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Útdráttur 
Hugmyndafræðin, sem kennd hefur verið við smábæinn Reggio Emilia á Ítalíu, verður til 
umfjöllunar í ritgerðinni. Hún er hvorki uppeldisstefna né kenning heldur leikskólastarf 
sem er í sífelldri þróun að miklu leyti vegna áhuga leikskólakennara fyrir velferð barnsins 
og sífelldum tilraunum þeirra við að tengja fræðin við störf sín, skoða gamlar kenningar, 
endurskapa þær og aðlaga þær að sínu umhverfi. Í hugmyndafræðinni er talið að þrír 
kennarar komi að námi barnsins, barnið sjálft, leikskólakennarinn og umhverfið. Það er 
lagt mikið upp úr sjálfstæði barnsins og að það fái tækifæri til að rannsaka og vinna á 
sínum forsendum með aðstoð leikskólakennarans og umhverfisins. Samvinna uppeldis-
fræðinga sem vinna út frá hugmyndafræði Reggio Emilia og arkitekta hefur alið af sér 
nýjar hugmyndir um byggingarlag leikskóla og nýtingu á innra umhverfi hans þar sem 
hlúð er að samspili barns og umhverfis. Hönnun leikskóla krefst skapandi hugsunar, ekki 
bara hvað varðar uppeldisfræði og arkitektúr heldur líka félagslega-, menningarlega- og 
pólitíska þætti. Barnið á að geta lesið í umhverfi sitt með því að nota öll sín skynfæri, svo 
sem augu, eyru og nef og verður umhverfið að virka hvetjandi á sköpunargáfu barnsins 
og samskipti þess við aðra einstaklinga í rýminu. Umhverfið getur veitt barninu verkfæri 
til að greina og endurraða umhverfi sitt en þau geta verið: rými, ljós, litir, efniviður, hljóð 
og lykt. Þessi verkfæri geta stýrt og mótað skynjun barnsins og hafa, án efa, áhrif á 
skynjun, líðan og hegðun barnsins og þar með á lærdóms- og þroskaferil þess. 

 

Abstract 
The pedagogical approach, known by the name of its hometown, Reggio Emilia, will be 
discussed in this essay. It is not a theory but an ideology that keeps on evolving because 
of the interest preschool teachers have for the welfare of the child and their constant 
effort to interconnect studies with their job, review older theories, recreate them and 
adjust to their own surroundings. The Reggio Emilia approach believes the child to have 
three teachers: the child itself, the preschool teacher and the environment. The 
independence of the child is regarded highly significant and a great emphasis is on the 
child´s opportunity to explore on its own presupposition with assistance from the 
preschool teacher and the environment. New ideas about the structure of preschools and 
the allocation of the space, where the child´s interaction with the environment is 
cherished, have evolved from the collaboration of Reggio Emilia´s educationalists and 
architects. A preschool design demands creative thinking, not only in a pedagogical and 
an architectural way but also in a sociological, cultural and political way. The child needs 
to be able to read into the environment by using all of its senses: eyes, ears and nose. The 
environment has to motivate the child in its exploration and social encounter with the 
individuals sharing the environment. The environment can give the child tools such as: 
space, lighting, color, material, sound and smell to analyze and reconstruct the 
preschool´s environment. These tools can navigate and formalize the child´s perception 
and have, without a doubt, enhancing effect on the child´s senses, condition and behavior 
and therefore the whole learning process and development. 

 


	1 Inngangur
	2 Kenningar
	2.1 John Dewey
	2.2 Jean Piaget
	2.3 Lev S. Vygotsky
	2.4 Maria Montessori
	2.5 Bruno Ciari
	2.6 Howard Gardner

	3 Reggio Emilia
	3.1 Upphafið
	3.2 Hugmyndafræðin
	3.3 Uppeldisfræðileg skráning

	4 Þriðji kennarinn
	4.1 Hugtök sem lögð eru til grundvallar í R.E.

	4.1.1 Vistkerfi
	4.1.2 Tengsl
	4.1.3 Gegnumflæði
	4.1.4 Margskynjun
	4.1.5 Sköpun
	4.1.6 Samfélag
	4.1.7 Uppbygging
	4.1.8 Frásögn
	4.2 Verkfæri barnsins
	4.2.1 Innra umhverfi leikskólans
	4.2.2 Lærdómsferli barnsins


	5 Umræður
	6 Lokaorð
	Heimildaskrá

