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Ágrip 

Í þessari ritgerð var leitað svara við því hvernig hugmyndafræði Reggio Emilia fellur 

að kennslu textílmennta í grunnskólum. Fyrst er saga og þróun hugmyndafræðinnar 

rakin og gerð grein fyrir meginþáttum hennar. Jafnframt er fjallað um hvernig 

íslenskir leikskólar hafa nýtt sér hugmyndafræðina og velt vöngum yfir hvernig  

innleiða megi hugsun í anda Reggio Emilia í textílkennslu grunnskólanna. Þá er 

hugmyndafræðin skoðuð í ljósi markmiða gildandi Aðalnámsskrár, draga að nýrri 

aðalnámskrá og nýlegrar úttektar á listgreinakennslu hér á landi. Niðurstöður leiddu í 

ljós samræmi milli markmiða með íslensku skólastarfi og hugmyndafræði Reggio 

Emilia og því er hægt að færa rök fyrir mörgum þáttum hugmyndafræðinnar í 

textílkennslu. Hugsanlegir kostir þess að líta til Reggio Emilia við textílkennslu eru 

efling á skapandi starfi í öllum greinum grunnskólans. 
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Formáli 

Þegar lögð er lokahönd á lokaritgerð við háskóla er ekki hjá því komist að líta yfir 

farin veg. Ég minnist æ oftar kennslustundanna hjá Ingvari Sigurgeirssyni prófessor á 

fyrsta misseri mínu við skólann þar sem raunverulegur áhugi minn á fjölbreyttu starfi 

kennarans kviknaði. Skrif þessarar ritgerðar marka tímamót í mínu lífi og ánægjan 

yfir því að ná settum markmiðum er ólýsanleg. Margir eiga þakkir skildar fyrir veittan 

stuðning á meðan á námi mínu stóð. Fyrst og fremst þakka ég sambýlismanni mínum 

Reynari Kára Bjarnasyni, foreldrum mínum og tengdaforeldrum mikla hvatningu, trú 

á mína getu og ómældan stuðning á meðan á náminu stóð. Dóttur minni Ísafold Evu 

Reynarsdóttur þakka ég sérstaklega fyrir að sýna mér á hverjum degi með hinum 

ýmsu tjáningarleiðum hversu mjög skapandi börn eru. Síðast en ekki síst þakka ég 

systur minni Lovísu Arnardóttur fyrir dýrmæta aðstoð við skrif þessarar ritgerðar en 

einnig fyrir það að vera góð fyrirmynd.    

Í mínum huga er ritgerðin einskonar uppgjör sem dregur saman þá þekkingu og 

lærdóm sem nám mitt við Menntavísindasvið hefur leitt til. Sigrún Guðmundsdóttir 

lektor við Háskóla Íslands og leiðbeinandi minn hlýtur sérstakar þakkir fyrir góða 

leiðsögn en einnig fyrir það að opna augu mín fyrir töfrandi heimi Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar. Í æfingakennslu minni öðlaðist ég dýrmæta reynslu og hljóta 

þær Margrét Ásgeirsdóttir og Ólöf Ágústína Stefánsdóttir bestu þakkir fyrir að bjóða 

mig ætíð velkomna og deila með mér visku sinni og þekkingu. Það var sérstaklega 

ánægjulegt og lærdómríkt að kynnast þeirra öfluga starfi sem verður mér jafnframt 

eilífur innblástur.  
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1. Inngangur 
 
Starf listgreinakennara er afar fjölbreytt og er að ótal mörgu að hyggja. Starf þeirra 

felst m.a. í því að skapa nemendum tækifæri til þess að auka þekkingu sína, öðlast og 

þjálfa færni og efla skilning sinn á viðfangsefninu listum (Menntamálaráðuneytið, 

2007). Kennari tekur áhrifamiklar ákvarðanir í sínu starfi um það hvað á að kenna og 

hvernig og eru þá ýmsir straumar og stefnur við lýði. Helsta hjálpargagn hans við 

slíkan undirbúning er Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Hugmyndafræði Reggio Emilia er ein af þeim ótal mörgu uppeldisfræðilegu 

nálgunum sem hægt er hafa að leiðarljósi í skólastarfi. Hugmyndafræðin hefur haft 

áhrif á öllum skólastigum þrátt fyrir að áhrifanna gæti fyrst og fremst í leikskólastarfi 

og kennslu yngri barna.  

