi stöðu sína í 

legi móður sinnar (Guðrún Árnadóttir 1992: 19-21). 

Stöðuskyn 

Stöðuskyn hefur mikil áhrif á hreyfingar okkar því það flytur boð um stöðu liðamóta og 

vöðvaspennu. Skortur á þessum skynboðum getur lýst sér í hægari hreyfingum og mun 

meira erfiði við hreyfingar. Í þeim tilvikum þegar skortur er á upplýsingum frá 

stöðuskyninu þurfa einstaklingar í auknum mæli að treysta á sjónina. Ef við neyðumst til 

að nota heilann okkar til að vinna úr þeim upplýsingum sem við sjáum, verðum við að 

einbeita okkur aðeins að þessari einu úrvinnslu. Það er mjög erfitt að nota heilann til 
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nokkurs annars á sama tíma. Einstaklingur sem hefur gott stöðuskyn getur framkvæmt 

hreyfinguna ómeðvitað, þ.e. hann vinnur ómeðvitað úr stöðu- og snertiskynsáreitinu og 

framkvæmir hreyfinguna (Guðrún Árnadóttir 1992:18-24). Eftirfarandi hefur verið sagt 

um snertiskynið, jafnvægisskynið og stöðuskynið: 

Þessar þrjár brautir, ásamt sjóninni, hafa allar mikil áhrif á hreyfiþroska og 
má örva hann með hefðbundnum leikjum. Enda þótt við höfum lagt 
aðaláherslu á örvun hreyfiþroska, má ekki gleyma því, að leikir hafa áhrif á 
fleiri þætti í þroska barna. Má þar nefna samhæfingu líkamshluta, 
samhæfingu handa og athafna, líkamsvitund, form og rúmskyn, einbeitingu, 
tilfinninga- og félagsþroska. (Björk Pálsdóttir o.fl.,1984:7).  

Skynáreiti 

Þroski byggist á skynboðum og úrvinnslu þeirra. Fjöldi áreita dynur á einstaklingnum á 

hverju augnabliki. Til að þau verði honum að gagni verður hann að vinna úr þeim þannig 

að hann gefi mikilvægum skynjunum gaum en útiloki aðrar. Skynboð berast frá 

skynfærum eftir að þau hafa orðið fyrir skynáreiti. Skynboð geta verið sjón, bragð, heyrn 

og lykt (Guðrún Árnadóttir 1992: 4-6). 

Sjónúrvinnsla 

Til að geta notað líkamann markvisst verður að vera hægt að túlka umhverfið. Ein aðferð 

er að nota sjónina til að túlka og vinna úr áreitum. Sjónúrvinnsla er margþætt. Hún nær 

yfir formskyn, formstöðuleika, rúm, afstöðu, litarskyn, greiningu forgrunns frá bakgrunni 

og augnhreyfingar þar sem hlutum er fylgt eftir með augunum (Guðrún Árnadóttir 

1992:37-39). 

 

Öll ofangreind skynfæri þurfa eitthvert skynáreiti til að koma boðum af stað. Það sem við 

skynjum berst með skyntaugum og taugabrautum til mænu og þaðan til heila og 

heilastofns þar sem úrvinnslan á skynboðunum fer fram. Í úrvinnslunni eru skynboðin 

flokkuð, skipulögð og þau samræmd. Það er síðan miðtaugakerfið sem sendir frá sér 

niðurstöðuna úr úrvinnsluferlinu sem leiðir til þess að einstaklingurinn getur túlkað 

umhverfið eðlilega (Guðrún Árnadóttir 1992: 8-10). 
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Taugakerfið 

Miðtaugakerfið 

Miðtaugakerfið gegnir því hlutverki að vera stjórnstöð fyrir alla starfsemi líkamans. Það 

vinnur úr því áreiti sem berast því í gegnum úttaugakerfið og ákveður hvernig bregðast 

skuli við. Líffræðilegar skýringar (starfsemi taugungamóta) eru forsenda einfaldra og 

flókinna viðbragða sem eru öllum sameiginleg, sama hvort um er að ræða einföld 

viðbrögð, sjálfráð eða ósjálfráð, eða flóknari hreyfingar, viðbrögð eða athafnir. Flóknari 

viðbrögð og athafnir mótast af þjálfun, reynslu, minni, erfðum eða öllu þessu í 

sameiningu og eru einstaklingsbundin (Þorkell Jóhannesson, e.d.). Miðtaugakerfið 

samanstendur af litla heila, heilaberki, mænu, heilastofni og heilahvelum. Öll þessi svæði 

hafa ákveðið hlutverk í úrvinnsluferlinu. Litli heili gegnir t.d. veigamiklu hlutverki í 

samhæfingu hreyfinga þar sem hann samræmir allt vöðvastarf líkamans. Mænan er 

tengibraut fyrir taugar frá skynfærum í bol og útlimum til heilastofns og frá heila til tauga 

sem stjórna vöðvum. Í heilastofni eru taugakjarnar og brautir sem safna saman 

upplýsingum og flokka þær. Heilabörkurinn tekur svo við þessum upplýsingum og sendir 

svörun til einstaklingsins. Dæmi um þetta er t.d. þegar knattspyrnumaður sér samherja 

sinn frían fyrir framan mark andstæðinganna. Þessar upplýsingar fara sem sjónboð til 

heilastofns sem sendir þessar upplýsingar til frekari úrvinnslu í heilaberki. Hann sendir 

síðan frá sér svörun sem veldur því að knattspyrnumaðurinn sendir boltann á samherja 

sinn (Guðrún Árnadóttir 1992: 8-16; Björk Pálsdóttir o.fl. 1984:5-6). 

 Heilahvelin skiptast í hægra og vinstra heilahvel. Hægra heilahveli berast skynboð 

frá vinstri líkamshlið og það stjórnar henni. Vinstra heilahvel fær svo skynboð frá hægri 

hlið líkamans og stjórnar henni. Vinstra heilahvel stjórnar fínhreyfingum, tali og máli á 

meðan hægra heilahvel stjórnar skynjun á rými og afstöðuskynúrvinnslu. Góð sérhæfing 

og samvinna heilahvela er líklega lokastig eðlilegs þroska heilans. Ef skortur er á 

sérhæfingu eða samvinnu heilahvela má búast við að það komi fram í hreyfingum, 

námsgetu og hegðun (Guðrún Árnadóttir 1992: 8-16). 

 Þroski miðtaugakerfisins hefst strax við getnað og hann getur þróast hratt fram að 

fæðingu. Hann þróast ekki síður hratt eftir fæðingu og fram til átta ára aldurs. Eftir það 

hægist á þroskanum fram til tvítugs en þá er heilinn orðinn fullþroska (Guðrún Árnadóttir 

1992: 26-28). Sum börn eru með vanþroskað og skert miðtaugakerfi sem veldur 

hreyfiskerðingu og truflun á úrvinnslu skynboða. Þessi börn geta átt það á hættu að 

þroskast ekki eðlilega, hvort sem það er líkamlega, andlega eða félagslega. Með því að 
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þjálfa skyn- og hreyfiþroska hjá börnunum getum við haft áhrif á þroska þeirra. Það er 

því mjög mikilvægt að fá þessi börn sem fyrst til meðferðar í markvissa hreyfiþjálfun til 

að stuðla að bættri hreyfigetu. Því fyrr sem börn fá slíka þjálfun því betri námsárangurs 

er að vænta hjá þeim í framtíðinni (Guðrún Árnadóttir 1992: 41-44). 

Úttaugakerfið 

Úttaugakerfið skiptist í viljastýrt taugakerfi og ósjálfrátt taugakerfi. Hið fyrrnefnda 

samanstendur mikið til af aðlægum skyntaugum og hreyfitaugum vöðva. Skyntaugarnar 

flytja boð um áreiti frá húð, vöðvum og liðamótum, til miðtaugakerfisins. Þannig 

skynjum við meðal annars sársauka, hitabreytingar og snertingu. Viljastýrða taugakerfið 

hefur einnig frálægar taugar sem flytja boð frá miðtaugakerfinu til annarra líkamshluta 

sem kalla á viðbrögð (Aldís Guðmundsdóttir 1981: 62). 

 Ósjálfráða taugakerfið hefur með stjórn öndunar, hjartsláttar og meltingar að gera. 

Það er einnig nátengt tilfinningalífi. Þetta kerfi skiptist í tvennt: sympatíska og 

parasympatíska kerfið en þau samanstanda af ýmsum taugahnoðum og taugabrautum sem 

liggja til innkirtlanna og innyflanna. Þessi tvö kerfi hafa gagnstæð áhrif. Ef annað verkar 

hvetjandi á innkyrtil þá verkar hitt letjandi (Aldís Guðmundsdóttir 1981: 62). 

 Mjög náið samstarf er á milli þessarra tveggja kerfa. Sem dæmi um það má nefna að 

þegar einstaklingur er staddur í afmæli og þarf að aðstoða húsráðandann við að bera 

sófasettið inn í stofuna. Hjálpsami gesturinn vill síður svitna og anga af viðlíka keim í 

veislunni en hann aðstoðar húsráðandann samt sem áður við að bera sófasettið þó 

óhjákvæmilegt sé að hann svitni. Þannig blandast sjálfráða taugakerfið og ósjálfráða 

taugakerfið saman (Bentsen 1991: 32-34).  
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Þróun hreyfiþroska 

Fyrstu vikurnar eftir fæðingu sofa börnin mjög mikið og þau framkalla ákaflega litla 

hreyfingu. Eftir nokkrar vikur fara börnin þó að hreyfa sig meira. Þau geta lyft höfðinu 

þegar þau liggja á maganum en þau halda sér þó jafnan ekki lengi uppi. Með þessari 

hreyfingu eru börnin að styrkja og efla vöðva í hnakkanum og í efri hluta hryggjarins. 

Börn sem liggja reglulega á maganum og æfa sig í að halda uppi höfðinu og sparka með 

fótunum út í loftið eru að styrkja og þroska hryggsúluna. Bein í börnum innihalda aðra 

efnasamsetningu en hjá hinum fullorðnu. Þau eru mýkri og við ranga líkamsbeitingu geta 

beinin aflagast. Þegar kemur að því að læra að sitja eru þau börn sem komin eru með 

sterka hryggsúlu mun fljótari að læra að sitja og falla sjaldnar fram fyrir sig en jafnaldrar 

þeirra með veikari hryggsúlu (Bentsen 1991: 16-17). 

 Börn þurfa margbreytilega örvun til að ná eðlilegum þroska. Hugtakið örvun er aftur 

á móti mjög vítt og getur því örvun farið fram á margvíslegan hátt. Það má til dæmis örva 

ungabörn með því að sýna þeim mismunandi mynstur, láta þau fá leikföng, tala við þau, 

sýna þeim bækur og með tíð og tíma lesa fyrir þau. Hvað hreyfiþroskann snertir er mjög 

mikilvægt að frá fyrstu vikunum í lífi barnsins fái það ögrandi áskoranir á borð við að 

liggja á maganum og reisa höfuð sitt. Eftir um það bil fjóra mánuði getur barnið tekið í 

hendur foreldris og híft sig upp. Börnin leita sjálf eftir þessum áskorunum og láta oft í 

ljós ómælt stolt þegar ætlunarverkinu hefur verið náð. Það er í höndum foreldra og 

leikskólakennara barnanna að halda að þeim ögrandi áskorunum þegar fram líða stundir 

til að efla hreyfiþroska þeirra og hjálpa börnunum að fá útrás fyrir þá miklu hreyfiþörf 

sem börn á leikskólaaldri eiga sameiginlega (Álfheiður Steinþórdóttir og Guðfinna Eydal 

1999: 49). 

 Þroski fylgir ákveðnu ferli frá fæðingu til fullorðinsára. Um er að ræða samspil 

mismunandi þátta sem hver um sig skiptir miklu máli fyrir þroska einstaklinganna. 

Börnin velja sér yfirleitt leiki sem efla þroska þeirra. Það eykur færni þeirra og auðveldar 

þeim að takast á við ný og fjölbreytt viðfangsefni. Reynsla og upplifun barna hefur áhrif 

á hegðun þeirra og þroskamöguleika. Fjölmargt gerist í lífi barna á fyrsta aldursárinu, þau 

þróast frá því að vera ósjálfbjarga í tiltölulega sjálfstæða einstaklinga. Börnin læra að fara 

um sjálf og nota hendurnar til að handfjatla hluti í umhverfinu. Samspil við aðra 

einstaklinga verður sífellt fjölbreyttara. Með aukinni hreyfifærni getur barnið tileinkað 

sér færni á ýmsum sviðum, þar með talið tilfinningu fyrir sjálfstæði sínu og eigin getu 

(Snæfríður Egilsdóttir og Þóra Leósdóttir 1997: 13-14). 
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 Með tilkomu aukinnar þekkingar á mannslíkamanum hafa komið fram nýjar 

hugmyndir um þróun hreyfiþroskans þar sem mest áhersla er lögð á samspil líkamskerfa 

og áhrif umhverfisins. Fyrir um tveimur áratugum komu fyrst fram á sjónarsviðið nýjar 

kenningar um hreyfiþroskann sem setja mátti saman í eina kenningu, „kerfakenningu“, 

um hreyfiþroska. Það er í raun fátt sem stendur eftir í tengslum við fyrri hugmyndir 

manna um hreyfiþroskann. Þó er það rétt, eins og fram kom fyrir tíma 

kerfakenningarinnar, að börn sýni ákveðin ungbarnaviðbrögð og að ferli hreyfiþroskans 

sé fyrir fram ákveðinn (eða forritaður) hjá flestum börnum að því leyti að þau ná flest að 

sitja á fyrsta aldursári og ganga án stuðnings um eins árs aldurinn. Nú er hins vegar 

jafnframt talið að hreyfiþroskinn sé háður þroska í mörgum líkamskerfum sem saman 

stuðla að aukinni hreyfifærni barnanna. Mikilvægustu kerfin eru heilinn, vöðvar og bein 

líkamans, hjarta og lungu. Kerfakenningin gerir ráð fyrir að hægt sé að skýra aukna 

hreyfifærni út frá breytileika í sambandi undirkerfa. Það er því ekki einvörðungu þroski 

heilans sem veldur þroskabreytingum, heldur þroski allra líffæra. Þegar barn færist af 

einu getustigi yfir á annað er það vegna þess að eitt líkamskerfi breytist og hefur áhrif á 

öll hin. Sambandið milli þessara þátta er stöðugt að þróast og breytast sem hefur áhrif á 

hreyfiþroskann. Framfarir í hreyfigetu verða þegar öll kerfin eru að þroskast og barnið 

tekur breytingum eftir því. Barnið er stöðugt á hreyfingu og prófar sig áfram til að finna 

bestu hreyfinguna sem hentar hverju sinni. Á sama tíma er það að stækka, þyngjast og 

fitudreifing í líkamanum breytist. Það þarf því að læra að stjórna hreyfingum í 

síbreytilegum líkama. Hreyfiþroski er því að hluta til fyrir fram ákveðinn (forritaður) og 

að hluta til lærður. Hreyfiþroski og vitsmunaþroski fara því saman og barnið er virkt frá 

fæðingu, leitar eftir áreiti og prufar sig áfram. Vitsmunaþátturinn hvetur barnið áfram og 

því er hreyfiþroskinn háður því að barnið sé forvitið og vilji kanna heiminn. Samspil 

umhverfisins og hreyfiþroskans er því mun meira en áður var talið (Berghildur 

Bernharðsdóttir, e.d.).  
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Hreyfiþroski barna 

Viðfangsefni barnasálfræðinnar eru hvernig barn komi til með að þroskast, hvaða 

eiginleikum það sé gætt, hver verði áhugamál þess, hvernig einstaklingur það verði og 

hvaða áhrifaþættir verði mikilvægastir á leið þess til þroska. Það eru ekki ný fræðin sem 

halda því fram að þjálfun og reynsla barna hafi mikil áhrif á þroska þeirra. Platon í 

Grikklandi hinu forna sagði að menntun og þjálfun á unga aldri hefði áhrif á möguleika 

einstaklingsins seinna meir og franski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau var 

sannfærður um að lífreynsla barna hefði mikil áhrif á þroska einstaklingsins. Ljóst er að 

þroski barna fylgir ákveðnu ferli eða þroskabraut. Færni á einu sviði þarf að nást til að 

næsta skref verði stigið og svo koll af kolli. Þannig er skipulagið á öllum þroskasviðum, 

hvort sem um er að ræða hreyfi-, vit-, persónu- eða félagsþroska (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 31 - 33). 

 Þegar þroski barns er metinn er mikilvægt að hafa í huga að viðmiðunin fyrir þroska 

barna er alltaf byggð á meðaltölum úr rannsóknum. Hvert barn er einstakt og því eru 

meðaltölin ekki dæmigerð fyrir alla. Hvert barn fer í gegnum þroskaferilinn á sínum 

hraða og því er mikilvægt að þeir sem annast barnið hafi nokkra hugmynd um á hvaða 

hraða það hefur verið að þroskast, hvort það þroskist jafnt og þétt eða hvort það jafnvel 

taki eins og stökk í þroska. Að fylgjast með hegðun barna í þeirra eðlilega umhverfi, eins 

og á heimili eða í leikskóla, gefur því mikilvægar vísbendingar um hvar barn er statt í 

þroskaferlinu og við hverju má búast næst. Athugun sem þessi getur þá einnig leitt í ljós 

hvort einhverju virðist ábótavant í þroskaferlinu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003:33). 

 Visst hagræði er að því að lýsa þroska barns eftir aldri þess. Þá er dæmigerðum 

þroska á hverju aldursskeiði lýst eins og hann mælist samkvæmt meðaltölum í 

rannsóknum. Þessi leið er heppileg, því hún gefur skipulagt yfirlit yfir framfarir barnsins 

og við hverju megi búast af því eins árs, tveggja ára o.s.frv. Til að fá yfirsýn má skipta 

lýsingunni á hverju aldursskeiði upp í mismunandi þroskasvið. Þannig má skilgreina 

viðbrögð og hegðun barnsins út frá hreyfiþroska, vitsmuna- og málþroska og 

persónuleika- og félagsþroska. Þó þroskaferlinum sé skipt á þennan hátt eftir aldri og 

sviðum er mjög mikilvægt að meta þroska barnsins ekki út frá einu sviði, heldur muna að 

það þroskast sem heild. Þroskasviðin eru öll að þróast í einu og tengjast hvert öðru. Þó að 

líklegt sé að erfðir ráði miklu um hvernig þroskaferlinum er háttað, sé það gefið að 

barnið fái gott atlæti, má með uppörvun og hrósi auka sjálfstraust og trú barns á getu 
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sinni. Þannig getur þroski mismunandi þroskasviða tengst, þar sem þróun á einu sviði 

hefur áhrif á þroska barnsins á öðru. Þetta á bæði við um framfarir og stöðnun, ef barn er 

skert á einu þroskasviði hefur það oftast skerðandi áhrif á annað þroskasvið (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:33-34). 

