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Útdráttur 

Þessi ritgerð hefst á ágripi um upphaf og þróun leikskóla á Íslandi en síðan er ferðinni 
heitið í leikskólana á Reggio Emilia á Ítalíu. Fjallað er um uppeldisfræðinginn Loris 
Malaguzzi en hann var stjórnandi leikskólanna í rúm 20 ár og á þeim tíma þróaði hann 
kenningu sína um menntun ungra barna. Öfugt við skólakerfi vestrænna ríkja þar sem 
aðaláhersla er lögð á talað og ritað mál þá er aðaláhersla Reggio Emilia leikskólanna að 
efla sjónrænt uppeldi og öll skilningarvit barnsins.  

Í ritgerðinni er einnig fjallað um hvaða hlutverki umhverfið, sem oft er nefnt þriðji 
kennarinn, þjónar í leikskólum Reggio Emilia sem og hlutverk kennara. Til að nálgast 
markmiðin í hugmyndafræðinni er mikið unnið með þemavinnu í leikskólunum. Börn 
læra með því að rannsaka og í leikskólum Reggio Emilia eru börnin hvött til að skynja 
margbreytileika hlutanna, velta þeim fyrir sér frá öllum hliðum og komast að niðurstöðu, 
en með því þróa þau gagnrýna hugsun. Til að gefa lesendum betri sýn á þemavinnu 
leikskóla Reggio Emilia er sagt frá þemavinnu barna í einum leikskóla þar sem þau 
hönnuðu tjald fyrir leikhús bæjarins. Þá er einnig fjallað um hvað skráningar eru stór 
þáttur í leikskólastarfinu sem og hlutverk foreldranna. Annar mikilvægur þáttur er 
samvinna barna og hvernig barnið lærir í hópi. Að lokum er ljósmyndaskráning sem 
framkvæmd var í einum leikskóla á Akureyri og túlkun á henni.  

 
 
 
 

EXTRACT 
 
This essay begins with a few words about the beginning and development of the Icelandic 
pre-primary schools, and then we will visit the pre-primary schools in Reggio Emilia, 
northern Italy. It is also about the scholar and educationalist Loris Malaguzzi who was the 
director of the pre-primary schools in Reggio Emilia for more than twenty years and 
during that period he developed his theory regarding young children’s education. To the 
contrary of the western countries philosophies of pre-primary school system, where the 
main emphasis is on the spoken and written languages, Reggio’s pre-primary schools 
main emphasis is to build up visual  upbringing and give the child the chance to develop 
all it’s senses.  

This essay is also about what role the environment plays, but it is often called the 
third teacher in Reggio Emilia pre-primary schools and also the role of the teachers. To 
approach the goals of the ideology there is much themework in the schools. The children 
learn by investigating, and in Reggio Emilia’s schools the children are encouraged to 
perceive the complexity of things, consider, and finally getting to a conclusion. By doing 
so, they develop critical thinking. To help the reader get a better view on Reggio Emila’s 
pre-primary schools themework, we provide an example of the children’s themework 
where the students designed a theatre curtain for the town’s theatre. The importance of 
documentation is also viewed  and so is the important role the parents play. Another 
important point is the children’s cooperation and how the child learns in a group. Finally, 
there is photo documentation done in a pre-primary school in Akureyri and the results are 
introduced and interpreted.  
 