Í þessari ritgerð verður leitað svara við því hvort hugmyndafræði Reggio 

Emilia eigi erindi í kennslu textílmennta og að hvaða leyti.  

Ritgerðin skiptist í 5 kafla. Kafli 2, ber heitið Hugmyndafræði Reggio Emilia. Í 

kaflanum verður saga, upphaf og bakgrunnur hugmyndafræðinnar rakin.  

Í kafla 2.1,  má finna umfjöllun um þann jarðveg sem hugmyndafræði Reggio 

Emilia er sprottin úr. Einnig verður í stuttu máli fjallað um heimaborg 

hugmyndafræðinnar. Því næst verður gerð grein fyrir upphafsmanni og leiðtoga 

Reggio, Loris Malaguzzi. Þá verður þróun hugmyndafræðinnar rakin allt frá fallegri 

hugmynd til fyrsta eiginlega Reggio skólans. Að endingu verður fjallað um 

farandsýninguna Börn hafa hundrað mál – 99 eru frá þeim tekin.  

Kafli 2.2, fjallar um uppeldisfræðilegar rætur Reggio. Í kaflanum verða  

sálfræðikenningar Piaget og Vygotsky til umfjöllunar ásamt hugmyndum um 

framsækið skólastarf.  

 Kafli 3, ber heitið Leikskólastarf í anda Reggio Emilia  og fjallar m.a. um 

uppeldisfræðilega sýn áhugafólks um starf í anda hugmyndafræðinnar.  

Í kafla 3.1, verður hlutverk kennarans í starfi Reggio til umfjöllunar sem og 

skráning og uppeldisfræði hlustunar.  

Kafli 3.2, er tileinkaður listmiðjum og listsmiðjukennurum Reggio en einnig 

verður fjallað um Könnunaraðferðina, langtímaviðfangsefni og þemavinnu.   

Kafli, 3.3, fjallar um uppeldisfræðilegt hlutverk umhverfisins í hugmyndafræði 

Reggio Emilia og mikilvægi þess að skapa barninu viðeigandi aðstæður til náms.  
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Í kafla 3.4, verður fjallað um nýjustu viðbót hugmyndafræðinnar, Efnisveituna 

(ReMida). 

 Kafli 3.5, fjallar um leikskólastarf í anda Reggio Emilia á Íslandi. Þar verður 

stuttlega gerð grein fyrir starfi þriggja leikskóla sem kenna sig við hugmyndafræðina. 

Einnig verður fjallað um Samtök áhugafólks um starf í anda Reggio Emilia og 

mikilvægan þátt þeirra í innleiðingu þeirrar hugsunar sem einkennir starf Reggio hér á 

Íslandi. 

 Fjórði kafli ber heitið Textílkennsla með ítölskum blæ. Í kaflanum verður 

hugmyndafræði Reggio mátuð við kennslu textílmennta einkum í ljósi þess sem ritað 

er í Aðalnámsskrá grunnskóla um textílkennslu. Einnig verða niðurstöður 

veigamikillar úttektar menntamálaráðuneytisins á list- og verkgreinakennslu hér á 

landi lagðar til grundvallar og fimm grunnþættir menntunar úr drögum að nýrri 

námsskrá reifaðir. 

 Í kafla 4.1, verður Aðalnámsskrá grunnskóla kynnt, fjallað verður um gildi 

lýðræðis í textílkennslu og frumskyldu kennarans. 