Hreyfiþroski barna á fyrsta aldursári  

Börn fæðast með ákveðin viðbrögð eins og Babinski-viðbragðið (tær kreppast saman 

þegar ilin er strokin), Moro-viðbragðið (þegar barnið baðar út öllum öngum við 

breytingar á umhverfi þess), gripviðbragð og gangviðbragð sem kemur í ljós þegar barni 

er haldið uppréttu og fæturnir nema við harðan flöt. Ástæðulaust er að hafa áhyggjur 

þegar þessi viðbrögð þroskast af barninu því það er eðlileg þróun. Á fyrstu vikunum 

bregst barnið ekki við öllu því áreiti sem á því dynur en þrátt fyrir það hafa rannsóknir 

sýnt að börn eru vel undirbúin til að rannsaka og eiga samskipti við umheiminn strax við 

fæðingu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:36-37).  

 Hreyfi- og líkamsþroski barna  er hraðastur á fyrstu æviárunum. Líkamsþroskinn er 

tekinn út á mjög mismunandi vegu, en hann fylgir gjarnan ákveðnum lögmálum rétt eins 

og andlegur þroski. Flestum finnst áhugavert að fylgjast með líkamsþroskanum því að 

með hverri viku sem líður bætir barnið við færni sína. Það nær æ meiri stjórn á vöðvum 

og samhæfing augna og handa eykst. Barnið hættir að liggja út af og fer að geta setið, 

skriðið og loks gengið og hlaupið. Ekki þýðir að reyna að hafa mikil áhrif á þessa þróun. 

Hún gerist á sínum eigin hraða og á sinn sérstaka hátt hjá hverju barni (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:39). 

 Það er eins með líkamsþroska og önnur þroskasvið að til að ná ákveðnu þroskastigi 

þarf stiginu á undan að vera lokið. Þó að ekki sé hægt að segja nákvæmlega til um hve 

hratt barn skuli þroskast þá eru áfangarnir sem börnin ná í svipaðri röð. Líkamsþroski 

barna fylgir tveim lögmálum. Annars vegar má segja að barnið þroskist frá höfði til fóta, 

þ.e. efri hluti líkamans þroskast á undan neðri hlutanum. Hins vegar má segja að 

líkamsþroskinn færist frá miðju líkamans og til fjarlægari líkamshluta. Í upphafi eru 

hreyfingar ungabarnsins skrykkjóttar og heildrænar, t.d. hreyfir barnið allan handlegginn 

í einni skrykkjóttri hreyfingu. En með auknum þroska fara hreyfingarnar að verða 

sérhæfðari og nákvæmari (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:40). Hér á 

eftir er ferli gróf- og fínhreyfinga barna á fyrsta aldursári rakið eins og því er lýst í 

bókinni Barnasálfræði: 
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GRÓFHREYFINGAR: 
• Á fyrstu vikunum liggur barnið oft eins og í fósturstellingu með fætur 

dregna undir sig og hendurnar hálfkrepptar. 
• Mánaðargamalt barn getur oft rétt meira úr sér og sýnt vissa tilburði til að 

lyfta höfðinu. 
• 2 mánaða getur barnið rétt betur úr sér og lyft höfðinu oftar upp, en hefur 

ekki vald á því lengi í einu. 
• 3 mánaða barn lyftir höfði auðveldlega og getur haldið því dágóða stund, og 

nú getur barnið rétt vel úr líkamanum. Það getur rétt úr fótunum og teygt frá 
sér handleggi. 

• 4-5 mánaða gamalt barn heldur höfðinu alveg uppréttu. Það getur velt sér af 
maganum yfir á bakið og af annarri hliðinni yfir á hina. Þegar barnið liggur 
á maganum lyftir það höfðinu oft hátt upp og horfir í kringum sig. 

• 6 mánaða getur barnið setið eitt með stuðningi púða og snýr sér gjarnan í 
allar áttir. 

• 7 mánaða getur barnið setið eitt og heldur jafnvæginu betur en áður.  
• 8 til 9 mánaða gamalt barn getur reynt að skríða og kemst oft upp á fjóra 

fætur. 
• 10 mánaða getur barnið oftast skriðið með vel samhæfðum hreyfingum. 

Sum börn mjaka sér áfram, til dæmis á maganum, og oft má sjá börn 
komast ótrúlega vel áfram án þess að skríða á fjórum fótum. Allt er 
jafneðlilegt. 

• 11 mánaða er barnið oft farið að standa upp og sum gera það reyndar fyrr. 
• 12 mánaða barn gengur oft eitt og óstutt en það er mjög mismunandi 

hvenær börn fara að ganga. Sum ganga 8 mánaða, önnur ekki fyrr en 15-18 
mánaða. 

 
FÍNHREYFINGAR: 
• Fínhreyfingar fylgja líka ákveðinni þróun og má sjá á þeim miklar 

breytingar á fyrsta árinu. 
• Mánaðargamalt barn grípur fast í fingur eða annað sem sett er í lófa þess. 
• 2 mánaða á barnið auðveldara með að opna lófann og grip þess verður 

ákveðnara. 
• 3 mánaða barn byrjar oft að horfa á hendur sínar og getur haft þær opnar, en 

á erfitt með að halda lengi utan um hluti. 
• 4 mánaða barn skynjar fingurna þegar þeir snerta hver annan og fer að setja 

þá upp í munninn. Barnið fer nú að leika sér með hendur og fingur. 
• 5 mánaða gamalt getur barnið haldið utan um hluti og það hreyfir þá, hristir 

og sleikir til að kynnast þeim nánar. Á þessum aldri bíta mörg börn í tærnar 
á sér og geta stundum meitt sig. Þá fara þau að gráta en hafa enga hugmynd 
um að tærnar tilheyra þeim sjálfum eða að þau voru sjálf völd að því að 
meiða sig.  

• 6-7 mánaða heldur barnið áfram að sýna tánum áhuga en nú getur það 
einnig flutt hlut úr einni hendi í aðra og slegið hlutum saman með 
höndunum. Það hefur nú náð mun meiri stjórn á fingrum og þumlum og 
getur haldið á hlut milli fingra og þumals. 

• 8-9 mánaða gamalt barn eykur stöðugt við getu sína og getur oft notað bæði 
vísifingur og þumalfingur til að ná hlutum. Það rannsakar ekki hluti 
jafnákaft með munninum, heldur skipta snerting og sjón meira máli en áður. 

• 10 mánaða fer barnið að hafa meira og meira gaman af að pota í göt og 
notar gjarnan til þess vísifingurinn. Það getur einnig haldið á tveimur 
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hlutum í annarri hendi. Oft missir það hlutina úr hendinni en heldur áfram 
að reyna sig.  

• 11 mánaða hefur barnið gaman af að slengja hlutum út í loftið og 
samhæfingin vex með degi hverjum. 

• 12 mánaða getur barnið haldið á blýanti eða lit og byrjað að teikna sínar 
fyrstu „myndir“. Það fer að borða sjálft, getur teygt sig eftir hlutum og hefur 
náð töluverðu valdi á bæði fín- og grófhreyfingum. (Álfheiður 
Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:40-42). 

Börn á öðru aldursári 

Barn á öðru aldursári er orðið mun stæltara og útlit þess hefur breyst mikið frá fæðingu. 

Um eins árs aldurinn nær barnið mun meiri stjórn á hreyfingum sínum, bæði 

grófhreyfingum og fínhreyfingum. Þótt misjafnt sé hvenær börn byrja að ganga þá er 

algengt að fyrstu skrefin séu tekin um eins árs aldur. Oft má sjá börn á þessum aldri 

standa án stuðnings og reyna að taka nokkur skref á milli fullorðinna einstaklinga. Börnin 

detta oft fyrst í stað eða þar til jafnvægisskynið er orðið tiltölulega þroskað. Þegar börnin 

eru farin að ganga af meira öryggi, oftast við sextán til átján mánaða aldur, ganga þau 

gleið og oft með olnbogana á lofti. Líkamshlutföllin reynast börnunum erfiður ljár í þúfu 

því höfuð þeirra eru stór og þung, fæturnir stuttir og búkurinn langur og því reynist 

börnunum erfitt að halda jafnvægi. Þegar börnin hafa náð meira valdi á göngulaginu 

færast handleggirnir niður með hliðunum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003:51-52). 

 Lítið barn hefur mikla hreyfiþörf. Um leið og það hefur náð valdi á einhverri nýrri 

hreyfingu vill það reyna að ná enn betra valdi á henni. Um 20 mánaða aldur sýnir barnið 

oft áhuga á að fara upp stiga eða framkvæma spennandi hreyfingar sem það ræður ekki 

að sama skapi vel við. Barn á þessu aldursskeiði hefur ekki dómgreind til að meta hvað 

því er óhætt að gera, hvað má og hvað ekki. Því getur það auðveldlega farið sér að voða 

og þarf mikla og stöðuga vernd og öryggi (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003:52). 

 Við tveggja ára aldur er göngulag barnsins orðið öruggara. Það getur beygt hnén og 

heldur jafnvægi þegar það tekur hlut upp af gólfinu. Barnið hefur mikla þörf fyrir að sýna 

hvað það er duglegt. Krafturinn og viljinn til að hreyfa sig kemur bersýnilega í ljós hjá 

barninu því það hoppar, gengur og jafnvel hleypur. Jafnframt því sem barnið þjálfar 

grófhreyfingarnar nær það meira og betra valdi á fínhreyfingunum. Hæfileikinn til að 

kasta hlutum frá sér þjálfast, en í fyrstu vill barnið helst kasta hlutum frá sér og láta aðra 

um að ná í þá aftur. Barni á öðru aldursári finnst gaman að gefa frá sér hlut og taka við 

honum aftur. Þeim finnst gaman að gefa frá sér hluti og ekki síður skemmtilegt að fá þá 
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aftur. Þennan leik geta börnin leikið aftur og aftur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003: 52). 

 Á öðru aldursári getur barn haldið á tveimur hlutum í annarri hendinni og ekki er 

óalgengt að sjá 12-15 mánaða gömul börn reyna að leggja kubba hvern ofan á annan og 

reyna sig við að krassa með lit eða blýanti. Barnið fær líka áhuga á að nota skeið og 

borða sjálft en missir oft marks í byrjun. Það notar handlegginn allan í upphafi og ræður 

ekki við þessa flóknu hreyfingu. Við 18-20 mánaða aldurinn geta flest börn sett nokkra 

kubba í röð hvern ofan á annan og öryggið er orðið talsvert.  Við tveggja ára aldur ræður 

barnið einnig við að snúa og skrúfa og það hefur gaman af því að reyna sig á því sviði, 

þ.e. með því að endurtaka þær hreyfingar í sífellu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003:52). 

 Á öðru ári eiga börnin það enn til að nota munn og hendur talsvert til að rannsaka og 

kynna sér hluti. Þau bíta og sjúga hlutina, líkt og þau séu að fullvissa sig um hvernig þeir 

eru í raun og veru. Aðaleinkenni aldursskeiðsins er síaukinn áhugi barnsins á hinu ytra 

umhverfi. Það er mjög sjálfmiðað og upptekið af sjálfu sér og vill vekja á sér athygli. Það 

getur til dæmis gert það með hreyfingum, gráti, með því að reyna að tala eða veita 

mótspyrnu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:53-54). Barn á öðru 

aldursári er mjög fjörugt, virkt og áhugasamt. Það vill kanna umhverfið og hefur ósjaldan 

hönd á öllu sem það nær í. Barnið verður stöðugt marksæknara, fer í auknum mæli eigin 

leiðir til að prófa sig áfram eða til að ná í það sem vekur áhuga þess (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:52-53). 

Börn á þriðja aldursári 

Á þessum aldri er barnið kraftmikið og mikið fer fyrir því. Það virðist oft vera óstöðvandi 

í áhuga sínum og dugnaði. Þó barnið geti gengið, hlaupið og haft nokkuð góða stjórn á 

hreyfingum sínum er jafnvægið ekki fullþróað. Það hrasar því oft en er mun fljótara að 

komast á fætur en áður. Stundum rekst það á fólk eða gengur á hluti því það á erfitt með 

að ná fullu valdi á líkama sínum og tekst því ekki að stöðva sig af eigin rammleik. 

Jafnvægið eykst þó smám saman á árinu, enda nær barnið smám saman valdi á hnjám og 

úlnliðum sem verða liðugri og sveigjanlegri en áður. Þess vegna á barnið auðveldara með 

að hlaupa. Það getur hoppað jafnfætis og gengið upp og niður stiga án aðstoðar en í 

stigunum gengur barnið ekki þrepin á víxl heldur stígur báðum fótum á hvert þrep. 

Barnið tjáir gleði sína jafnan með því að hreyfa sig, það hoppar og dansar eða snýr sér í 

hringi þegar það segir frá einhverju sem því þótti skemmtilegt. Smám saman dregur úr 

heildarhreyfingunum og þarf barnið til dæmis ekki lengur að snúa sér við með öllum 

líkamanum þegar það kemur auga á eitthvað forvitnilegt, heldur getur barnið látið sér 
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nægja að beita höfðinu til að horfa í áttina (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003:57-58). 

 Þó grófhreyfingar séu barninu tamastar þá er það ávallt að æfa fínhreyfingarnar, til 

dæmis með því að taka í sundur hluti, setja þá saman og pota hlutum í göt sem það sér. 

Barnið getur nú flett bók því það getur nú snúið handlegg og úlnlið. Þá eykst einnig 

áhuginn á að snúa og skrúfa og þeir hlutir sem bjóða upp á slíka möguleika hafa mikið 

aðdráttarafl. Gripið um skeiðina hefur slaknað og barnið notar ekki lengur 

þverhandargripið þar sem handarbakið snéri upp og lófinn niður (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:58). Börn á aldrinum tveggja til þriggja ára 

halda á skriffæri með svokölluðu próneruðu gripi með beinum vísifingri, börnin beygja 

höndina niður og olnboginn vísar út (Shaffer 2006: 156). Barnið getur klætt sig sjálft en 

þarf aðstoð fullorðinna við að fara rétt í fötin (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003:58). 

 Barnið reynir stöðugt að ráða við flóknar hreyfingar á þessu aldursskeiði en margt 

sem það reynir að gera er barninu ofviða. Eitt af því er að vera með í boltaleik en þá þarf 

að grípa og kasta boltanum á víxl. Þegar slíkt atferli er bútað niður má sjá að til að grípa 

bolta sem annar hendir þarf að meta hvenær boltinn kemur og vera snöggur að grípa. Til 

að henda boltanum þarf að miða rétt, meta fjarlægðina og sleppa boltanum á réttu 

augnabliki. Allar þessar hreyfingar og hugsanir þarf að samhæfa og það getur tveggja ára 

barn ekki. Þess vegna má sjá börn á þessum aldri snúa sér að þeim sem á að fá boltann, 

hlaupa af stað, stoppa og henda eitthvert og hlaupa aftur af stað. Að henda og hreyfa sig 

er ekki samstillt. Ef barnið ætlar að sparka í bolta þá kemur það kannski á fullri ferð, 

stoppar og ýtir svo varlega við boltanum með tánni. Að grípa gengur ekki heldur því 

barnið bíður með framrétta handleggi en einmitt þegar boltinn kemur er líklegt að það 

færi þá í sundur og boltinn detti í gólfið. Sjónræn skynjun þróast hratt á þessum aldri en 

barnið notar munninn minna en áður til að átta sig á hlutum. Skynjun og hreyfing eru 

nátengd á þessu tímabili (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 59-60).  

 Þegar barnið nær færni á vissu sviði nýtur það þess að endurtaka hreyfinguna og 

sannreyna þannig að það ráði við verkefnið. Þegar barnið getur hlaupið vill það vera 

stöðugt á hlaupum, þegar það getur kastað vill það kasta aftur og aftur og þegar það getur 

hjólað á þríhjóli þreytist það ekki á að hjóla daginn á enda. Oft syngur barnið og trallar 

yfir getu sinni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:59). 
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Börn á fjórða aldursári 

Þriggja ára barn hefur gaman af kraftmiklum hreyfingum og leikjum en þó ekki í sama 

mæli og áður. Barnið hefur nú mun betra vald á líkama sínum, allar hreyfingar eru 

áreynsluminni og liprari. Þegar barnið hleypur getur það aukið og minnkað hraðann að 

vild og snarstöðvað eða beygt af leið án þess að detta. Eins og áður velur barnið sér 

athafnir sem reyna á getu þess og nú taka leikir þess mið af því að jafnvægið er betra en 

áður. Barnið hoppar jafnfætis, tekur tilhlaup og stekkur og gengur upp og niður stiga án 

stuðnings (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:65). 

 Hendur barnsins eru nú sterkari og samhæfðari og fínhreyfingarnar þróast í auknum 

mæli. Aukin stjórn á handahreyfingum gerir barnið leiknara í öllu daglegu starfi. Það 

getur nú borðað sjálft án þess að sulla, þó svo það taki langan tíma, auk þess sem barnið á 

mun auðveldara með að klæða sig í og úr og getur klippt með skærum. Gripið breytist 

þannig að barnið heldur oft á blýanti eins og pensli, með þumalfingri og fremsta hluta 

vísifingurs, en notar ekki greipina lengur. Það er einnig á þessum tíma sem í ljós kemur 

hvort barnið sé rétthent eða örvhent. Erfitt getur verið að meta þetta en ein leið er að 

fylgjast með barninu teikna þegar því er sýnt hvernig á að halda á blýanti í hægri hendi. 

Ef barnið er rétthent teiknar það hringinn í sólarátt (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003:66-67). 

 Þegar barnið skoðar nýja hluti treystir það æ meir á sjónskynjunina, þó það vilji 

gjarnan snerta líka. Athyglisgáfa og áhugi er mikill, barnið vill vita um eiginleika 

hlutanna, lögun þeirra og þyngd. Áhugi þriggja ára barns á öðrum börnum eykst til muna 

og það hefur yndi af því að leika sér innan um þau. Leikþörf barnsins er mjög sterk og 

það finnur sér öll tækifæri og aðstæður til að fara í þykjustuleiki. Fín og dýr leikföng eru 

engin nauðsyn þegar barnið getur beitt ímyndunaraflinu eins og þriggja ára börn gera 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:67-72). 

Börn á fimmta aldursári 

Fjögurra ára gömul börn taka sér sífellt eitthvað nýtt fyrir hendur. Fjögurra ára gamalt 

barn lætur oft í ljós ómælda ánægju yfir eigin framförum og getu. Hreyfingar þeirra eru 

liðlegri og nákvæmari en áður og barnið hefur æ betri stjórn á þeim. Drengir og stúlkur 

eru svipuð að þyngd og ekki er hægt að greina mikinn mun á hæð þeirra. Stúlkur eru 

aftur á móti líkamlega þroskaðri við fjögurra ára aldur, til dæmis er beinakerfi þeirra ekki 

eins blandað brjóski og drengja (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:73). 

 Grófhreyfingar barna á fimmta aldursári taka miklum framförum. Þegar hér er 

komið við sögu er þörfin fyrir líkamlega hreyfingu hvað mest. Hreyfingarnar eru orðnar 
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fjölþættari og barnið getur breytt til og stjórnað þeim á annan hátt en áður. Það getur til 

að mynda staðið á öðrum fæti og síðan breytt til og farið að hlaupa eða hoppa. Á þessum 

aldri nýtur barnið þess að ýkja hlutina og það vill auka á spennuna. Það gengur ekki bara 

beint áfram heldur hoppar og snýr sér á alla vegu. Áhuginn á hreyfileikjum er mikill og 

barnið nýtur þess að leika bíla eða dýr svo dæmi séu tekin. Jafnvægisskynið er mun betur 

þroskað en áður og barnið getur gengið eftir línu án þess að missa jafnvægið. Einnig 

getur barnið staðið á öðrum fæti í stutta stund og gengið niður stiga eins og fullorðnir 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:73-74). 

 Hvað fínhreyfingar barna á fimmta aldursári snertir eru allar handahreyfingar orðnar 

vel þroskaðar og nákvæmar ásamt því að áhugi þeirra á tiltölulega flóknum hlutum sem 

krefjast einbeitingar hefur aukist. Fjögurra ára börn geta flest klippt blöð í sundur, þrætt 

perlur á band, teiknað og málað. Þau geta teiknað grófa mynd af manni og ef þau eru 

beðin um að teikna sig sjálf þá er ekki ólíklegt að sjá stóran hring sem á að tákna höfuð 

en hendur og fætur koma út úr höfðinu. Augu, nef og munnur eru oft með en eru 

sjaldnast á réttum stað. Börnin hafa mikinn áhuga á smáatriðum og nákvæmni og þau 

staldra gjarnan við til að lagfæra það sem vantar. Með þróaðri fínhreyfingum hafa margar 

venjur barnsins breyst. Það borðar af meira öryggi, sullar minna niður og hefur meira 

vald yfir hnífapörunum. Örar breytingar á hreyfiþroska eru helstu einkenni þessa 

aldursskeiðs (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:74). 

Börn á sjötta aldursári 

Barn á sjötta aldursári er farið að líkjast fullorðnum einstaklingi í mun meiri mæli hvað 

líkamsbyggingu varðar. Smábarnagöngulagið sést ekki lengur og barnið er beinna í baki 

og í mjaðmaliðum. Barnið er nú að stíga síðustu skrefin í þeim hreyfiþroska sem tilheyrir 

smábarnaaldrinum. Hreyfingar eru fimar og yfirvegaðar miðað við áður og barnið hefur 

gott jafnvægisskyn. Það getur nú gripið bolta og á nokkuð auðvelt með að sippa. 

Samhæfingar handa og fóta er góð og barnið getur nú lært að hjóla á litlu tvíhjóli 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:79). 

 Fínhreyfingar eru einnig orðnar mun öruggari en áður. Fingur barnanna hafa lengst 

og barnið heldur nú á blýanti með réttu gripi. Það getur notað ýmis verkfæri og skrifað 

bókstafi. Vegna aukinnar hæfni í fínhreyfingum og lengri fingra á barnið auðvelt með að 

meðhöndla smáhluti og getur leyst  verkefni á borð við að hnýta hnúta, klæða sig og 

hneppa hnöppum. Þessi nýja geta barnsins á mörgum sviðum gerir það að verkum að 

allar venjulegar athafnir verða leikur einn miðað við það sem áður var. Mörg börn vilja fá 

að axla aukna ábyrgð og sækjast eftir því að fá úthlutað hlutverkum, bæði í leikskólanum 

sem og heima fyrir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:79-80). 
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Börn á sjöunda aldursári 

Á þessu ári vex barnið mikið og breytist í útliti. Hlutföll líkamans breytast til mikilla 

muna, handleggir og fætur lengjast og hefur þetta í för með sér að barnið týnir 

tímabundið hæfileikanum til að samhæfa hreyfingar sínar. Barnið verður slánalegt í 

hreyfingum og óútreiknanlegt, mismunandi mikið eftir hve hraður vöxtur hvers og eins 

er. Barnið gerir sig sekt um klaufalega tilburði sem þó eru með öllu útskýranlegir. Þetta 

fer þó oft fyrir brjóstið á börnunum. Oft má sjá ýmis merki um öryggisleysi og skort á 

sjálfstrausti á meðan barnið gengur í gegnum þetta skeið, einkum á það við þegar barnið 

reynir að stjórna fínhreyfingum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003:85). 

 Oft kemur kynjamunur fram í hreyfiþroska og stúlkur eru fljótari að ná valdi á 

fínhreyfingunum. Þær fá því aukinn áhuga á verkefnum sem krefjast leikni og 

þolinmæði, svo sem að sauma. Drengirnir leita þá frekar í leiki sem krefjast 

grófhreyfinga, svo sem að hoppa, hlaupa og byggja. Fingrastyrkur og lipurð koma þó 

fljótlega (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:86). 

Af hverju er hreyfing mikilvæg? 

Eins og áður segir hafa börn ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Í leikskóla 

ber því að leggja áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. Öll hreyfing stuðlar að 

andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikir, sem reyna á líkamann, veita börnum útrás. Börn 

eru sífellt á hreyfingu og þau fara fljótt að tjá sig með hreyfingum. Hreyfing hefur áhrif á 

heilsu, snerpu og þol. Börn skynja líkama sína og ná smám saman betri stjórn á 

hreyfingum sínum. Í hreyfileikjum öðlast börn skilning á styrk sínum og getu og 

sjálfstraust þeirra vex. Samhæfing hreyfinga, jafnvægi og öryggi barnanna eykst. Í 

hreyfileikjum læra börn að meta aðstæður. Þau læra að velja, hafna og þora. Leggja ber 

áherslu á að börnin læri ýmis stöðuhugtök og að átta sig á rými, fjarlægðum og áttum. 

Ýmsir hlaupaleikir reyna verulega á þrótt barnanna og úthald, örva hjartslátt og blóðrás. Í 

hvíld og slökun í lok slíkra leikja skynja börn muninn á spennu og slökun. Með því að 

fylgjast með hreyfingu barns sér leikskólakennari þroska þess og framfarir (Anton 

Bjarnason 1990: 5-6)  

 Mikið hefur breyst í tengslum við leik barna frá því um aldamótin 1990. Í dag hafa 

flest börn aðgang að tölvum og sjónvarpi og eyða miklum tíma framan við skerminn. Oft 

hefur því verið haldið fram að sjónvarp og tölvur hafi tekið við sem uppeldisaðilar barna 

í dag því báðir foreldrar barna eru oft í fullri vinnu. Börnin geta nú valið úr gríðarlegu 
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úrvali tölvuleikja og séð eitthvað við sitt hæfi í sjónvarpi hvenær sem er sólarhringsins. 

Um aldamótin 1900 var verkaskipting á heimilum skýr og það kom einnig fram í leikjum 

barnanna. Stelpurnar léku sér í leikjum sem svipuðu til hlutverka kvenna og drengir í 

leikjum sem svipuðu til karlastarfa. Tími til leikja var af skornum skammti en börnin 

nýttu þó hvert tækifæri sem gafst. Ef veður var gott fóru börnin út og léku sér og ef 

veðráttan var miður góð settust börnin oft í baðstofuna og léku sér með gullin sín. Á 

sunnudögum og á kvöldin gafst oftar tækifæri til leikja og þá lögðu börnin oft á sig 

langar göngur til að hitta jafnaldra sína fyrir og fara í hópleiki. Þó gekk vinnan ávallt 

fyrir og börnin höfðu ekki færi á að leika sér fyrr en þau voru búin með verk dagsins. 

Fullorðna fólkið hafði meira að segja ekki mikið dálæti á leikjum barnanna og sáu ekki 

hvaða tilgangi þeir þjónuðu (Símon Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990: 90-91). 

Nú er aftur á móti öldin önnur og leikurinn talinn mikilvægasta náms- og þroskaleið 

barna. Börnin þurfa sjaldan að vinna mikið, í mesta lagi einhver húsverk innan 

heimilisins og þau hafa mikinn tíma til að leika sér frjáls. Í hverju hverfi eru fjölmargir 

leikvellir, ætlaðir börnum, íþróttafélög hafa skotið rótum um allt land og allar aðstæður 

eru fyrir börn til að njóta sín í leikjum úti í náttúrunni. Í ofanálag hefur mikið verið rætt 

og ritað um mikilvægi heilbrigðs lífernis og hreyfingar fyrir ungt fólk en skýrslurnar sem 

gefnar eru út af heilbrigðisráðuneytinu og fleiri aðilum með reglulegu millibili segja 

okkur alltaf það sama. Börnin eru að verða feitari og þau eyða lengri tíma fyrir framan 

sjónvarp og tölvu með hverju árinu sem líður (Doktor.is, e.d.).  

 Mikið hefur verið fjallað um hvort aukið velferðarástand hafi ógnandi áhrif á 

heilsufar barna. Heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum ungs fólks í hinum 

vestræna heimi hafa aukist til muna á síðustu árum og má í því sambandi nefna að 

kyrrseta er mun meiri og fólk hreyfir sig minna en áður. Samfara þessu hefur ofþyngd og 

offita fólks um gjörvallan heim aukist mjög. Í kjölfarið hefur tíðni ýmissa fylgisjúkdóma 

hækkað og má þar til dæmis nefna sykursýki og hjarta- og æðasjúkdóma. Að auki má 

nefna hækkun blóðþrýstings og kólesteróls, fituútfellingar í æðum, sjúkdómar í stoðkerfi, 

röskun á andlegri líðan, svefntruflanir og skaðleg áhrif á beinvöxt og þroska barna.  Ljóst 

er að við Íslendingar, líkt og önnur vestræn samfélög, þurfum að sporna við þessari þróun 

og bregðast við breyttum lifnaðarháttum og aðstæðum (Erlingur Jóhannsson 2001: 28). 

 Offita er talið eitt algengasta heilsufarsvandamál vestrænna samfélaga. Á Íslandi 

eiga 20-30% þjóðfélagsþegna yfir 30 ára aldri við offituvandamál að stríða og sýnt hefur 

verið fram á að um helmingur þeirra barna sem eiga við offituvandamál að etja koma til 

með að þjást af sömu völdum á fullorðinsárum sínum. Fjölgun þeirra sem eiga við þetta 

hvimleiða vandamál að etja eykst frá ári til árs. Hlutfall of feitra stúlkna hefur hækkað úr 
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3,1% frá árinu 1938 og í 19,7% árið 1998. Að sama skapi hefur hlutfall of feitra drengja 

hækkað úr 0,7% árið 1938 og upp í 17,9% árið 1998.  Ef ekki verður gripið til 

fyrirbyggjandi aðgerða á komandi árum er hætt við að enn fleiri börn þurfi að glíma við 

offituvandamál (Brynhildur Briem 1999: 46). Í þessum efnum ber að hafa í huga að þótt 

fjölmörg íþróttafélög hafi skotið niður rótum á undangengnum áratugum þá fækkaði 

iðkendum þeirra um 60% frá árinu 1990 til 2000 (Erlingur Jóhannsson 2001: 30). Stríðni 

og einelti eru áhættuþættir hjá of þungum börnum og slíkt veldur tilfinningalegu álagi hjá 

þeim. Hreyfingarleysi og mataræði barnanna er kennt um yfirþyngdina þó að sjálfsögðu 

megi oft rekja einhvern hluta til erfða (Stoppard 1993: 200).  

 Rannsóknir hafa sýnt að hreyfifærni barns er oftar en ekki mælikvarði á hvernig því 

gengur á öðrum þroskasviðum. Þannig er afleiðing af lítilli hreyfifærni sú að börnin 

hreyfa sig minna. Slíkt leiðir af sér aukið aðgerðarleysi og áhugaleysi. Það svo aftur 

leiðir af sér minni félagsleg tengsl og því minna áreiti og reynslu sem að lokum ber með 

sér lélega hreyfifærni (Anton Bjarnason 1990:5). Þessi börn eiga það á hættu að verða 

fyrir barðinu á einelti eða stríðni af hálfu jafnaldra sinna. Þau börn sem eiga í erfiðleikum 

með samhæfingu hreyfinga eru gjarnan uppnefnd klaufar, þau sem eiga við fituvandamál 

að stríða eru oft kölluð fitubollur og þeir sem hafa lélegt sjálfstraust og skortir því færni í 

samskiptum eru oft á tíðum kallaðir fýlupúkar. Einnig hefur verið sýnt fram á að þau 

börn sem fá að kljást við krefjandi hreyfiþrautir, eyða miklum tíma daglega í hreyfingu 

og leiki og er tamið heilbrigt líferni hvað varðar fæðu eru mun líklegri til að renna í 

gegnum skólann á grænu ljósi. Sjálfstraust þeirra er betra, þau hafa trú á eigin ágæti og 

þora að taka af skarið og fást við krefjandi verkefni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau 

börn sem fá markvissa hreyfikennslu í leikskólum þar sem sérstök áhersla er lögð á 

hreyfingu, mataræði og virðingu fyrir eigin líkama, eru fremri öðrum börnum þegar 

kemur að skrift og stærðfræði á fyrstu árum grunnskólagöngunnar. Þetta veganesti taka 

þau svo með sér út skólagönguna og um ókomna framtíð (Anton Bjarnason 1990: 6). 

Hreyfing og vímuefni 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn sem stunda íþróttir eða stunda reglubundna 

hreyfingu eiga síður á hættu á að byrja að reykja og lenda í vímuefnavanda. Þessi börn 

eiga það líka sameiginlegt að bíða lengur með að neyta áfengis. Rannsókn sem gerð var á 

börnum í tíunda bekk um allt land sýndi með óyggjandi hætti fram á að því meiri sem 

íþróttaiðkun þeirra var, þeim mun minni líkur voru á að börnin reyktu, drykkju áfengi eða 

misnotuðu önnur vímuefni (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1994: 59-61). Þó rannsóknir bendi 

til þessarar niðurstöðu og að líkamleg þjálfun geti dregið úr fíkn hjá fólki þá verður að 

taka aðra samverkandi þætti til skoðunar, þar á meðal þá fræðslu sem iðkendum íþrótta 
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standa til boða hjá sínum íþróttafélögum. Þórdís Gísladóttir (2007) gerði rannsókn á gildi 

íþrótta fyrir unglinga og samfélagið í heild. Í niðurstöðum hennar kom fram, líkt og í 

rannsóknum Þórólfs og félaga, að eftir því sem börn og unglingar stunda íþróttir oftar í 

viku hverri, eru mun minni líkur á að þeir ánetjist tóbaki, áfengi eða öðrum vímuefnum. 

En iðkun íþrótta kemur sér ekki einvörðungu vel fyrir börnin því íþróttaiðkun barna og 

unglinga snertir samfélagið í heild. Hvert barn sem leggur rækt við íþróttir kostar 

samfélagið 17 - 28 þúsund krónur á ári hverju. Börn og unglingar sem ánetjast hafa 

vímuefnum kosta samfélagið aftur á móti 1,7 milljónir til 2,8 milljónir á ársgrundvelli. 

Þeir þættir eiga ef til vill ekki við hjá börnum á leikskólaaldri en snemmtæk íhlutun 

leikskólakennara getur gert gæfumuninn til að beina börnunum inn á heillavænar brautir. 

Hreyfing og sjálfsvirðing 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn sem hreyfa sig reglulega á 

leikskólaaldri og fá að takast á við krefjandi þrautir sem efla hreyfiþroskann eru mun 

líklegri til að halda íþróttaiðkun sinni til streitu á uppvaxtarárunum. Þessar rannsóknir 

sýna að mikil tengsl eru á milli hreyfingar og íþróttaiðkunar annars vegar og 

sjálfsvirðingar og líkamsímyndar hins vegar. Spurningunni um hvað sé orsök og hvað 

afleiðing þess að börn sem hreyfa sig mikið leiðast síður af réttri braut með tilliti til 

vímuefna og sjálfsmyndar er ekki svarað í rannsóknum. Það að hreyfa sig reglulega getur 

aðeins að hluta til skilgreint festu barna í þessum efnum en mat þekktra fræðimanna er að 

regluleg hreyfing stuðli að jákvæðari sjálfsmynd (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1994: 84-86). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á neikvætt samband milli markvissrar hreyfingar barna 

og þunglyndis og kvíða (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1994: 101-102). Markviss 

hreyfiþjálfun í leikskólum er undirstaða þess sem koma skal í lífi barnanna. Ef börnunum 

er tamið að takast á við krefjandi leiki og nota hvert tækifæri sem gefst til að leika sér, 

erum við leikskólakennarar að leggja okkar af mörkum til að viðhalda sterkri sjáfsmynd 

barnanna er fram líða stundir. 

Hreyfing og skólaganga 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í íþróttum hefur jákvæð áhrif á 

námsárangur og virðist auka metnað nemenda. Það virðist vera að því meiri íþróttaiðkun 

sem börnin stunda skili sér í betri líðan þeirra í skólanum ásamt aukinni getu til að kljást 

við kennslufræðin. Þetta tengist sjálfsvirðingu barnanna sem rætt var um hér að ofan því 

betri árangur í skólanum virðist vera til kominn vegna meiri metnaðs og jákvæðara 

viðhorfs (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1994: 103-105 og 123-124). 
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Leikur barna og áhrif leikja á börn 

Börn hafa mikla þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað og leikir sem reyna á 

líkamann veita þeim útrás. Hreyfing leysir úr læðingi sköpunarkraft og framkallar gleði 

og vellíðan. Lykilatriði í markvissu hreyfiuppeldi er að börn læri í gegnum leik. Góð 

hreyfistund einkennist af skipulögðum og sjálfsprottnum leik. 