 Í kafla 4.2, verður greint frá helstu niðurstöðum úttektar 

menntamálaráðuneytisins á list- og verkgreinakennslu hér á landi og í ljósi þeirra 

fjallað sérstaklega um ferlið í skapandi starfi grunnskólanna og hugsanlegan ávinning 

þess að stuðla að auknu samstarfi list- og verkgreinakennara við aðra kennara 

skólanna. 

 Kafli 4.3, fjallar um hugtökin læsi í víðum skilningi, sjálfbærni og sköpun og 

hugsanleg tengsl þeirra við hugmyndafræði Reggio Emilia. 

Í fimmta kafla eru lokaorð ritgerðarinnar. Þar verða helstu niðurstöður dregnar 

saman.   
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2. Hugmyndafræði Reggio Emilia 
Á rúmlega hálfri öld hefur hugmyndafræði Reggio Emilia þróast og vaxið. Nú um 

stundir er hugmyndafræðin þekkt um allan heim og víða um lönd eru leikskólar sem 

kenna sig við Reggio. Hugmyndafræðin hefur haft áhrif á öllum skólastigum þrátt 

fyrir að  áhrifanna gæti mest í leikskólum (Vecchi, 2010;  Edwards, Gandini og 

Foreman 1998).   

Sköpun, hugmyndaauðgi og hámenning er nokkuð sem lengi hefur fylgt Ítalíu. 

Þaðan koma margir af helstu meisturum málverksins og konungar tískunnar. Því 

kemur það ekki á óvart að hugmyndafræði á borð við þá sem kennd er við borgina 

Reggio Emilia komi einnig þaðan. Skólastarf í anda hugmyndafræðinnar hefur 

löngum staðið fyrir og verið þekkt fyrir nýsköpun og nýbreytni (Edwards, Gandini og 

Foreman, 1998).  

Áður en hugmyndafræði þeirri sem kennd er við borgina Reggio Emilia verða 

gerð nánari skil tel ég nauðsynlegt að gera grein fyrir þeim jarðvegi sem 

hugmyndafræðin sprettur úr. Ég mun byrja á að stikla á stóru um mótun og þróun 

menntunar ungra barna á Ítalíu og valdabaráttu þá sem bæði ítalska ríkið og 

leikskólastarf þar í landi hafa átt í við kaþólsku kirkjuna (Edwards, Gandini og 

Foreman, 1998).  

 

2.1 Saga, upphaf og bakgrunnur hugmyndafræðinnar 

Forsaga leikskólastarfs á Ítalíu 

Ítalska ríkið er ungt að aldri og var formlega stofnað árið 1860 og hefur frá upphafi átt 

í mikilli valdabaráttu við kaþólsku kirkjuna sem farið hefur með öll völd á Ítalíu frá 

örófi alda (Edwards, Gandini og Foreman, 1998). Allt frá seinni hluta átjándu aldar 

hefur leikskólastarf og/eða menntun ungra barna (e. early education) á Ítalíu flakkað á 

milli þess að vera á ábyrgð ríkis og/eða kirkju. Leikskólastarf átti erfitt uppdráttar og 

þess má geta að ríkisfé var ekki lagt í þessar stofnanir fyrr en í upphafi tuttugustu 

aldarinnar. (Edwards, Gandini og Foreman, 1998).  

Iðnbyltingin og iðnvæðingin sem fylgdi í kjölfar hennar sem og baráttan við 

kirkjuna hafa haft mikil áhrif á mótun menntunar ungra barna á Ítalíu. Iðnbyltingin 

varð til þess að konur sem fram til þessa höfðu að mestu eða öllu leyti séð um 

menntun og uppeldi barna sinna að skólaaldri fóru í auknum mæli út á 

vinnumarkaðinn. Skapaðist þar með aukin þörf fyrir vöggustofur og dagheimili. 
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Dæmi voru um það að verksmiðjur settu upp vöggustofur fyrir nýfædd börn vinnandi 

mæðra til þess að missa ekki þessa verðmætu starfskrafta (Edwards, Gandini og 

Foreman, 1998).  

Árið 1925 voru sett lög á Ítalíu til verndar börnum og bernskunni. Lög þessi 

höfðu áhrif á mótun menntunar ungra barna á Ítalíu og gerðu það að verkum að meiri 

áhersla var lögð á velferð og þroska barna (Edwards, Gandini og Foreman, 1998). 

Vöggustofurnar sem iðnbyltingin skapaði þörf fyrir voru fyrstu leikskólarnir og með 

þeim hefst raunveruleg saga þeirrar hugmyndafræði sem hér verður rakin (Edwards, 

Gandini og Foreman, 1998). 

 

Borgin Reggio Emilia 

Í Reggio búa u.þ.b. 170.000 manns. Borgin er í Emilia Romagna  héraðinu á Norður 

Ítalíu, höfuðborg héraðsins er Bologna. Borgin er þekktust fyrir starf sitt á sviði 

uppeldis- og menntunarfræða og er hugmyndafræðin kennd við bæinn. Borgin Reggio 

Emilia gengur einnig undir nafninu Reggio´nell Emilia en í daglegu tali borgarbúa er 

Reggio látið duga.  

Í borginni Reggio Emilia er rík hefð fyrir þátttökulýðræði og borgaralegu 

samfélagi. Borgarbúar eru vanir því að taka þátt í ákvarðanatöku er varðar samfélag 

þeirra. Lýðræðisleg hugsun sem þessi endurspeglast óumflýjanlega í starfi 

hugmyndafræðinnar og mætti segja að hugmyndafræðilegur grunnur starfs í anda 

Reggio sé að miklu leyti af pólitískum toga og byggir á þeim pólitísku hugmyndum 

sem ríkjandi voru eftir seinni heimsstyrjöldina og einkennast af framförum, 

breytingum og frelsi (Edwards, Gandini og Foreman, 1998).  

 

Hugmyndafræðingur uppeldisstefnunnar 

Loris Malaguzzi (1920-1994) er upphafsmaður og hugsuðurinn á bak við starfið í 

Reggio Emilia og einn helsti uppeldisfrömuður tuttugustu aldarinnar (Gardner, 1998; 

Vecchi, 2010). Hann var kennari að mennt en stundaði framhaldsnám í sálfræði.  

Malaguzzi tileinkaði líf sitt því að þróa hugmyndafræði um menntun  sem byggði á 

ríkri hefð borgarinnar Reggio Emilia um þátttökulýðræði og hugmyndum um 

borgaralegt samfélag og vann hann náið með foreldrum, kennurum, sérfræðingum og 

þúsundum barna að þessu markmiði allt sitt líf. Hann leitaði í smiðju 

framfarastefnunnar og hugsuða eins og Dewey, Piaget, Freinet o.fl. 
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 (Gardner, 1998). 

 

Skóli rekin af foreldrum 

Saga Reggio Emilia hugmyndafræðinnar hófst aðeins sex dögum eftir að seinni 

heimsstyrjöldinni lauk árið 1945 og er fyrst og fremst saga af því hvernig heilt 

bæjarfélag eða borg tók persónulega ábyrgð á framtíð menntunar. 

Loris Malaguzzi sem þá var ungur menntamaður heyrði orðróm um 

framtakssama foreldra í smábænum Villa Cella rétt utan við borgina Reggio Emilia 

sem ætluðu sér að byggja skóla úr rústum styrjaldarinnar með það að leiðarljósi að 

tryggja velferð, menntun og uppeldi barna sinna. Bóndi nokkur hafði gefið 

foreldrunum land og húsarústir sem stríðið hafði skilið eftir sig ætluðu foreldrarnir að 

endurnýta. Skriðdreka og önnur stríðstæki sem nasistarnir höfðu skilið eftir ætluðu 

foreldrarnir að selja og fjármagna þannig verkefnið. Malaguzzi  gerði sér ferð í 

smábæinn Villa Cella til þess að kanna málið og  hreifst  af framtakssemi þessa 

fátæka stríðhrjáða fólks og hugmyndinni um skóla sem rekin væri á lýðræðislegan 

hátt af foreldrum. Svo varð úr að hann slóst í för með þeim og að eigin sögn var sem 

örlögin hefðu verið þar að verki (Gandini, 1998a). Allar götur síðan hefur Malaguzzi 

verið þekktur sem hugmyndafræðingur uppeldisstefnunnar Reggio Emilia.  