Leikurinn á fræðilegum grundvelli 

Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 segir brýnt að leggja ríka áherslu á leikinn sem 

mikilvægustu náms- og þroskaleið ungra barna og að leikurinn eigi að vera hornsteinn 

starfsins í hverjum leikskóla. Leikurinn er einn mikilvægasti þáttur í lífi barna því í 

gegnum leikinn þroskast börnin og læra, jafnvel eitthvað sem enginn annar getur kennt 

þeim. Þau læra félagslegar reglur, samskipti, sjálfsmynd þeirra styrkist, alhliða þroski 

þeirra eykst og er leikurinn börnunum mikill gleðigjafi (Aðalnámskrá leikskóla 1999:3). 

Fólk virðist almennt sammála um almenna eiginleika leiksins. Það að leikur sé eðlilegur 

hluti af lífi barna, einkennandi þáttur í þeirra atferli og aðal þátturinn í lífi leikskólabarna. 

Leikurinn sjálfur virkjar börnin og er áhugahvetjandi og hefur því mikla uppeldislega 

þýðingu fyrir hvert og eitt barn. Leikurinn sem slíkur þjónar margvíslegu hlutverki fyrir 

börnin, hann getur til dæmis leyst vandamál, þroskað og styrkt sjálfsmynd og sjálfstraust 

barna og gefið möguleika á að prófa skoðanir, gildi og norm. En leikurinn gefur ekki 

einvörðungu af sér þroska og lærdóm heldur er hann aðal þáttur barnamenningarinnar og 

því mikilvægt menningar- og samfélagslegt fyrirbæri (Lillemyr 2001:30).  

 Að ýmsu þarf að gæta þegar á leik ungra barna stendur og við skipulagningu leikja 

fyrir ung börn. Starfsmaður leikskóla þarf að hafa í huga að öryggi er ein allra 

mikilvægasta forsendan fyrir því að börn leiki sér óheft og áhyggjulaus og njóti sín þar af 

leiðandi mun betur en við aðstæður sem heft gætu ímyndunarafl og vellíðan þeirra 

(Olofson 1992:29). Brýnt er að starfsmaður leikskóla ávinni sér skilyrðislaust traust og 

virðingu barnanna. Börnin njóta sín best í leiknum ef þau eru hvött áfram og þeim hrósað 

og því er einnig mikilvægt að starfsmaðurinn geri allt sem í hans valdi stendur til að 

leggja sitt af mörkum til að tryggja að barninu finnist það vera að gera vel og efla það 

þannig áfram (Lillemyr 2001:32).  

 Mikilvægt er að börnin fái nægt rúm og næði til að aðhafast í leiknum. Þannig er 

gott að skipta því svæði þar sem leikurinn fer fram niður í nokkur rými svo þátttakendur í 

leiknum séu ekki auðveldlega truflaðir og leikurinn leysist upp samfara því. Það er 

gaman að sjá þegar leikur barna gengur að óskum. Þá eru börnin í leiknum hvött áfram af 
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leiknum sjálfum og það er enginn sem býst við að þau séu metin í honum. Í leiknum hafa 

þau tækifæri til að tjá sig um það sem þau vita, það sem þau halda eða bara það sem þeim 

dettur í hug og leikurinn virkjar svo um munar hugmyndaflug og sköpunargleði 

barnanna. Sé litið á leikinn frá uppeldislegu sjónarmiði þá felur leikurinn í sér einstaka 

stöðu þegar við tölum um þátttöku og innri áhuga (Olofson 1992:11). 

 Börn sem eru dugleg að leika sér geta leikið sér hvenær sem er og hvar sem er. Það 

er líka þannig með leikinn að það sem maður gerir fær annan skilning til dæmis í 

hættuleik, eltingaleik og gamnislag og maður skilur að persónur, hlutir, tími og rúm og 

athafnir breytast í þykjustuleik. Það er oft þannig að börn sem eru nýkomin á leikskóla 

skilja ekki að steinninn er kartafla og brúni sandurinn er kjötsósa. Þau eru eitt 

spurningamerki í framan og skilja hvorki upp né niður í framvindu mála í leiknum. Þó 

ber að gæta þess að yngstu börnin hafi sem raunverulegastar fyrirmyndir þar sem þau eru 

augljóslega áhrifaríkari og óþroskaðri félagslega en eldri börnin. Forsenda þess að leikur 

geti haldið áfram og þróast er að það sé samhljómur í leiknum og hann samstilltur. Þegar 

barn leikur sér eitt er þetta sjaldnast vandamál.  E.H. Erikson kallar það þegar maður 

leikur einn (einleikinn), smásjána (Olofson 1992:31-32). 

Áhrif leikja 

Í barnæsku er leikurinn einn af grundvallaratriðum lífsins og hreinlega undirstaðan í lífi 

ungra barna þar sem hann knýr áfram þroska þeirra. Leikur er samtímis útrás þroskans og 

uppspretta orku fyrir þroska barna. Hann er tjáning á persónuleika, sjálfsvitund, 

vitsmunum, félagshæfni og líkamsþroska barnanna. Á sama tíma beina börn orku sinni í 

verkefni sem þau sjálf velja í leiknum.  Þessi verkefni hvetja svo til áframhaldandi þroska 

og því má með sanni segja að leikurinn sé nauðsynlegur fyrir góðan þroska og nám hjá 

ungum börnum (Van Hoorn 2003:3). 

 Leikurinn er lifandi menning barnanna. Hann krefst tíma, undirbúnings, félaga, 

rýmis og hvatningar. Í gegnum leikinn fá börnin alla sína reynslu, þar setja börnin fram 

þekkingu sína á lífinu, menningunni og skoðunum sínum og máta við hugmyndir hinna 

barnanna. Leikurinn er því góður undirbúningur fyrir lífið. Leikurinn eflir félags- 

tilfinninga- og siðgæðisþroska barnanna og svalar hreyfiþrá, eykur kraft, þol, hraða, 

snerpu, lipurð, fimi, jafnvægi, sjónvídd og líkamsbeitingu barnanna. Leikurinn hefur 

einnig uppeldislegt gildi því börnin kynnast gleði, tilbreytingu, sigrum, ósigrum, reglum, 

áræðni, kurteisi og nærgætni. Hreyfileikir bjóða upp á hreyfingu, örva blóðrás, styrkja 

taugaboð, efla viðbrögð og eftirtekt, örva skjóta ákvörðun, efla stjórnn hreyfinga og 

samhæfingu líkamans í heild. Raðleikir og spil efla eftirtekt og athugun, föndurleikir 
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samhæfa hendur og augu, eftirhermuleikir skerpa hugsun og ímyndunarleikir veita ögun 

(Anton Bjarnason 1990: 7-8). 

 Þegar lítil börn eru að leika sér, hafa þau enga þörf fyrir að ljúka leiknum með 

einhverri niðurstöðu eða upplýsingum. Leikurinn sjálfur skiptir börnin mestu máli. Ef 

börn hafa möguleika á að velja sjálf hvernig þau leika sér, sýnir leikurinn oftar en ekki 

fram á hæfileika barnanna til að beita líkamanum á margvíslega vegu ásamt 

leikföngunum sem notuð eru hverju sinni. Þau börn sem fá að velja leik sinn sjálf, 

þroskast því ekki aðeins vitsmunalega heldur tilfinningalega að auki (Pramling 1995: 85-

86). Leikir barna hafa nefninlega mikið félagslegt gildi fyrir þau. Þau kynnast samkennd 

og öðlast hæfni til að setja sig í spor annarra, þeir sem hafa lítið sjálfstraust og eru ekki 

framfærnir af þeim orsökum geta notið sín í leikjum, börnin læra að taka sigrum og 

töpum með jafnaðargeði, samvinna barnanna eykst og börnin læra að taka tillit til 

hugmynda annarra og leita sameiginlega að góðum lausnum. Börnin njóta sín í leikjum af 

þeirri einföldu ástæðu að það er gaman að leika sér. Leikirnir geta gefið kennurum 

upplýsingar um stöðu einstaklinganna og gerir honum kleift að bregðast við með 

æfingum sem stuðla að því að ná ákveðnu markmiði (Anton Bjarnason 1990: 9-10). 

Uppeldisgildi leikja 

Leikur barna veitir börnunum gleði, tilbreytingu og skemmtun. Þar læra börnin að taka 

sigrum með yfirlætisleysi og ósigrum með æðruleysi. Börnin læra að fara eftir ákveðnum 

reglum og taka að sama skapi þátt í að semja reglurnar. Með þessum hætti læra börnin að 

virða rétt annarra og þekkja sinn rétt ásamt því að leikurinn krefst þess að börnin sýni 

hvoru öðru kurteisi, nærgætni og styðji hvert við annað. Leikurinn herðir börnin, bæði 

hvað vilja og áræðni snertir og samstarfsvilji barna eykst á kostnað eigingirni og 

sjálfhverfs hugsunarháttar (Anton Bjarnason 1990: 6). 

Líkamleg áhrif 

Góðir leikir, hvort sem þeir eru sjálfsprottnir eða skipulagðir af kennaranum, svala þeirri 

miklu hreyfiþörf sem börn á leikskólaaldri hafa. Samhliða leikjunum eykst kraftur 

barnanna, þor þeirra og hreyfifærni. Að sama skapi eykst hraði barnanna og 

viðbragðsflýtir þeirra. Leikir barna efla samhæfingu þeirra, fimi og jafnvægi ásamt því að 

almennt þol eykst stöðugt með auknum tækifærum til leikja. Margvíslegir leikir barna 

gera börnin einnig dómbærari á hraða, fjarlægð og sjónvíddir. Sé byrjað markvisst að 

bjóða ungum börnum upp á þroskavænleg leikskilyrði má ljóst vera að með hverjum leik 

aukast gæðin og veitir það góða undirstöðu fyrir flóknari leiki sem koma með aukinni 

færni og aldri barnanna (Anton Bjarnason 1990: 6). 
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Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara á útisvæði er að skapa öryggi og hlúa að leiknum. Mikilvægt er að þeir 

hafi góða yfirsýn yfir leikvöllinn og séu í návist barnanna. Þegar kennari undirbýr 

hreyfitíma fyrir börn þarf hann að gera það á grundvelli væntinga og þarfa barnanna. Gott 

er fyrir kennarann að fylgjast með börnunum í leik og nýta leikaðferðir barnanna til að ná 

til þeirra. Hreyfitímar þurfa að byggja á því að ná því besta úr börnunum og ýta undir 

forvitni þeirra til að kanna nýja hreyfimöguleika (Gundersen. 1994: 13). Aðalverkefni 

kennarans er að gera áætlun og hanna örugga starfs- og kennsluaðstæður ásamt því að 

búa til aðstöðu sem eflir þroska og vöxt barnanna. Kennarinn verður að hafa þekkingu á 

þroska barnanna og útbúa ögrandi verkefni fyrir þau. Kennarinn þarf að vera meðvitaður 

um hvernig börnin gera, hvað þeim líkar og hvernig þau hreyfa sig. Kennarinn verður að 

finna til ábyrgðar gagnvart þroska barnanna og hafa velferð þeirra að leiðarljósi. 

Foreldrasamstarf er mikilvægt til að miðla upplýsingum um stöðu barnanna og einnig til 

að hlusta á væntingar foreldranna. Kennarinn þarf að haga námsumhverfinu þannig að 

það sé börnunum sem hagstæðast (Gundersen. 1994: 28-30). Kennarinn skal muna að 

hann er fyrirmynd barnanna í orði og verki. Allt sem hann gerir og segir felur í sér 

skilaboð til barnanna  (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon 1997: 12). 

Hlutverk leikskólakennara eru margþætt. Hann á að efla alhliða þroska barnanna. 

Kennari sem stjórnar hreyfingu barna ber mikla ábyrgð því hann þarf að huga að öryggi 

barnanna ásamt því að stuðla að bættri hreyfigetu hvers og eins. Hann verður að sýna 

viljastyrk og úthald ásamt því að vera opinn og skemmtilegur. Hann þarf að sýna traust 

og leyfa hverjum einstaklingi að vaxa og dafna á eigin forsendum. Kennarinn verður að 

nýta tímann vel því dagskipulag leikskólanna gefur sjaldan svigrúm til teygjanlegra 

hreyfitíma. Kennarinn verður að sýna börnunum virðingu, tillitsemi, væntumþykju, 

viðurkenningu og skapa öruggt vinnuumhverfi sem er vænlegt til að stuðla að eflingu 

margvíslegra þroskaþátta. 

 Hlutverk kennarans í leikjum barna er mjög veigamikið. Hann skal skoða viðhorf sín 

og þekkingu á leiknum, athuga áhugasvið barnanna og skipuleggja leiksvæðin í samræmi 

við þau. Einnig skal kennarinn skapa öruggt umhverfi fyrir börnin sem endurspeglast í 

gleði og virkni barnanna og hjálpa börnum með leikvanda að komast inn í leiki hinna 

barnanna. Kennarar geta hjálpað börnum að öðlast færni og kjark til að leika sér með 

öðrum börnum eða eitt og sér. Hér á eftir eru nefndar nokkrar leiðir sem kennarar geta 

farið við að efla börn í leik: 

• Kennarinn tekur barnið með sér og leikur samhliða því. Slík aðferð skapar 

barninu öryggi og örvar það til að fá nýjar hugmyndir. 
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• Kennarinn getur leikið við barnið. Þannig deilist stjórnun leiksins jafnt á milli 

kennara og barns. Þá er mikilvægt fyrir kennarann að vera vakandi fyrir 

frumkvæði barnsins.  

• Kennarinn getur leiðbeint barni í leik. Þannig hjálpar hann barninu að hefja leik 

og getur gert sitt til að örva leikinn, sé hann hugmynda- og tilbreytingasnauður.  

• Kennarinn getur stjórnað börnum í leik. Þannig gerir kennarinn athugasemdir við 

leik barnanna en líkt og þegar kennarinn leikur við barnið þarf að passa að barnið 

leiki sér á eigin forsendum og styðjist við eigin hugmyndir (Hrönn Pálmadóttir 

2005). 

 Þegar kennarinn er sýnilegur og aðgengilegur veitir hann börnum öryggi því þau vita 

að fylgst er með þeim. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi samvinnunáms. 

Slíkt fyrirkomulag ýtir undir félagsleg samskipti á milli barna og styrkir sjálfsmynd 

þeirra. Kennarinn þarf að ýta undir félagslegan skilning og þekkingu barna, með því að 

skilgreina, viðurkenna og ræða við börnin um hvað sé æskileg hegðun. Kennarinn skal 

hvetja börnin til samhygðar og fá þau þannig til að setja sig í spor hvers annars. Hann 

skal einnig vekja upp viðbrögð barna við tilfinningum og hagsmunum annarra 

einstaklinga og hvetja börn til að túlka mismunandi hegðun eða atferli annarra 

einstaklinga (Hrönn Pálmadóttir 2005). 

 Þegar hinn fullorðni tekur þátt í leik barnanna, styður hann við ímyndunarafl þeirra. 

Hann á að koma inn í leik barnanna til að styðja við hann og veita leiknum aukin gæði en 

draga sig því næst úr leiknum á réttum tímapunkti. Síðan getur hann komið aftur inn í 

leikinn til að örva börnin þegar gæði leiksins fara dvínandi (Pramling 1995:89). Flest 

börn á leikskólaaldri kunna ákaflega vel við þá kennara sem gefa sér tíma og sýna áhuga 

á að taka þátt í leikjum þeirra eða skipuleggja fyrir þau leiki. Þannig kynnist kennarinn 

börnunum mun betur og með öðrum hætti en utan leikja því í leikjunum kynnist 

kennarinn áhuga, getu og líðan barnanna. Þar opna börnin sig og láta í ljós líðan sína og 

hugmyndir um samfélagið, menninguna og lífið í heild. Þetta gerir það að verkum að 

kennarinn getur fundið veiku og sterku hliðarnar hjá hverju barni, veitt þeim leiðsögn og 

laðað fram það besta hjá börnunum. Þegar kennarinn er nálægur fyllast börnin 

öryggiskennd sem gerir þeim kleift að leika sér hindrunarlaust og án áhyggja. Til þess að 

kennarinn bjóði upp á þroskavænleg skilyrði fyrir leiki barnanna er brýnt að hann hafi 

virkilegan áhuga á leik þeirra og noti hvert tækifæri sem gefst til að skerpa á getu þeirra 

og svala forvitni barnanna. Hann þarf því að búa yfir nægilegri orku til að sinna þessu 

uppeldishlutverki (Anton Bjarnason 1990: 6). 
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Hvernig má fyrirbyggja slys? 

Gríðarlega mikilvægt er að leikvellir og útisvæði sem tilheyra sérhverjum leikskóla rúmi 

með góðu móti þau börn sem eiga pláss í leikskólanum. Hvert barn þarf að geta notið sín 

í frjálsum sem og skipulögðum leikjum og hafa til þess rými. Reglulega skal athuga hvort 

tæki, áhöld og leiktæki útisvæðisins séu í lagi og grípa til varúðarráðstafana ef grunur 

vaknar um að svo sé ekki. Brýnt er að kennarinn temji börnunum góðar umgengnisreglur 

sem allir fara eftir á útisvæðinu hvort sem um er að ræða náungakærleika, virðingu fyrir 

svæðinu eða að halda sig innan lóðamarka. Kennarinn verður að vega og meta aðstæður 

hverju sinni og grípa í taumana ef hætta er á ferðum og aðstæður eru þess eðlis að börnin 

geti hugsanlega slasað sig. Kennarinn verður að fara yfir svæðið á hverjum degi, kanna 

hvort allt sé með eðlilegum hætti og hvernig aðstæður eru fyrir hendi. Hann hefur því 

vitund um allar aðstæður sem börnunum er boðið upp á og getur gripið til aðgerða ef þörf 

krefur til að gera svæðið hættulaust svo börnin geti leikið sér óhindrað og áhyggjulaus 

(Anton Bjarnason 1990: 6). Gangi kennarar úr skugga um að leiktækin séu ekki 

börnunum hættuleg og að aðskotahlutir sem ekki eiga heima á leikskólalóðinni komi ekki 

til með að skaða börnin er einungis hálfur sigurinn unninn. Kennararnir verða að fylgjast 

náið með leik barnanna og taka þátt í þeim. Ekki eingöngu til að dýpka leikina og gefa 

þeim meiri gæði heldur einnig til að passa að börnin séu örugg og slasi sig ekki.    

Hvað vitum við? 