Árin um og eftir seinni heimstyrjöldina voru tímar mikilla breytinga á Ítalíu og 

nokkuð var um það í sveitarfélögum þar sem hefð var fyrir þátttökulýðræði og 

borgaralegu samfélagi að almenningur tæki málin í sínar hendur líkt og foreldrarnir 

sem Malaguzzi slóst í för með gerðu (Edwards, Gandini og Foreman, 1998). Nýjar 

hugmyndir sem leiða af sér breytingar fylgja oft í kjölfar umrótatíma. Fólk 

endurskoðar hugmyndir sínar og gildismat. Allt frá því að Malaguzzi leitaði uppi 

framtakssama foreldra  í smábænum Villa Cella forðum daga hefur samstarf við 

foreldra verið einn af hornsteinum hugmyndafræðinnar.  

Aðeins átta mánuðum eftir að hafist var handa við byggingu skólans í Villa 

Cella, nánar tiltekið snemma árs 1946 var hugmyndin sem lagt var upp með í upphafi 

orðin að veruleika; skóli sem rekin var af foreldrum. Starfsemin óx og ekki leið á 

löngu þar til skólarnir voru orðnir fleiri. Þrátt fyrir fallega hugsjón var rekstur 

skólanna ekki tekin út með sældinni og börðust foreldrarnir hart fyrir tilvist þeirra. 

Sumir skólanna lifðu í allt að tuttugu ár á meðan aðrir lifðu ekki lengi (Gandini, 
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1998a). Skólastarfsemin var þekkt undir nafninu „School of tank“  eða 

Skriðdrekaskólinn (Gandini, 1998a).  

Malaguzzi fylgdi Skriðdrekaskólanum í gegnum súrt og sætt. Eftir að hafa 

starfað við skólann samhliða öðru kennslustarfi í rúm sjö ár ákvað Malaguzzi að halda 

til Rómar til frekara náms. Malaguzzi lagði þar stund á nám í sálarfræðum. Þegar 

Malaguzzi snéri aftur til Reggio Emilia hóf hann að starfa fyrir sveitarfélagið í 

námsveri/miðstöð fyrir börn með námsörðugleika (e. center for children with 

difficulties in school). Malaguzzi vann í námsverinu á morgnanna og eyddi svo 

restinni af deginum í foreldrareknu skólunum. Malaguzzi lærði margt af 

Skriðdrekaskólnum eins og t.d. að það sem snýr að börnum og það sem er gert fyrir 

börn lærist aðeins af börnunum sjálfum (Gandini, 1998a).  

 

Fyrsti Reggio skólinn 

Árið 1963 opnaði fyrsti eiginlegi Reggio skólinn. Skólinn þjónaði börnum frá þriggja 

ára aldri þar til skólaskylda hefst u.þ.b. sex ára. Scuola dell´infanzia er ítalska heitið 

yfir þessa skóla (Vecchi, 2010; Gandini, 1998a). Skólinn var rekin af sveitarfélagi, 

ekki kirkju eins og venjan var á Ítalíu, sem braut blað í sögu skólastarfs þar í landi 

með því að gefa foreldrum val. Skólinn og það starf sem þar fór fram var nýlunda og 

átti erfitt uppdráttar til að byrja með. Þessi skóli og þau áhrif sem hann hafði á 

menntun ungra barna á Ítalíu er mjög mikilvæg í sögu Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar. Skapast hafði þörf fyrir nýja tegund skóla og ný sýn á barnið 

sjálft var í mótun (Gandini, 1998a). Strax í þessum nýja skóla sem stofnaður var árið 

1963 var meginmarkmiðið að læra af barninu, atburðum og fjölskyldum þeirra.  Þar 

voru einnig gerðar tilraunir með langtíma þemaverkefni, sem í dag eru aðalsmerki 

Reggio Emilia leikskóla. (Gandini, 1998a).  

Árið 1967 runnu allir foreldrareknu leikskólarnir undir stjórn sveitarfélagsins 

Reggio Emilia. Aðeins þremur árum síðar, árið 1970 opnaði fyrsti Reggio 

ungbarnaleikskólinn, Nido er ítalska heitið yfir slíka skóla, þ.e. þá sem þjóna börnum 

frá aldrinum þriggja mánaða til þriggja ára (Gandini, 1998a og Vecchi, 2010). Á 

ítölsku er talað um sveitarfélagsskóla þegar verið er að tala um bæði nido og scuola 

dell´infanzia. Skólarnir eru oftast nær reknir af sveitarfélögum og vísar þetta til þess 

(Vecchi, 2010). Með tilkomu ungbarnaleikskólans þjónuðu skólarnir börnum á 
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aldrinum núll til sex ára og þess má geta að þegar fjallað er um hugmyndafræðina á 

Ítalíu gengur hún einnig undir nafninu zerosei, sem þýðir einfaldlega núll til sex ára.   

 

Börn hafa hundrað mál 

Vaxandi áhugi og forvitni um hugmyndafræði Reggio Emilia varð til þegar 

farandsýningin Börn hafa hundrað mál – en 99 eru frá þeim tekin ferðaðist um 

heiminn árið 1986. Nafn sýningarinnar á rætur sínar að rekja til ljóðs eftir Loris 

Malaguzzi. Undirstaða sýningarinnar voru verk leikskólabarna frá borginni Reggio 

Emilia (Wallin, 1981/1988). Sýningin sagði sögu menntaheimspekinnar er liggur að 

baki hugmyndafræðinnar á afar myndrænan hátt og fléttaði saman reynslu, ígrundun, 

umræðum og fræðilegum hugsjónum margra kynslóða kennara, barna og foreldra 

(Edwards, Gandini og Foreman, 1998). 

Í Reggio Emilia er talað um að gera fjölbreyttum tungumálum barna jafn hátt 

undir höfði, með þessu er átt við hina ýmsu tjáningarmáta sem manninum er kleift að 

nota. Umræðan um málin 100 varð til útfrá pólitískum deilum sem áttu sér stað á 

Ítalíu í kringum 1970 um afleiðingar og áhrif þess að leggja jafn mikla áherslu og 

raun ber vitni á aðeins tvö af þeim málum sem barninu er eðlilegt að nota, þ.e. lestur 

og skrift (Vecchi, 2010). 

 

2.2 Uppeldisfræðilegar rætur Reggio hugmyndafræðinnar 

Eins og áður sagði eru rætur Reggio hugmyndafræðinnar annarsvegar af 

uppeldisfræðilegum toga og hins vegar pólitískum. Uppeldisfræðilegu ræturnar liggja 

m.a. í sálfræðikenningum Piaget og Vygotsky en einnig hugmyndum um framsækið 

skólastarf (e. progressive education), t.d. Dewey og Freinet. Jafnframt höfðu 

stjórnmálahugmyndir vinstri sinnaðra sem víða voru við völd á Ítalíu eftir 

heimstyrjöldina áhrif á þróun hugmyndanna (Edwards, Gandini og Foreman, 1998).  

 

Piaget  

Loris Malaguzzi var undir áhrifum frá hugmyndum svissneska sálfræðingsins Jean 

Piaget. Áhugasvið Piaget var margþætt og framlag hans til uppeldis- og 

menntunarfræða viðamikið. Hugmyndir Piaget eru gjarnan kenndar við 

hugsmíðahyggju og þeir sem aðhyllast hugmyndum Piaget eru gjarnan kallaðir 

hugsmíðahyggjusinnar.  
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Hugsmíðahyggjan gengur út frá því að einstaklingarnir skapi merkingu úr 

reynslu sinni. Lögð er áhersla á að námsumhverfið sé opið og sem líkast 

raunverulegum aðstæðum og nemandinn sé virkur í að byggja upp eigin þekkingu. 