Í undanförnum köflum hefur verið komið inn á það gríðalega vægi sem markviss 

hreyfiþjálfun hefur fyrir ung börn. Við vitum nú að öll börn hafa eðlislægan áhuga á að 

hreyfa sig og fá útrás. Þau vilja fást við krefjandi viðfangsefni sem reynir á hæfni þeirra 

og þannig taka þau stórstígum framförum. Við höfum einnig kannað gildi hreyfingar og 

íþrótta fyrir sálrænan, félagslegan og tilfinningalegan þroska barnanna. Við vitum nú að 

markviss hreyfiþjálfun barna á leikskólaaldri ýtir undir íþróttaiðkun þeirra og að 

íþróttaiðkun er stór áfangi í leiðinni að heilsusamlegu líferni. Umfram allt vitum við að 

markviss hreyfing barna í leikskólum getur haft úrslitaáhrif fyrir sérhvert barn, ekki 

einungis á meðan leikskóladvölinni stendur og ekki einungis vegna fyrstu ára 

grunnskólans heldur hefur markviss hreyfing og áhugi barna á leikskólaaldri áhrif á 

hvern einstakling um ókomna tíð. 

 Það mætti því ætla að starfsmenn leikskóla séu meðvitaðir um þann stóra þátt sem 

markviss hreyfing spilar í alhliða þroskaferli leikskólabarna, að þeir vinni markvisst með 
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börnunum úti í náttúrunni við margs konar veðurskilyrði og leggi sig fram við að bjóða 

börnunum daglega upp á skipulagða leiki til jafns við sjálfsprottna. 

 Leikskólastjórar á Íslandi virðast vera meðvitaðir um gildi hreyfingar fyrir börn. 

Samkvæmt rannsókn Lýðheilsustöðvar segja 95,7% leikskólastjóra á landsvísu að fjallað 

sé um mikilvægi hreyfingar í námskrám leikskóla þeirra. Þá segjast 93% leikskólastjóra 

leggja mjög mikla eða frekar mikla áherslu á að börnin leiki sér utandyra. Það kemur 

sjálfsagt ekki á óvart en þær staðreyndir sem fylgja í kjölfarið gera það aftur á móti. 

Þegar leikskólastjórarnir voru inntir eftir því hve oft starfsfólk tæki þátt í hreyfileikjum 

barna utandyra kom í ljós að einungis 56% leikskólastjóranna sagði það gerast tvisvar 

sinnum eða oftar í viku. Þetta skýtur skökku við því sömu leikskólastjórar leggja mikla 

áherslu á hreyfingu barna í leikskólanum og hvetja börnin til að leika sér í hreyfileikjum 

utandyra. Þegar leikskólastjórarnir voru spurðir hve oft skipulagðar hreyfistundir væru á 

dagskrá utandyra kom í ljós að aðeins 3% leikskólastjóranna svaraði tvisvar á dag, 7% 

svaraði einu sinni á dag og 6,4% svöruðu 3-4 sinnum í viku. Þetta þýðir að einungis 

16,4% leikskólastjóra á gervöllu landinu segja starfsmenn leikskóla sinna fara í 

skipulagða hreyfileiki þrisvar sinnum eða oftar í viku (Lýðheilsustöð 2006). 

 Á næstu blaðsíðum mun ég skýra frá athugunum mínum á útisvæðum nokkurra 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til hreyfiþroska barnanna. Ég mun skýra frá 

viðtölum mínum við starfsmenn leikskólanna og viðhorfum þeirra til starfseminnar á 

útisvæðunum. Því næst mun ég skoða leikskóla sem þekktir eru fyrir að vinna mikið og 

gott starf í tengslum við markvissa hreyfingu og skýra frá sjónarmiðum 

leikskólastjóranna á þeim bæjum. Ég mun fjalla um það starf sem unnið er í Noregi og 

Danmörku sem snertir útisvæði leikskóla. Ég mun að lokum skýra frá hugmyndum 

mínum í tengslum við útisvæði leikskóla og hanna lóð sem er að mínu mati þroskandi, 

krefjandi og hvetjandi fyrir leikskólabörn á aldrinum tveggja til sex ára.    

Framkvæmd 

Til þess að kanna afstöðu leikskólastjóra í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu hitti ég fyrir 

sjö leikskólastjóra ólíkra leikskóla. Leikskólarnir eru allt frá því að vera tveggja deilda og 

upp í stóra fimm deilda leikskóla. Leikskólana valdi ég af handahófi og tók ég viðtal við 

leikskólastjórana þar sem ég fékk að kynnast starfsemi leikskólans á útisvæðum þeirra. 

Ég grennslaðist fyrir um hvaða leiktæki væru að finna á hverjum leikskóla, hve stórt 

útisvæði leikskólanna væri og hve reglulega starfsmenn þeirra skipulögðu markvissa 

hreyfiþjálfun fyrir börnin í útiverunni. Að auki spurði ég leikskólastjórana hvað þeim 
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fyndist um útisvæði leikskóla sinna og hverju þeir myndu breyta ef þeir fengju einhverju 

ráðið. Leikskólastjórarnir hafa mislanga starfsreynslu og ólík viðhorf til starfseminnar 

eins og gengur og gerist. Ég setti mig í samband við leikskólastjórana með nokkurra daga 

fyrirvara og voru þeir allir boðnir og búnir að svara spurningum mínum og leiða mig um 

útisvæði leikskólanna. 

 Ég mun einnig greina fra viðtölum mínum við tvær landslagsarkitektastofur sem 

komið hafa að hönnun fjölda leikskóla. Stofurnar fann ég eftir ábendingu frá 

framkvæmdarsviði Reykjavíkurborgar og hitti ég starfsmenn stofanna fyrir á skrifstofum 

þeirra þar sem viðtölin fóru fram. Arkitektana spurði ég út í hugmyndavinnuna að baki 

hönnunar leikskólalóða og ýmsar þær hindranir sem verða á vegi þeirra við hönnun 

lóðanna. Ég mun einnig skýra frá viðtölum mínum við starfsmann framkvæmdarsviðs 

Reykjavíkurborgar um hönnun og skipulag leikskólalóða og leit minni að lögum og 

reglugerðum í tengslum við stærð og útlit útisvæða leikskóla. Viðtalið fór fram símleiðis 

þar sem starfsmaðurinn var erlendis. 

 Öll viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð að þeim loknum að undanskyldu 

viðtalinu við starfsmann framkvæmdarsviðs Reykjavíkurborgar en það viðtal var tekið 

upp með upptökubúnaði í síma undirritaðs og afritað að viðtalinu loknu. 

Úttekt á skólalóðum  

Á útisvæðum sjö leikskóla í Reykjavík sem ég kannaði mátti greina fjölbreytt viðhorf til 

útiveru leikskólabarna og náms þeirra í útiverunni. Lóðirnar voru misjafnlega stórar en 

leiktækin sem stóðu börnunum til boða voru keimlík. Útisvæðin voru allt frá því að vera 

stór með margs konar leiktækjum til þess að vera litlar lóðir, oftast inni í þéttbýli, með 

færri leiktækjum. Hér skal það tekið fram að nöfnum leikskólanna hefur verið breytt til 

að gæta ítrasta trúnaðar. 

 

Í fyrsta leikskólanum, sem hér eftir verður nefndur Dvergaborg, dvelja 102 börn á fimm 

deildum. Stærð útisvæðis leikskólans er sögð um það bil 2.000 fermetrar sem þýðir að 

það eru rúmlega 19 fermetrar ætlaðir hverju barni. Hjá framkvæmdasviði 

Reykjavíkurborgar fékk ég þær upplýsingar að engar reglur væru fyrir hendi í tengslum 

við stærð útisvæðis með tilliti til barnafjölda. Lágmarksviðmiðið væri liðlega 20 

fermetrar á hvert barn en það væri alls ekki bindandi. Leikskólinn Dvergaborg er því ekki 

fjarri því að uppfylla þessi skilyrði. Lóð leikskólans er skipt í tvennt og er annar 

helmingurinn ætlaður eldri börnum leikskólans og hinn þeim yngri. Á útisvæði eldri 
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barnanna er mjög stór sandkassi og í honum kastali. Við hlið sandkassans eru fjórar rólur 

og lítið grassvæði þar sem stendur mark. Hringinn í kringum svæðið geta börnin hjólað á 

malbiki. Á hinu útisvæðinu má finna hól og í gegnum hann liggur rör. Á svæðinu er 

einnig lítill kofi, malbikuð stétt, tvær rólur, sandkassi, lítill kastali og hjólaleið í kringum 

svæðið. 

 Leikskólastjóri Dvergaborgar segir enga skipulagða starfsemi fara fram utandyra þar 

á bæ, þar væri lögð áhersla á frjálsan leik og börnin slyppu við stýrandi athafnir 

starfsmanna, ólíkt því þegar börnin væru inni á deildum. Hún sagði þó að eina viku á ári 

væri svokölluð íþróttavika í Dvergaborg þar sem starfsmenn byggju til stöðvar fyrir 

börnin á lóðinni. Að öðru leyti væri lítið um frumkvæði starfsmanna sem stuðlaði að 

bættum hreyfiþroska barnanna og taldi mikilvægt að breyting yrði á því, ekki síst í ljósi 

ánægju barnanna af kynnum þeirra af íþróttavikunum.  

 Leikskólastjóri Dvergaborgar sagði að hefði hún tök á því myndi hún vilja gerbreyta 

fyrirkomulaginu á lóðinni. Hún segir sandkassann vera of stóran og að það leiddi meðal 

annars af sér að mikið álag væri á grasfletinum sem þyldi það álag illa. Hún sagði auk 

þess tilfinnanlega vanta fleiri klifurleiktæki. Útisvæði yngri barnanna væri þó viðunandi. 

 

Í leikskóla, sem hér eftir verður nefndur Grundarborg, dvelja 55 börn á tveimur deildum. 

Útisvæði leikskólans er 1.270 fermetrar að stærð sem þýðir 23 fermetra á hvert barn. Ef 

litið er til þeirrar lágmarksviðmiðunar sem gefnar voru upp af framkvæmdasviði 

Reykjavíkurborgar þá stenst lóðin lágmarkskröfur fyrir þennan barnafjölda. Reyndar 

nýtist svæðið mjög illa því leikskólinn er á miðri lóðinni og aftan við hann er einungis 

malbik. Leikskólastjóri Grundarborgar tjáði mér að börnin kæmust að hámarki einu sinni 

út á dag, eldri deildin fyrir hádegi og yngri deildin eftir hádegi. Útisvæðið liggur hringinn 

í kringum leikskólann og þar er að finna tvær rólur, tvo gormahesta, stórt og myndarlegt 

tré, sandkassa, lítinn kastala, moldarsvað sem hugsað er sem drullusvæði og lítið 

malbikað svæði. Aftan við leikskólann er malbik en leiktækin og sandkassinn eru 

umlukin möl. 

 Leikskólastjóri Grundarborgar sagði enga skipulagða starfsemi eiga sér stað 

utandyra á veturna en starfið færðist út í auknum mæli með hækkandi sól. Hún vissi ekki 

til þess að nokkur starfsmaður leikskólans skipulegði leiki eða hreyfistundir fyrir börnin 

og sagði ljóst að almennt litu flestir starfsmenn leikskóla á útiveruna sem 

afslöppunarstund.  

 Leikskólastjóri Grundarborgar kvaðst vera ákaflega óánægð með útisvæði 

leikskólans og að hún hafi lagt inn beiðni til að gerbreyta lóðinni. Hún hefur verið 
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leikskólastjóri leikskólans frá upphafi en hún réð engu við hönnun útisvæðisins. Hún 

sagði enn fremur erfitt að stækka lóðina því leikskólann umlykja íbúðarhús í þrjár áttir og 

stór umferðargata í eina. Fullyrðingar tveggja starfsmanna landslagsarkitektastofa styðja 

orð leikskólastjórans. Þar fékk ég þær upplýsingar að hönnunaraðilar fái sjaldan nokkru 

að ráða þegar kemur að því að ákveða staðsetningu leikskólanna. Framkvæmdasvið 

Reykjavíkurborgar velji svæði sem henta vel með tilliti til foreldra og aðgengis 

leikskólans og þurfa leikskólarnir oft að gjalda fyrir það og ekki síst þegar að 

útisvæðunum kemur. Þeir landslagsarkitektar sem ég ræddi við vildu helst hanna lóðir 

sem gerðu ráð fyrir 30-40 fermetrum á hvert barn en til þess væru þeim oft settar of 

þröngar skorður. Það væri búið að afmarka lóðina áður en hönnunaraðilarnir hefjast 

handa. Leikskólarnir væru oftar en ekki í miðju þéttbýli sem gerði arkitektunum erfiðara 

um vik að hafa lóðina stóra. Leikskólastjóri Grundarborgar taldi það ýmsum 

vandkvæðum bundið að lóðin lægi í kringum leikskólann. Hún saknaði einnig grasflatar, 

en ekki er að finna græna torfu á lóð leikskólans. Þegar talið barst að stærð lóðarinnar 

sagði hún að þó lóðin væri mögulega nógu stór þá nýttist hún ákaflega illa, en hún hafi 

verið í lagi fyrir 15 árum þegar 35 börn dvöldu í leikskólanum.  

 

Í leikskóla, sem hér eftir verður nefndur Elliðakot, dvelja 98 börn á fjórum deildum. 

Útisvæði leikskólans er 1800 fermetrar að stærð sem þýðir liðlega 18 fermetrar á hvert 

barn. Aftur erum við undir lágmarks viðmiðunarmörkum þeim sem framkvæmdarsvið 

Reykjavíkur gaf upp. Hér skal þó ítrekað að þær tölur eiga að vera leiðbeinandi en ekki 

bindandi, að sögn starfsmanna þar á bæ. Börnin í Elliðakoti fara í útiveru einu sinni til 

tvisvar dag hvern og þar geta þau valið á milli þriggja sandkassa, fjögurra róla, tveggja 

vegasalta, stórs kastala, tveggja gormahesta og tveggja kofa. Þar er einnig grasflötur og 

lítill hóll. 

 Leikskólastjóri Elliðakots segir litla sem enga skipulagða starfsemi fara fram 

utandyra. Það kemur þó fyrir að ákveðinn starfsmaður skipuleggi leiki fyrir börnin í 

útiverunni en það væri frekar fátítt og bundið að mestu við þennan eina einstakling. 

Leikskólastjórinn taldi mikilvægt að ráða bót á þessu og að það þyrfti hugarfarsbreytingu 

hjá sér sjálfum sem og öðrum starfsmönnum til að svo mætti verða.  

 Leikskólastjóri Elliðakots segist ánægð með útisvæðið. Leikskólastjórinn telur þó 

ákjósanlegra að skipta svæðinu milli yngri og eldri barnanna en það verði ekki gert í 

náinni framtíð. Leikskólastjórinn hefur verið við stjórnvölinn frá stofnun leikskólans en 

kom þó hvergi nálægt hönnun lóðarinnar. Ef einhverju ætti að breyta legði 

leikskólastjórinn til að fá stóra steina á lóðina, stærra graslendi og stærra malbikað plan. 
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Hún segist að öðru leyti sátt við leiktækin sem standa börnunum til boða enda séu þau í 

takt við leiktækin á flestum leikskólum. Það er reyndar ekki skrítið sé tekið með í 

reikninginn að hönnunaraðilar leikskólalóðanna fá ekki, nema upp að vissu marki, að 

velja leiktækin á lóðir leikskólanna. Þeir landslagsarkitektar sem ég ræddi við sögðu það 

algengt að Reykjavíkurborg hafi fest kaup á fjölmörgum leiktækjum sem prýða ættu 

leikskólalóðirnar. Því hafi hönnunaraðilarnir oft ekki mikið val þegar kemur að 

leiktækjum heldur þurfa þeir að hanna lóðirnar með tilliti til þeirra leiktækja sem standa 

leikskólunum til boða. 

 

Í leikskóla, sem hér eftir verður nefndur Álfaborg, dvelja 44 börn á tveimur deildum. 

Útisvæði leikskólans er um það bil 850 fermetrar sem gefur okkur rúmlega 19 fermetra á 

hvert barn. Ennþá erum við undir viðmiðunarmörkunum títtnefndu. Börnin fara oftast 

tvisvar út á dag og geta leikið sér í kastala, tveimur sandkössum, á vegasalti, fjórum 

rólum, rennibraut eða á litlum grasfleti. Við hlið leikskólans er einnig malbikað plan. 

 Leikskólastjóri Álfaborgar, sem hefur starfað við leikskólann undanfarin fimm ár, 

segir skipulagða starfsemi fara fram utandyra um það bil vikulega. Það eru helst tveir 

starfsmenn sem taka að sér að skipuleggja margvíslega leiki sem fara ýmist fram á 

grassvæðinu eða á malbikinu við hlið leikskólans. Leikskólastjórinn segir þó vankanta 

vera á bæði gras- og malbikaða svæðinu því þau eru helst til lítil til að rúma markvissa 

hreyfiþjálfun. Undanfarnar vikur hafa starfsmenn leikskólans fundað um starfsemina 

utandyra og hafa þeir einsett sér að fjölga hreyfistundunum þar.  

 Leikskólastjóri Álfaborgar segist vilja breyta ýmsu hvað varðar skipulagið á 

útisvæðinu. Fyrir utan hve lítið gras- og malbikaða svæðið er þá þurfi betri aðstæður fyrir 

börnin til að hjóla á. Einu aðstæðurnar sem börnin hafa til að hjóla eru á malbikaða 

svæðinu og myndi leikskólastjórinn helst leggja malbikaðan stíg umhverfis lóðina sem 

börnin gætu hjólað eftir. Að auki segist leikskólastjórinn vera ákaflega hrifinn af lóðum 

sem hafa að geyma steina og þúfur. Hún, ásamt svo mörgum leikskólastjórum, býr þó við 

þær aðstæður að ekki er unnt að stækka útisvæðið þar sem leikskólinn hefur aðsetur í 

miklu þéttbýli. 

 

Í leikskóla, sem hér eftir verður nefndur Grundarhvarf, dvelja 88 börn á fjórum deildum. 

Útisvæði leikskólans er 1.850 fermetrar að stærð sem þýðir 21 fermeter á hvert barn. 

Hérna erum við því með leikskóla sem stenst viðmiðunina um 20 fermetra á hvert barn. 

Leikskólinn hefur yfir að ráða stórum grasfleti, myndarlegum hól, nokkrum stórum 
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steinum, sandkassa, stórum kastala, tveimur stórum rólum, tveimur litlum rólum, 

hjólabraut umhverfis lóðina, vegasalti og gormahestum. Umhverfis leiktækin er möl. 

 Leikskólastjóri Grundarhvarfs segir allt of lítið um skipulagða starfsemi utandyra. 

Mánaðarlega má telja leiki og athæfi skipulögð af starfsmönnum á fingrum annarrar 

handar. Á sumrin færist reyndar í vöxt að starfsmenn skipuleggi og taki þátt í leikjum 

barnanna. Leikskólstjórinn segir karlkyns starfsmennina mun duglegri við að taka þátt í 

leikjum barnanna og það eru undantekningarlítið þeir sem taka að sér að skipuleggja leiki 

fyrir börnin. Hún segir að bæta þurfi úr þessu því allar aðstæður séu fyrir hendi til að 

bjóða upp á markvissa hreyfiþjálfun. Hún telur ekki úr vegi að starfsmenn myndu 

skipuleggja 3-4 útiverustundir á viku. Börnin fara einu sinni á dag í útiveru en 

dagskipulagið hverju sinni ræður því hvort tími gefst til að fara tvisvar.   

 Leikskólastjóri Grundarhvarfs er mjög ánægð með útisvæði leikskólans og myndi 

ekki breyta miklu hvað hönnun lóðarinnar varðar. Hún segir enn fremur þurfa að 

skilgreina útiveruna betur sem tækifæri fyrir starfsmenn til að kenna og efla börnin á 

fjölbreyttan hátt við margvísleg skilyrði. Til þess þurfi að skerpa á vinnureglum 

starfsmanna í útiverunni.   

 

Í leikskóla, sem hér eftir verður nefndur Valhöll, dvelja 72 börn á þremur deildum. 

Útisvæði leikskólans er 2.200 fermetrar sem þýðir að það eru rétt tæplega 30 fermetrar á 

hvert barn. Útisvæðið prýða tveir sandkassar, þrjár rólur, tveir kofar, rennibraut, þrír 

gormahestar og kastali. Útisvæði leikskólans er hringinn í kringum leikskólann og eru 

leiktækin meðfram þrem hliðum leikskólans en meðfram þeirri fjórðu er stór grasflötur. 

Á grasfletinum er stór kofi þar sem hjól og önnur lítil leikföng eru geymd í. Umhverfis 

leikskólann liggur stígur sem börnin geta hjólað á.  

 Leikskólastjóri Valhallar segir mikla áherslu vera lagða á hreyfingu þar á bæ. 

Deildarnar þrjár skipta með sér því hlutverki að skipuleggja hópleiki á grasfletinum og 

leika börnin sér meðal annars í knattspyrnu og eltingaleikjum. Starfsmenn leikskólans eru 

reyndar misjafnlega duglegir við skipulagningu leikjanna, hjá sumum er alltaf 

knattspyrna á meðan aðrir koma vel undirbúnir með nýjan leik í hvert skipti. Börnin nota 

gjarnan leiktækjaskúrinn í leikjum sínum og fara þá í leikinn yfir sem flestum ætti að 

vera kunnugur. Börnin hafa val um að leika sér frjálst í útiverunni en þau sem vilja geta 

tekið þátt í skipulögðum leikjum einu sinni á dag. Á Valhöll er sá háttur hafður á að á 

haustin er útisvæðinu skipt niður með kaðli til þess að yngstu börnin fái tíma til að 

venjast svæðinu og leika sér með jafnöldrum sínum og fá þannig sjálfstraust áður en þau 

leika með eldri börnunum. 
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 Leikskólastjóri Valhallar er ekki fullkomlega ánægð með útisvæði leikskólans. Hún 

segir það óskiljanlegt að leikskólinn sé hafður á miðri lóðinni því það búi einfaldlega til 

erfiðleika fyrir starfsfólkið í útiverunni. Starfsfólkið hefur ekki sömu yfirsýn og ef lóðin 

lægi öll aftan við leikskólann. Stjórinn segir þó ljóst að því verði ekki breytt í ljósi þess 

að leikskólinn er í miðju þéttbýli og ekki er unnt að stækka lóðina. Hún er þó ánægð með 

það starf sem unnið er af hendi utandyra og að flest starfsfólk leikskólans taki þátt í 

leikjum barnanna, það efli börnin.  

 

Í leikskóla, sem hér eftir verður nefndur Snorrastaðir, dvelur 101 barn á fjórum deildum. 

Útisvæði leikskólans er um 1.600 fermetrar sem þýðir tæplega 16 fermetrar á hvert barn. 

Leikskólinn er því fjarri því að fullnægja lágmarksviðmiðun fyrir hvert barn. Á útisvæði 

Snorrastaða er að finna tvo sandkassa, kastala, fjórar rólur, vegasalt, lítinn grasflöt, tvo 

gormahesta og tvo kofa. Við leikskólann liggur stígur þar sem börnin geta hjólað fram og 

til baka. Börnin á Snorrastöðum fara út einu sinni á dag en yngri deildarnar og þær eldri 

skiptast á vikum þar sem ýmist yngri eða eldri börnin fara út tvisvar á dag eina vikuna og 

öfugt þá næstu.  

 Leikskólastjóri Snorrastaða segir enga skipulagða kennslu fara fram utandyra. Þar 

leika börnin sér frjáls og ráða athöfnum sínum. Á sumrin kemur það reyndar fyrir að 

starfsmenn skipuleggi leiki fyrir börnin en það er þá oftast til hátíðabrigða, til dæmis 

ratleikur rétt fyrir páska og vatnsstríð á heitum sumardegi. Leikskólastjórinn segir það í 

góðu lagi að lítið sé um skipulagt starf í útiverunni og hún lítur fyrst og fremst á að 

hlutverk starfsmanna sé að veita börnunum öryggistilfinningu og fylgjast með því að 

öllum líði vel. Hún segir ekki mikilvægt að vera með skipulagðar hreyfistundir utandyra 

því börnin fari í leikfimi inni á sal. Þar hreyfi þau sig undir stjórn starfsmanna en úti ráði 

þau sér sjálf. 

 Leikskólastjóri Snorrastaða er langt frá því að vera ánægð með útisvæði leikskólans. 

Hún segir það of lítið, en ekki verður bætt úr því þar sem leikskólinn hefur aðsetur í 

miðju þéttbýli og getur ekki stækkað. Leikskólastjórinn segist ekki vera ánægð með 

hönnun lóðarinnar og öfundar leikskóla sem hafa stórt grassvæði þar sem börnin geta 

leikið sér frjáls án leiktækja. Hún segir lóðina einfaldlega vera of litla fyrir öll leiktækin, 

aðstaða barnanna til að hjóla er slök og hún hefði viljað skipta útisvæðinu milli yngri og 

eldri deildanna en slíkt sé erfitt því öll leiktækin eru aftan við leikskólann klesst upp við 

hvert annað, svo erfitt er að gera skilrúm á milli. Það myndi líka þýða að sum börnin 

fengju ekki að róla sér, önnur ekki að vega salt og þar fram eftir götunum. Þess ber að 

geta að leikskólinn er einn af þeim eldri í Reykjavík og segir leikskólastjórinn það hafa 
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bæði kosta og galla. Hún segir sögu leikskólans vissulega heillandi en á móti sé lóðin 

barn síns tíma og að ekki aðeins rúmi útisvæðið ekki öll þessi börn með góðu móti, 

heldur hjálpar hönnun lóðarinnar ekki til í þeim efnum.  

Niðurstöður 

Hér á undan hefur komið fram að leikskólastjórar eru sammála um mikilvægi 

markvissrar hreyfingar fyrir börn á leikskólaaldri. Því er ekki að undra þó manni svelgist 

á þegar í ljós kemur hve fáir leikskólastjórar segja skipulagða starfsemi fara fram 

utandyra í leikskólum landsins. Það þarf vakningu meðal starfsmanna leikskóla. Það er 

ekki nóg að skrifa flotta námskrá þar sem gulli og grænum skógum er lofað. Það eru 

ástæður fyrir mikilvægi hreyfingar og þessar ástæður þurfa starfsmenn leikskóla að 

þekkja. Þá fyrst er hægt að ætlast til að starfsmenn skipuleggi leiki og aðra þætti 

útiverunnar hjá leikskólabörnum. 

 Ég heimsótti sjö leikskóla Reykjavíkurborgar, valda af handahófi, og kannaði þar 

stærð útisvæðisins, leiktæki og spurðist fyrir um viðhorf leikskólastjóra til útisvæðisins 

og starfsins sem þar fer fram. Lóðir leikskólanna eru hannaðar af landslagsarkitektum 

sem þykja þeim oft settar þröngar skorður. Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar áætlar 

að 20 fermetrar á barn sé nægilegt svæði en þeir landslagsarkitektar sem ég ræddi við 

töldu að sú tala ætti að vera nær 30-40 fermetrum. Afar fátítt er að borgarskipulagið bjóði 

upp á svo stórt svæði. Af þeim sjö leikskólum sem heimsóttir voru náðu aðeins þrír 

tilteknum lágmarks-fermetrafjölda sem framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar setur fram. 

Það er miður að ekki skuli vera til bindandi lög og reglugerðir um stærð útisvæða því 

meðan sú er raunin er ekki líklegt að áherslan í hönnun útisvæða breytist mikið.  

 Þegar kom að skoðun á leiktækjum leikskólanna kom í ljós að þau voru nánast þau 

sömu á öllum þeim leikskólum sem heimsóttir voru. Um er að ræða leiktæki sem 

Reykjavíkurborg átti á lager og skammtaði leikskólunum. Ég komst enn fremur að því að 

ákaflega sjaldgæft er að starfsmenn leikskólanna taki af skarið og skipuleggi athæfi fyrir 

börnin utandyra. Yfirleitt var það frumkvæði einstakra starfsmanna sem stýrði því hvort 

eitthvað var um skipulagt starf utandyra. Á öllum leikskólunum léku börnin sér á 

útisvæðinu að minnsta kosti einu sinni á dag en skipulögð hreyfing átti sér ekki stað 

nema í undantekningartilfellum. Leikskólastjórarnir voru fæstir fullkomlega ánægðir með 

útisvæði leikskóla sinna og þeir sem höfðu stýrt leikskólanum frá upphafi lýstu 

vonbrigðum sínum með að fá ekki að taka þátt í hönnun lóðanna. 
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Breytinga er þörf 

Að mínu mati eru virkir starfsmenn grundvallarskilyrði fyrir fjölbreytilegt nám og 

eflingu alhliða þroskasviða barna á útisvæðum leikskóla. Allir starfsmenn leikskóla þurfa 

að vera vel upplýstir um mikilvægi markvissrar hreyfingar fyrir börn á leikskólaaldri og 

tengslum hreyfiþroskans við önnur þroskasvið. Til þess að börnin geti notið sín til hins 

ítrasta á útisvæðum leikskóla þarf þar að bíða þeirra þroskandi og krefjandi viðfangsefni. 

Við slíkar aðstæður njóta börnin sín best og taka stórstígum framförum. 

 Skipulag og umhverfi leikskóla hefur áhrif á leik barna og getur stutt við leikinn en 

einnig virkað hamlandi. Umhverfið er stundum kallað þriðji uppalandinn í leikskóla, 

næst barnahópnum og leikskólakennara (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 13). Það er því 

mikilvægt að útisvæði leikskóla henti börnum á öllum aldri. Vissulega fást tveggja ára 

börn ekki við sömu iðju og þau sem eru sex ára og því tel ég óumflýjanlegt að skipta 

útisvæðum leikskóla. Þannig má skipta útisvæði leikskólanna þannig að öll börn séu að 

fást við krefjandi og skemmtileg verkefni. Eins og fram hefur komið eru útisvæði þeirra 

leikskóla sem ég tók til skoðunar keimlík þegar kemur að leiktækjum. Eins og skipulagið 

er hjá þessum leikskólum kæmi mér ekki á óvart að fjögurra ára börn ráði við allar þær 

þrautir sem bíða þeirra er í útiveruna er komið. Það þýðir einfaldlega að næstu tvö ár 

leikskóladvalar þeirra er ekki ýkja margt sem reynir á þau líkamlega og lítið um 

áskoranir á útisvæðinu. Með því að skipta útisvæðum leikskólanna eftir aldri erum við 

ekki einungis að bjóða börnunum upp á tæki og svæði við sitt hæfi heldur erum við 

einnig að stuðla að auknum stíganda því börnin fá sífellt að kljást við krefjandi aðstæður. 

Útisvæði leikskóla eiga að vera krefjandi svæði og auðug af tækifærum fyrir börnin til að 

lenda í ævintýrum sem krefjast bæði líkamlegs- sem og andlegs erfiðis. Börnin eiga að 

hlakka til þess að leika sér úti og þar eiga þau að dvelja að minnsta kosti þrjá tíma á dag, 

allan ársins hring. Til þess að í útiverunni bíði barnanna ævintýraheimur þurfa þau að fá 

tækifæri til að leika sér með spennandi leikföng, hefðbundin jafnt sem óhefðbundin.  

 Að mínu mati er gríðarlega mikilvægt að leikskólastjórar fái að taka virkan þátt í 

skipulagningu útisvæðanna. Leikskólastjórarnir eru þeir sem ráða ríkjum, búa til námskrá 

og ákveða stefnu leikskólanna, í samstarfi við deildarstjóra. Þar sem útivera er stór þáttur 

af daglegu amstri í leikskólum er ekkert óeðlilegt þótt leikskólastjórar fái að taka virkan 

þátt í skipulagningu útisvæðanna. Þar með skapast að auki grundvöllur fyrir faglegt starf 

utandyra.  
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 Þegar staðsetning leikskóla er valin er mikilvægt að líta til útisvæðisins. Það gerir 

börnunum ekkert gott að setja leikskóla niður í miðju þéttbýli þar sem stærð útisvæðanna 

svalar ekki hreyfiþörf barnanna. Vissulega er þægilegt fyrir foreldra þegar leikskólarnir 

eru staðsettir með þessum hætti en með því að láta það ráða ferðinni erum við að fórna 

börnunum fyrir hentugleika foreldra þeirra. Í dag dvelja rúmlega 90% barna á 

leikskólaaldri í leikskólum og það mun ekki breytast þó leikskólarnir séu ekki staðsettir í 

bakgörðum foreldranna. Mikilvægt er að velja svæði undir leikskólalóðir sem bjóða 

börnunum upp á fjölskrúðuga náttúru, stórt útisvæði og möguleika til fjölbreytilegra 

vettvangsferða.  

Fyrirmyndarleikskólar 

Stakkaborg 

Í leikskólanum Stakkaborg dvelja 76 börn á þremur deildum. Leikskólinn byrjaði með 

þróunarverkefni árið 1992 í kjölfar mikillar umræðu um minnkandi hreyfingu ungra 

barna. Mikið var rætt og ritað um að börnin væru of oft keyrð af foreldrum sínum, þau 

hreyfðu sig minna og að hreyfigeta barna almennt færi versnandi. Því brugðu Ólafía B. 

Davíðsdóttir leikskólastjóri og samstarfsmenn hennar á það ráð að fá Anton Bjarnason, 

lektor í íþróttafræðum, með sér í lið og hefjast handa við að setja af stað þróunarverkefni 

til að sporna við þessari hvimleiðu þróun. Þróunarverkefnið er orðið að föstum lið í 

starfinu í Stakkaborg því nú 15 árum síðar er enn mikil áhersla lögð á markvissa 

hreyfingu barnanna þar. 

 Markviss hreyfiþjálfun er enn þann dag í dag veigamikill liður í daglegu starfi 

leikskólans. Börnin fara í gönguferðir, leika sér á stóru og skemmtilegu útisvæði og fara 

einu sinni í viku í íþróttahús Kennaraskólans í markvissar hreyfistundir sem meðal annars 

innihalda þrautabrautir og leiki. Útisvæði leikskólans er skipt í tvennt og tilheyrir önnur 

lóðin yngri börnum leikskólans og hin þeim eldri. Leiktæki leikskólans eru ekki mjög 

frábrugðin leiktækjum annarra leikskóla en þar er að finna rólur, vegasalt, sandkassa, 

kastala og hjólastíg. Börnin fara út á hverjum degi.  

 Hið markvissa starf sem unnið hefur verið í Stakkaborg undanfarin 15 ár hefur 

heldur betur skilað árangri. Á dögunum mældi Anton Bjarnason, ásamt vaskri sveit 

íþróttakennaranema af Laugavatni, börnin og niðurstöður þeirra mælinga sýndu að 6 ára 

börnin á Stakkaborg hafa mun meiri hreyfifærni en jafnaldrar þeirra af öðrum 

leikskólum. Starfið í Stakkaborg er því til fyrirmyndar og niðurstöður Antons og 

nemenda hans eru enn ein rósin í hnappagat starfsmanna leikskólans. Þróunarverkefni 
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sem hófst fyrir 15 árum síðan er nú orðið að daglegu starfi í leikskólanum og hafa 

starfsmenn Stakkaborgar sýnt að með viljann að vopni og skipulögðu starfi má vinna að 

heill barna í samfélagi þar sem sífellt færri börn stunda íþróttir, hreyfa sig reglulega og 

aldrei hafa fleiri glímt við offitu og fylgikvilla ofþyngdar. 

Álfheimar 

Álfheimar er fyrsti leikskólinn sem var byggður á Selfossi. Þar dvelja 39 börn á þremur 

deildum. Í leikskólanum er mikil áhersla lögð á umhverfismennt og þar læra börnin að 

bera virðingu fyrir náttúrunni. Að sama skapi er mikil áhersla lögð á hreyfingu og býður 

leikskólinn upp á vikulegar skógarferðir fyrir börnin í leikskólanum. Ferðirnar eru mis 

langar, allt frá tveimur tímum og upp í sex, en það fer eftir veðri og vindum. Í ferðunum 

fá börnin mikla hreyfingu og í skóginum leika þau sér í skipulögðum leikjum, búa til hús 

úr trjágreinum og leika sér á palli í skóginum. Börnin hlakka iðulega mikið til 

skógarferðanna en þessar ferðir sýna okkur fram á að leiktækin þurfa ekki að vera dýr og 

nýtískuleg til að vekja hrifningu barnanna. 

 Á útisvæði Álfheima eru 4 rólur, 2 sandkassr, 2 kofar, rennibraut og bjálkar og bretti 

sem börnin geta notað við smíðar. Reglulega bjóða starfsmenn leikskólans upp á 

skipulagða leiki á glæsilegu útisvæðinu sem nýlega hefur verið stækkað. Eftir stækkunina 

geta börnin leikið sér í trjám og skipa þau nú jafnan mikinn sess í leikjum barnanna. 

 Ég tek mér leikskólann Álfheima til fyrirmyndar þegar kemur að skógarferðunum 

sem verða fastur liður í dagskipulagi Baldursborgar, hugarfósturs míns sem nánar verður 

fjallað um hér á eftir. Skipulagðar hreyfistundir þurfa nefninlega ekki að innihalda 

hefðbundna eltingaleiki eða aðrar æfingar sem þekktar eru úr hreyfitímum í leikskólum. 

Börnin í Álfheimum fá tækifæri til að njóta sín í ósnortinni náttúrunni og í leikjum þeirra 

í skóginum fara saman líkamlegt erfiði, þegar börnin klifra og ærslast,  efling 

hugmyndaflugs þegar börnin finna ýmsar leiðir til að leika sér við framandi aðstæður og 

efling félagsþroskans þegar þau leika sér saman og finna í sameiningu leiðir til að komast 

yfir hindranir. 

Urðarhóll 

Í leikskólanum Urðarhól dvelja 142 börn á 7 deildum. Urðarhóll er heilsuleikskóli í 

vesturbæ Kópavogs og er markmið leikskólans að auka gleði og vellíðan barnanna með 

áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik. Leikskólinn hefur tvívegis fengið styrk 

frá Heilsueflingu. Leikskólinn er frægur um allt land fyrir starfsemi sína og metnað. 

Börnin fá ekki einungis góða hreyfingu, bæði á útisvæðinu sem og í vettvangsferðum, 

heldur eru börnunum tamdar heilsusamlegar venjur og mikilvægi heilbrigðs lífernis.  
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 Leikskólinn er á tveimur stöðum og eru útisvæðin því tvö. Annað útisvæðanna er í 

námunda við Kópavogsskóla. Sú lóð var gerð upp árið 1997. Þar er að finna skemmtilegt 

leiksvæði og leiktæki fyrir börnin. Þar er meðal annars stórgrýti sem kemur í stað kastala 

sem víðast má sjá. Stórgrýtið er í um fimmfaldri barnahæð og er með gras á toppnum. Í 

gegnum grýtið liggur svo rör. Á útisvæðinu er sandkassi, tvær rólur og hjólastígur sem 

börnin hjóla eftir. Börnin geta einnig leikið sér í möl. Á sumrin nýta starfsmenn 

leikskólans nálægðina við skólalóð Kópavogsskóla. Börnin fara einnig í reglulegar 

gönguferðir um nánasta umhverfi leikskólans og mikil áhersla er lögð á að börnin hjóli í 

leikskólanum. 

 Á hinni lóðinni eru tvær hjólabrautir, sandkassi, rólur og ýmis lítil áhöld til leikja. 

Börnin á deildunum sem tilheyra þessu útisvæði fara einnig í margar gönguferðir og er 

kappkostað við að nýta umhverfið í þem efnum. Börnin ganga niður að fjöru, að nálægu 

túni og að íþróttamannvirkjum Breiðabliks. 

 Urðarhóll er stolt Kópavogsbæjar þegar kemur að leikskólum. Fáir leikskólar fá eins 

mikla umfjöllun og kennarar Kennaraháskólans keppast við að lofa þá starfsemi sem þar 

fer fram. Leikskólinn hefur verið leiðandi í mikilvægu starfi sem snertir heilbrigt líferni 

yngstu kynslóðarinnar og Unnur Stefánsdóttir, leikskólastjóri, hefur þorað að taka 

áhættur í þeim efnum. Þessar áhættur hafa skilað sér margfalt og nýtur leikskólinn nú 

mikillar virðingar um allt land. Niðurstöður rannsókna á börnum á grunnskólaaldri sem 

dvalið höfðu á Urðarhól hafa sýnt að þau börn eru fremri jafnöldrum sínum í 

hreyfiþroska og eru enn fremur líklegri til að stunda íþróttir. 

 En Kópavogsbær er sjálfsagt ekkert öðruvísi en önnur bæjarfélög. Nú nýverið var 

önnur lóð leikskólans, sú síðari sem var til umfjöllunar hjá mér, nánast lögð í eyði. Stjórn 

Kópavogsbæjar tók þá ákvörðun að viturlegt væri að hefja framkvæmdir við hlið 

leikskólans. Þrjátíu ára gömul tré sem börnin gátu klifrað og leikið sér í voru rifin, 

leikskólalóðin var fyllt og jöfnuð og er nú slétt og flöt. Þetta hefur skapað gríðarlega ólgu 

meðal starfsmanna leikskólans sem á undanförnum vikum hafa þurft að horfa upp á 

börnin leika sér í einu drullusvaði. Ætli milljónirnar sem Kópavogsbær fékk fyrir lóðina 

við hlið leikskólans hafi verið þess virði að réttlætanlegt hafi verið að skemma lóð eins 

ástsælasta leikskóla landsins? 
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Útikennsla í Noregi og Danmörku 

Útikennsla er hluti af námskrá margra þjóða. Skólar, ekki síst í Noregi og Danmörku, 

hafa lengi stundað kennslu úti í náttúrunni. Útiskóli er það þegar hluti af kennslu skóla er 

fluttur út í nágrenni hans og reglulega eru verkefni unnin utan skólastofunnar. Í 

Aðalnámskrá leikskóla er litið svo á að útikennsla auðgi og styrki allt nám ásamt því að 

vera holl bæði líkama og sál. Útikennsla er sérstaklega nauðsynleg í náttúrufræðinámi 

þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra 

um og þurfa að þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti 

útikennslu í skólanámskrá sína með það meðal annars að markmiði að kynna nemendum 

nánasta umhverfi sitt og efla vitund þeirra og virðingu fyrir því (Aðalnámskrá leikskóla 

1999: 12). Í útiskóla hafa nemendur tækifæri til að nota öll skilningarvit sín og fá 

persónulega og beina reynslu af raunveruleikanum. Útiskólar veita nemendum tækifæri 

til athafna, á forsendum námsgreinanna,  að þroskast og leika sér að sjálfsdáðum, finna til 

forvitni, ímyndunar, upplifunar og samkenndar (Ingunn Fjørtoft 2001: 111). Í útiskólum 

samþættast námsgreinar og athafnir úti sem og inni eru nátengdar. Börn læra um 

raunveruleikann í raunveruleikanum, þ.e. um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í 

samfélaginu og um sitt nánasta umhverfi í sínu nánasta umhverfi. 

 Dönsk og norsk skólabörn eru mörg hver vön því að nota náttúruna til útináms en í 

skógunum er oft hægt að gista í þar til gerðum skýlum. Skólahóparnir fara þá með 

svefnpoka og nesti og gista þar heila nótt. Þetta er oftar en ekki upplifun fyrir börnin sem 

alist hafa upp í þéttbýli. Í Noregi fara margir skólar með yngri nemendur sína einu sinni í 

viku allt árið um kring í útinám. Heill dagur er þá notaður til þess að læra og leika sér 

utandyra. Þetta hefur gefist vel og hafa börnin tileinkað sér þær aðferðir sem notaðar eru 

utandyra og eftir því sem þau eldast er auðveldara að fara með þau út (Skógræktarfélag 

Reykjavíkur, e.d.). Að sjálfsögðu gista börnin á leikskólaaldri ekki yfir nótt en þarna 

komum við líka inn á stígandann sem ég fjallaði um í útisvæðunum. Yngstu börnin 

kynnast skóginum og læra að leika sér þar. Eftir því sem börnin verða eldri verja þau 

lengri tíma í skóginum. Börnin verða sífellt færari og við bætast auknar kröfur á herðar 

þeirra uns þau eru orðin nægilega stór og dugleg til að eyða nóttinni í skóginum með 

jafnöldrum sínum. Kennarar í Noregi og Danmörku eru almennt sammála um að 

skógarferðir séu sérstaklega góðar fyrir börn með einhvers konar sérþarfir eða börn sem 

ekki eru góð í samskiptum við aðra. Þeim sem eiga erfitt með að komast inn í hópinn 

gangi það betur í skógarferðum. Þeir telja einnig að ferðirnar hafi mikið gildi fyrir 
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líkamlegt heilbrigði barnanna. Hreyfiþroski barnanna tekur stórstígum framförum með 

hverri ferð og þol barnanna eykst við hverja raun (Inga Fjørtoft 2001: 113). 

 Útinám er einstaklingsmiðað nám þar sem hver og einn getur farið á sínum hraða í 

þeim verkefnum sem framkvæmd eru. Nám af þessu tagi hentar einnig vel börnum sem 

ekki líður vel í leikskólanum, til dæmis þeim sem eru ofvirk. Einnig getur útinám brotið 

upp klíkumyndanir í bekk og þannig spornað gegn einelti. Komið hefur í ljós að þeir 

nemendur sem standa illa að vígi innan grunnskólanna, t.d. vegna lesblindu, blómstra í 

útinámi og fá þá tækifæri til að sanna sig bæði fyrir bekkjarsystkinum og kennara 

(Skógræktarfélag Reykjavíkur, e.d.). Ávinningur útikennslu og útináms meðal 

leikskólabarna er mikill. Margir kennarar vilja meina að þættir sem snúa að samskiptum 

barnanna bætist til muna og að börnin sýni meiri samkennd en innan veggja leikskólanna. 

Börnin læra um gildi vináttu, leika sér saman og eru mjög virk. Börnin eru enn fremur 

mjög skapandi í útináminu og yfirfæra sköpunargleðina og virknina inn í leikskólann og 

á útivistarsvæði leikskólans. Þau læra að umgangast náttúruna á jákvæðan hátt og ekki 

síst hvort annað, m.a. með því að leiðast á leiðinni og hjálpa hvort öðru í erfiðleikum. 

 Í raun má segja að það séu í það minnsta tíu atriði sem mæla með útikennslu: 

1. Betri tengsl við viðfangsefni kennslunnar 

Allar námsgreinar má flytja út í náttúruna eða nánasta umhverfi. Námið verður oft 

auðveldara og meira hvetjandi  ef unnið er með raunverulega og áþreifanlega hluti í 

náminu heldur en ef aðeins er lesið um þá.  

2. Betra nám 

Einbeiting annars vegar og getan til að halda athygli hins vegar skipta miklu máli í 

námi. Ólíkar rannsóknir, bæði frá Noregi og Svíþjóð, sýna að báðir þessir eiginleikar 

þroskast betur ef nemendum er kennt reglulega úti í náttúrunni. Í náttúrunni knýr 

undrun barnanna og forvitni þau til náms. 

3. Fjölbreyttari kennsla 

Í náttúrunni og nánasta umhverfi getur margt óvænt gerst og þar verða sífellt 

breytingar. Nemendur geta stöðugt kafað dýpra og leitað nýrra svara á ólíkum 

skólastigum. Að nota náttúruna sem kennslustofu er einföld leið til að hafa kennsluna 

fjölbreytta. 

4.  Betri skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi 

Nemendur sem reglulega skoða og rannsaka náttúruna og vinna þar verkefni öðlast 

grunnþekkingu á náttúru og umhverfi sem byggir á þeirra eigin reynslu. Sumir 

nemendur verða án efa ábyrgari í umgengni sinni við náttúru og umhverfi. 
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5. Betri heilsa 

Dönsk rannsókn á náttúrubekk í skóla í Rödkilde sýndi að nemendur í útikennslu 

hreyfðu sig tvisvar sinnum meira á skóladegi í skóginum heldur en í skólahúsinu. 

Útikennsla getur þjálfað með nemendum góðar venjur hvað varðar líkamlega þjálfun 

og útivist sem aftur getur orðið grunnur að góðri heilsu alla ævi. 

6. Betri samhæfing hreyfinga 

Hreyfingar og vinna í ósléttu og síbreytilegu umhverfi þjálfar miklu betur alla 

samhæfingu hreyfinga en ef aðeins er dvalið í umhverfi þar sem allt er slétt og fellt í 

viðjum steinsteypu.  

7. Fjölbreyttar námsaðferðir 

Í útikennslu geta nemendur dregið fram og styrkt ýmsa hæfileika sína. Nemendur 

læra á ýmsa vegu bæði með höndum og huga, styrkja fjölgreindir sínar eða læra á 

heildrænan hátt.  

8. Betri félagslegur skilningur  

Í útiskólum er barnahópnum oft skipt í smærri hópa sem vinna óháðir hver öðrum í 

náttúrunni. Við þessar aðstæður skapast nægilegt rými fyrir hvern einstakling og í 

ljós koma ýmsir hæfileikar sem ekki sjást í hefðbundinni kennslu. Þetta eykur oft 

skilning nemenda og virðingu fyrir hæfileikum hvers annars og er góð aðferð til að 

fást við félagsgerð bekkjarins.  

9. Betri þekking á nánasta umhverfi 

Útikennsla er könnun á náttúru og menningu í nánasta umhverfi. Með henni festa 

nemendur rætur á eigin heimasvæði með því að kynnast bæði því og náttúru og fólki 

sem þar er. 

10. Meiri bein reynsla  

Á tímum þegar sýndarveruleikinn sýnist ráða ríkjum í hugarheimi barna og ungs 

fólks þá er mikilvægt að gefa þeim kost á að hrærast í raunverulegir, vindbarinni, 

fagurri veröld og öllu því sem þar er hægt að gera (COPE, e.d.; Inga Fjørtoft 2001: 

112). 

Að mínu mati hefur skapast góður grundvöllur fyrir útinám í leikskólum hér á landi. 

Útisvæði leikskólanna eru mörg hver ófullnægjandi og á sama tíma hafa raddirnar sem 

segja okkur að börnin okkar hreyfi sig of lítið hafa aldrei verið háværari. Í norskri 

rannsókn kom fram að 40% leikskólabarna vilja fá meiri tíma í leikskólum til að hreyfa 

sig og þau vilja enn fremur fá leiktæki sem reyna meira á þau ( Inga Fjørtoft 2001: 111). 



  47 

Útisvæði Baldursborgar 

Leikskólinn Baldursborg er hugarfóstur undirritaðs. Hér á eftir mun ég fjalla ítarlega um 

útisvæði Baldursborgar sem er að töluverðu leyti frábrugðið þeim útisvæðum sem til 

skoðunar voru hér á undan. Leikskólinn hefur aðsetur í Öskjuhlíðinni. Öskjuhlíðin býður 

upp á skemmtilegar vettvangsferðir og ratleiki og einkennist starfið í leikskólanum mikið 

af staðsetningu hans og er kappkostað að nýta sér skóginn, gönguleiðir, sjóinn, 

flugvöllinn og önnur kennileiti til fulls. 

 Ég legg mikla áherslu á hreyfingu og starfið á Baldursborg ber þess sterkan keim, 

ekki síst í útiverunni. Í leikskólanum dvelja 72 börn á þremur aldursskiptum deildum. 

Útisvæðinu er einnig skipt í þrennt, hvert svæði tilheyrir einni deild. Útisvæðið er í heild 

2.500 fermetrar, eða 1.000 fermetrar fyrir hvora af eldri deildunum og 500 fermetrar fyrir 

yngstu deildina. Að meðaltali eru því tæplega 35 fermetrar á hvert barn í leikskólanum. 

Eins og fram kom í kaflanum um hreyfiþroska barna eftir aldri er mjög mikill munur á 

hreyfifærni tveggja ára barna og sex ára barna. Deildin með 1-2 ára börnum fær eigið 

útisvæði, deild með 3-4 ára börnum annað og deild með 5-6 ára börnum hið þriðja (Sjá 

mynd í fylgiskjölum). Þetta fyrirkomulag tel ég ákjósanlegt því að með þessu móti eru öll 

börnin að fást við krefjandi verkefni sem henta aldri þeirra. 

 Líta má á útisvæðið sem ævintýraland fremur en hefðbundið leikskvæði eins og við 

þekkjum þau. Í stað þeirra leiktækja sem finna má á öllum leikskólum landsins býður 

Baldursborg upp á öðruvísi og spennandi leiktæki sem eru krefjandi fyrir börnin. Utan 

við leikskólalóðina er svo að finna afgirt graslendi, u.þ.b. 500 fermetrar að stærð, sem 

deildarnar skiptast á að nota. Það er í verkahring starfsmanna hverrar deildar fyrir sig að 

skipuleggja leiki á svæðinu og er gert ráð fyrir að svæðið sé notað bæði fyrir og eftir 

hádegi á degi hverjum. Á veturna geta börnin rennt sér á þotum niður brekku sem er inni 

á afgirta svæðinu. Ég legg einnig mikla áherslu á að starfsmenn leikskólans séu fyrstir út 

á morgnana og gangi yfir svæðið, tíni upp aðskotahluti og annað sem hugsanlega gæti 

skaðað börnin. Útisvæði leikskólans er hannað með þeim hætti að öll börn hafa kost á að 

svala hreyfiþörf sinni, óháð aldri þeirra. Að mínu mati vantar allan stíganda í útisvæðum 

leikskóla í dag og það breytist til betri vegar þegar lóðinni er skipt eftir aldri og getu. Hér 

á eftir mun ég fjalla ítarlega um hvert útisvæði fyrir sig, skýra frá leiktækjum sem þar má 

finna og ástæðunum fyrir veru þeirra þar. 
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Útisvæði 1-2 ára deildarinnar 

Stór sandkassi. Þar geta börnin farið í fjölbreytta hlutverkaleiki og leikið sér með fötur, 

skóflur, vatn og margvísleg mót. Á sandkassanum, sem er í laginu eins og skip, er brík 

sem börnin geta æft sig í að ganga á. Fyrst með starfsmanni og síðar upp á sitt einsdæmi. 

Þannig þjálfast jafnvægisskyn barnanna. 

Litlar rólur. Um er að ræða rólur með stuðningssæti og eru börnin því örugg í þeim. 

Kraftur barnanna eflist þegar þau læra réttu tökin og byrja að spyrna sér hærra og hærra. 

Rennibraut. Börnin renna sér úr rennibraut í sandkassann. Þarna er mikilvægt að 

starfsmaður staðsetji sig við rennibrautina til að vera börnunum til taks þegar þau klifra 

upp í hana. Flestum börnum þykir gaman að renna sér niður rennibraut. Börnin læra að 

skiptast á og bíða eftir að röðin komi að sér. 

Kofi. Við hlið sandkassans er að finna kofa sem býður börnunum upp á möguleika til 

hlutverka- og ímyndunarleika. Börnin geta búið til bakarí eða selt mjólkurfernur svo 

dæmi séu tekin. 

Vatnskar. Á útisvæði yngstu barnanna er vatnskar þar sem börnin geta sullað og ærslast 

að vild. Þar geta börnin látið báta sigla eða leikið fiska í vatninu. 

Malbikað svæði. Á þessu svæði geta börnin farið í parís með starfsmönnum, leikið sér í 

bílaleikjum eða eltingaleikjum. Starfsmenn geta einnig farið í leiki með börnunum á borð 

við köttur og mús, hókí pókí og fleiri skemmtilega leiki. 

 Útisvæði yngstu deildarinnar er ekki mjög frábrugðið útisvæðum hefðbundinna 

leikskóla. Börnin eru lítil og leita mikið í sandkassann. Hér skal þó tekið fram að 

starfsmenn yngstu deildarinnar leita í jafn miklum mæli í sameiginlega grassvæðið við 

leikskólann og þar geta börnin farið í skipulagða leiki. Að sama skapi fara börnin í 

vettvangsferðir um ævintýraheima Öskjuhlíðarinnar. 

Útisvæði 3-4 ára deildarinnar 

Rólur. Rólurnar á útisvæði þessarar deildar eru í hefðbundinni stærð. Tvær dekkjarólur 

og tvær spýturólur. Börnin eru komin með sterkara grip og meiri kraft í skrokkinn og 

geta því komist í hæstu hæðir í rólunum. Rólurnar reyna á samhæfingu líkamans í heild. 

Vegasalt. Á vegasaltinu þjálfa börnin hæfnina við að spyrna sér upp ásamt því að þau 

kynnast hugtökum á borð við andstæðurnar uppi og niðri. Vegasaltið má einnig nota sem 

jafnvægisþjálfunartæki en þá leiðir starfsmaður börnin yfir vegasaltið á meðan börn sitja 

við sitthvorn enda þess. 
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Gormahestar. Þetta eru skemmtileg tæki sem leyfa börnunum að ærslast á hestbaki. 

Gormahestar geta komið við sögu í ímyndunar- og hlutverkaleikjum. Líkt og í rólunum 

þjálfast samhæfing líkamans og hendurnar styrkjast þegar börnin halda sér í handföngin. 

Lítið trampolín. Trampolín eflir alla vöðva líkamans. Börnin byrja rólega og kynnast 

trampolíninu og leiða starfsmann þegar þau byrja að hoppa. Trampolín eykur 

jafnvægisskyn barnanna og tilfinningu þeirra fyrir eigin líkama ásamt því að bjóða upp á 

fjörlega og skemmtilega athöfn. 

Kastali. Í kastalanum er rennibraut, kofi, brú og net sem börnin geta klifrað í. Þor 

barnanna og sjálfstraust eykst við að renna sér, fimi þeirra og áræðni við að klifra og 

kofinn er ákjósanlegur fyrir ímyndunar- og hlutverkaleiki. Börnin skemmta sér vel í 

kastalanum og leikir þeirra eru oft innihaldríkir hvað snertir líkamlegt erfiði sem og 

félagslegar þrautir. 

Malarhrúga. Í malarhrúgunni geta börnin klifrað og mótað líkt og í sandkassanum. 

Börnin reyna að komast á tind hrúgunnar og slíkt eykur samhæfingu handa og fóta. 

Malarhrúgan er úr rauðamöl og þarna geta börnin fengið góða útrás fyrir hreyfiþörf sína. 

Sandkassi. Hann er við hlið malarhrúgunnar. Þar geta börnin leikið sér með skóflur, 

fötur og vatn ásamt því að nota margskonar mót. Líkt og á útisvæði yngstu deildarinnar 

er sandkassinn með brík sem börnin geta gengið eftir og eflt þannig jafnvægisskynjun 

sína. Bríkin er þó mjórri svo að með auknum aldri reynir meira á jafnvægi barnanna.  

Bíll. Í bílinn komast fjögur börn. Þau geta leikið sér að því að skríða í skottið á bílnum 

eða húddið. Bíllinn er einnig frábær viðbót við margvíslega ímyndunar- og 

hlutverkaleiki. 

Hjólabrautir. Hjólabrautir liggja um allt útisvæðið. Brautirnar eru strikaðar líkt og þeim 

sé skipt í akreinar. Í stað þess að brautin liggi einungis umhverfis svæðið þá geta börnin 

valið um mismunandi leiðir og farið upp og niður brekkur. Hjólabrautirnar liggja 

umhverfis leiktækin og leiksvæðin svo börnin geta hjólað á milli, langi þau að skipta um 

athæfi. 

Mark og spjald. Börnin geta leikið sér í knattspyrnu og handknattleik með því að sparka 

eða henda boltum í markið. Með þessu eykst fóta- og handastyrkur barnanna, mið þeirra 

og tilfinning fyrir fjarlægðum. Á spjaldinu, sem er við hlið marksins, eru misstór göt. 

Börnin eiga að reyna að kasta boltum í götin og fá stig fyrir hvert heppnað kast. Mis 

mörg stig fást eftir stærð gatanna. Börnin standa á línum sem strikaðar eru framan við 

spjaldið og kasta þaðan. Þessi skemmtilegi leikur þjálfar mið barnanna, tilfinninguna 

fyrir fjarlægðum og eykur handastyrk þeirra. 
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10 metra stigi. Stiginn liggur lárétt á 10 cm háum bjálkum. Börnin feta sig frá einum 

enda stigans til annars. Fyrst um sinn geta börnin farið á höndum og fótum meðfram 

hliðum stigans en síðar nota þau þrepin. Samhæfing handa og fóta, áræðni og einbeiting 

þjálfast við þessa iðju. Starfsmaður fylgist náið með börnunum og aðstoðar þau. 

Plastkubbar. Á smíðaverkstæðinu byggja börnin úr plastkubbum, ekki ólíkum 

einingakubbunum. Þau geta unnið saman eða í sitthvoru lagi. Börnin fá þarna útrás fyrir 

sköpunarhæfni sína. 

París. Á malbikuðu stéttina eru teiknaðar nokkrar mismunandi parís þrautir. Um er að 

ræða eins konar þrautabraut því þegar börnin hafa lokið einum parís tekur sá næsti við. Í 

einum parísnum hoppa börnin á tölustöfum í réttri röð og í öðrum fylgja þau árstíðunum. 

 Starfsmenn deildarinnar skipuleggja reglulega vettvangsferðir um Öskjuhlíðina og 

nærliggjandi svæði. Þar bíður barnanna allt sem prýðir góðar ferðir, skógur, flugvöllur, 

sjórinn, Perlan, ströndin og margt fleira. Starfsmenn deildarinnar skipuleggja einnig 

hreyfistundir á grassvæðinu og fara börnin þangað að lágmarki fjórum sinnum í viku, til 

skiptis við hinar deildarnar. 

Útisvæði 5-6 ára deildarinnar 

Klifurveggur. Veggurinn er settur upp á krossviðarplötu og klifra börnin eftir honum 

endilöngum. Veggurinn er ekki hár því börnin klifra ekki upp hann heldur til hliðar. 

Klifrið styrkir börnin gríðarlega, ekki einungis líkamlega heldur einnig andlega. Klifrið 

krefst einbeitingar, áræðis og útsjónarsemi.  

Tré. Í horni útisvæðisins er stórt tré. Börnin geta klifrað upp í tréð með eða án hjálpar 

starfsmanns, sem þó verður ávallt að vera nálægur. Tréð getur einnig verið góð viðbót 

við ímyndunar- og hlutverkaleiki og komið að gagni í öðrum leikjum, til dæmis 

eltingaleikjum. Með því að klifra í trénu eykst fimi barnanna, útsjónarsemi, kraftur og 

einbeiting.  

Stórir steinar. Steinunum er raðað í hring og geta börnin tiplað á milli þeirra. 

Steinahringurinn kemur einnig að góðum notum í margvíslegum leikjum og hringinn má 

nota til að kalla börnin saman ef starfsmaður hyggst ræða við þau, til dæmis útskýra leiki 

á stóra grassvæðinu. Þegar börnin stökkva á milli steinanna eykst áræðni þeirra, jafnvægi 

og styrkur. 

Hjólabrautir. Brautirnar liggja um allt útisvæðið og tengist einnig braut á útisvæði 3-4 

ára barnanna svo þau geti hjólað á milli þegar opnað er á milli útisvæðanna. Brautirnar 

eru með tveimur akreinum sem börnin hjóla eftir og liggja umhverfis öll leiktæki og 

leiksvæði útisvæðisins. 
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Stórt trampolín. Börnin eru vön litlu trampolíni af útisvæði 3-4 ára deildarinnar. Þegar 

börnin hafa náð færni þar ættu þau að vera tilbúin fyrir stærra trampolín. Að hoppa á 

trampolíni eykur jafnvægi, þor og úthald. Brýnt er að fara eftir ákveðnum 

umgengnisreglum. Enginn fer á trampolínið án þess að starfsmaður sé viðstaddur og 

einungis eitt barn hoppar í einu. Ef mikil ásókn er í trampolínið verður starfsmaðurinn að 

skipta tímanum niður milli barnanna. 

Malarhrúga. Malarhrúgan er stærri en á yngri deildinni. Börnin klifra upp á tindinn og 

niður aftur. Þau geta einnig leikið sér með skóflur, fötur og mót. Þannig fær 

sköpunargáfa barnanna að njóta sín. Það er mikið þrekvirki að klifra upp á hrúguna og 

krefst það kjarks, þolinmæði og úthalds. 

Mark og spjald. Börnin geta leikið sér í knattspyrnu og handknattleik með því að sparka 

eða henda boltum í markið. Með þessu eykst fóta- og handastyrkur barnanna, mið þeirra 

og tilfinning fyrir fjarlægðum. Á spjaldinu, sem er við hlið marksins, eru misstór göt. 

Götin eru minni en á spjaldinu á útisvæði 3-4 ára barnanna. Börnin eiga að reyna að kasta 

boltum í götin og fá stig fyrir hvert heppnað kast, mis mörg eftir stærð gatanna. Börnin 

standa á línum sem strikaðar eru framan við spjaldið og kasta þaðan. Þessi skemmtilegi 

leikur þjálfar mið barnanna, tilfinninguna fyrir fjarlægðum og eykur handastyrk þeirra. 

Álstigar upp og niður. Þetta er framhald af lárétta stiganum á útisvæði yngri barnanna. 

Tveir álstigar eru festir á bjálka og mætast á toppnum. Toppurinn er í tveggja metra hæð. 

Undir stigunum er svo meters þykk dýna. Börnin byrja að klifra upp stigann og fara niður 

hann hinum megin. Þessi æfing eykur hugrekki barnanna, einbeitingu og fimi. 

Smíðaverkstæði. Í einu horni útisvæðisins er smíðaverkstæði. Um er að ræða læstan 

skúr sem börnin geta fengið að fara í með starfsmanni. Sá valkostur er þó ekki alltaf í 

boði og öll börnin fá jafnan aðgang að smíðaverkstæðinu. Þar eru tvö börn með 

starfsmanni og þau smíða, negla, saga og fá útrás fyrir sköpunarhæfni sína. 

Bátur. Víða má finna gamla árabáta sem lagstir eru að bryggju í hinsta sinn. Ég er 

spenntur fyrir að fá slíkan bát á útisvæði elstu deildarinnar. Þar gætu börnin klifrað og 

leikið sér en um leið kynnst menningu okkar og fræðst um eina stærstu atvinnugrein 

landsins. Báturinn yrði einnig góð viðbót við ímyndunar- og hlutverkaleiki. 

Malbikað plan. Á planinu geta börnin sippað, farið í snú snú eða leikið sér í parís svo 

dæmi séu tekin. Teiknaðir yrðu margir parísar. Börnin byrja á þeim fyrsta og fikra sig 

svo áfram. 

 Starfsmenn deildarinnar skulu vera duglegir við að nýta sér staðsetningu leikskólans 

og fara í vettvangsferðir um gersemar Öskjuhlíðarinnar allan ársins hring. Líkt og 
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starfsmenn hinna deildanna munu starfsmenn 5-6 ára deildarinnar skipuleggja 

hreyfistundir á sameiginlega grassvæðinu. 

 

Eins og sjá má geri ég miklar kröfur til starfsmanna leikskólans Baldursborgar. Útiveran 

er síður en svo tími til afslöppunar heldur krefst hún þvert á móti mikils af 

starfsmönnunum. Í stað þess að einn starfsmaður sé úti frá hverri deild vil ég hafa þrjá í 

það minnsta. Ég lít ekki á útiveruna sem tækifæri fyrir starfsmenn til að taka sér 

kaffipásu. Það á frekar að gerast í samverustundum eða við aðrar rólegar athafnir 

barnanna. Útisvæðin krefjast þess af starfsmönnunum að þeir taki á sig ábyrgð og fylgist 

náið með leik barnanna. Á útisvæðum tveggja elstu deildanna verða starfsmenn að vera 

til taks á ákveðnum svæðum, til dæmis á trampolínunum og við tréð. Þegar börnin finna 

fyrir nærveru starfsmanna skynja þau sig öruggari og það gerir leik þeirra innihaldsríkari. 

Þau þora að taka áhættur því þau vita af starfsmanni sér við hlið.  

 Starfsmenn leikskólans verða allir að vera meðvitaðir um mikilvægi markvissrar 

hreyfingar fyrir börnin og taka þátt í skipulagningu leikja og æfinga á sameiginlega 

útisvæðinu. Starfsmannafundir verða haldnir til að starfsmenn geti borið saman bækur 

sínar og þeir sem minni reynslu hafa af hreyfingu og hreyfiþjálfun geta þannig kynnst 

aðferðum hinna starfsmannanna og skapað sér eigin stíl. 
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Lokaorð 

Ég hafði kynnst nokkrum ólíkum leikskólum áður en ég hófst handa við heimildaöflun 

fyrir þessa lokaritgerð. Þessir leikskólar áttu það sameiginlegt að hvergi í dagskipulagi 

þeirra mátti sjá skipulagðar hreyfistundir utandyra. Starfsmenn leikskólanna virtust líta á 

útiveruna sem tíma til afslöppunar og sjaldan hafði ég séð starfsmann leiða börnin í leik 

eða í þrautabrautir í útiverunni. Þetta vakti óneitanlega upp áhyggjur og fannst mér því 

þarft að kanna málið betur. Eftirgrennslan mín styrkti hugmyndir mínar um að of lítið 

væri um skipulagða hreyfiþjálfun á útisvæðum leikskóla. Að auki komst ég að því að 

framkvæmdaraðilar virðast ekki vera á sama máli um hve stórar lóðir leikskóla þurfi að 

vera. 

  Ég kynnti mér einnig útikennslu sem tíðkast víða í Noregi og Danmörku. Það 

fyrirkomulag tel ég vera til fyrirmyndar og gætum við lært mikið af frændum okkar á 

Norðurlöndunum í þeim efnum. Byggt á heimildum um hreyfiþroska og uppbyggingu 

útisvæða hannaði ég lóð fyrir leikskólann Baldursborg. Með hönnun lóðarinnar vildi ég 

sýna fram á hve auðvelt er að byggja upp stíganda í hönnun útisvæða. Eftir að börnin 

eldast er krafist meira af þeim. Þetta er ólíkt mörgum útisvæðum leikskólanna í dag þar 

sem flest fjögurra ára börn ráða við allar þær þrautir sem svæðin hafa uppá að bjóða. 

 Það má ljóst vera að öll viljum við stemma stigum við þeirri uggvænlegu þróun að 

fleiri og fleiri börn berjast við offitu og að börn hreyfa sig mun minna en fyrir einungis 

tíu árum síðan. Einhversstaðar höfum við sofnað á verðinum og eins og það tilheyrði 

menningu barna áður fyrr að hreyfa sig reglulega og taka þátt í margskonar íþróttum þá 

virðist lenskan núna vera sú að spila eins mikið af tölvuleikjum og börnin geta og að 

borða sem óhollastan mat. Ég hef bent á að þau börn sem fá að svala hreyfiþörf sinni á 

leikskólaaldri eru mun líklegri til að halda því áfram er fram líða stundir. Þau fá að reyna 

á sig í krefjandi umhverfi og þau leita áfram í slíkt umhverfi þegar fram í sækir. Þó svo 

að útlitið sé ekki bjart þá er það í okkur höndum að bæta úr ástandinu. Við erum vel 

upplýst þjóð og okkur er vel kunnugt um skaðsemi kyrrsetu og óholls lífernis. Það þarf 

því að hefja samstillt átak til að skaðinn verði ekki meiri en raun ber vitni um. Ein af 

mögulegum leiðum er að gjörbylta útisvæðum leikskólanna. Við verðum að standa okkur 

í stykkinu og bjóða börnunum upp á ögrandi aðstæður sem gerir þeim kleyft að taka 

framförum. Hreyfiþörf barnanna er til staðar frá fæðingu en það er okkar bjóða þeim upp 

á aðstæður til að þroskast og dafna. Því tel ég að auk þess að börnin leiki sér við ögrandi 

aðstæður skuli starfsmenn hverrar deildar leikskóla skipuleggja hreyfistundir utandyra 4-
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5 sinnum í viku og bjóða upp á viðunandi æfingar og leiktæki sem henta aldri og getu 

barnanna. Til þess að svo megi verða þurfa aðstæður til hópleikja að vera fyrir hendi. Þar 

komum við aftur að þætti byggingaraðila.  

 Ég vona að ritgerð mín verði vakning fyrir bæjarfélög og aðra framkvæmdaraðila og 

hvetji til þess að vandað sé til verks við val á staðsetningu, hönnun og uppbyggingu nýrra 

leikskólalóða. Ósk mín er sú að leikskólalóðir verði þannig úr garði gerðar að þær bjóði 

börnunum upp á að svala hreyfiþörf sinni á krefjandi hátt. Það er að auki einlæg von mín 

að leikskólakennarar endurskipuleggi allt sem viðkemur útiveru barnanna og þar fari 

fram markviss skipulögð hreyfiþjálfun. Ef útistarf leikskóla einkennast af þessum þáttum 

þurfum við engu að kvíða. Börnin okkar munu verða sælli, hraustari og þau munu leitast 

við að svala hreyfiþörf sinni í stað þess að spila tölvuleiki svo klukkutímum skipti. 

 Gerð þessa lokaverkefnis fól í sér mikla vinnu og í raun mun meiri vinnu en ég hafði 

áætlað. Það var ekki að ástæðulausu sem ég sóttist eftir að skrifa um skipulagða 

hreyfingu barna og fyrirkomulag útisvæða. Markviss hreyfing barna er mér mikið 

hjartans mál og við skil þessarar ritgerðar er ég reynslunni ríkari. Vinnuaðferðir 

starfsmanna leikskóla utandyra er vert að kanna betur því ljóst er að þó leikskólastjórar 

segist gera sér grein fyrir mikilvægi skipulagðar hreyfingar fyrir börn þá eru börnin ekki 

að fá tækifæri til að svala hreyfiþörf sinni utandyra með markvissum hætti. Rannsókn 

mín staðfestir grun minn á ástandinu á útisvæðum leikskóla og brýnt er að starfsmenn 

leikskólanna, ásamt opinberum aðilum, taki höndum saman og bjóði börnunum upp á 

viðunandi aðstæður í útiverunni. 

 

 

Reykjavík. 1. maí 2007 

 

 

_______________________ 

Baldur Örn Arnarson 

Kt. 010183-4999 
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