Félagsleg hugsmíðahyggja er hugtak sem þróaðist í fyrstu út frá hugmyndum Piaget 

og gengur í stórum dráttum út frá því að félagsleg samskipti hafi áhrif á 

vitsmunaþroska.  

Á rannsóknum sínum lærði Piaget að barn er ekki bara smækkuð mynd af 

fullorðinni manneskju og barnið hugsar á allt annan hátt en sá fullorðni. Seinna 

uppgötvaði Piaget að hugsun barna ætti ekki aðeins rætur að rekja til tungumálsins 

heldur einnig gjörða (e. action). Uppgötun þessi varð til þess að Piaget gerði 

handfjötlun áþreifanlegra fyrirbæra að grundvallaratriði í rannsóknaraðferðum sínum. 

Piaget rannsakaði fyrirbærið greind allt sitt líf  og skrifaði ótal bækur um efnið 

(Ginsborg og Opper, 1979).  

 

Gardner  

Howard Gardner (1983) hefur gagnrýnt greindarhugtakið. Honum þótti skilgreining 

vestrænnar menningar á hugtakinu greind of þröng og var það sú hugmynd sem veitti 

honum innblástur að kenningum sínum um hinar mörgu greindir eða 

fjölgreindakenninguna eins og hún er gjarnan kölluð (e. multiple intelligence).  

Fjölgreindakenning Gardners gengur í meginatriðum út á það að greind manna 

samanstandi af nokkrum jafngildum greindarsviðum og vísar til þeirra hugmynda 

Gardners að greindarhugtakið eigi að ná yfir alla getu fólks en ekki afmarkaða þætti 

eins og greindarvísitölupróf mæla (Armstrong, 2000/2001).  Rétt eins og Gardner 

heiðrar hugmyndafræði Reggio Emilia fjölbreytileikann og leggur áherslu á að börn 

fái tækifæri til  að nálgast viðfangsefni sín á sem fjölbreyttastan hátt, þar sem 

jafnframt er lögð áhersla á meðhöndlun áþreifanlegra fyrirbæra.  

 

Vygotsky  

Sovéski sálfræðingurinn Lev Vygotsky er kennismiður hugmyndarinnar um svæði 

hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). Svæði hins mögulega 

þroska er skilgreint sem bilið milli þess sem barnið getur af sjálfsdáðum og þess sem 

barnið getur í samskiptum við aðra sér hæfari, hvort sem um er að ræða fullorðna eða 

önnur börn (Cole, Cole og Lightfoot, 2005).  
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Samkvæmt kenningum Vygotskys er það hlutverk hins fullorðna að leggja 

fyrir barnið verkefni sem liggja innan hins mögulega þroskasvæðis, þ.e. verkefnin 

verða að vera nægilega krefjandi svo að af þeim hljótist ný reynsla/lærdómur. 

Vygotsky lagði mikla áherslu á það að börn fengju tækifæri til þess að glíma við 

verkefni sem liggja aðeins fyrir ofan getu þeirra (Cole, Cole og Lightfoot, 2005 og 

Gandini, 1998a).  

Svæði hins mögulega þroska er einnig lykilhugtak í hugmyndafræði Reggio 

Emilia m.a. vegna þess hvaða kröfur nám og kennsla í þess anda gera til kennarans en 

einnig vegna þess að þær endurspegla sýn Reggio kennara á uppbyggingu þekkingar 

(Gandini, 1998a). Þegar unnið er í anda þessarar hugmyndar reynir mikið á 

markvissan stuðning hins fullorðna sem felst m.a. í því að fylgjast með og hlusta á 

barnið, þ.e. að átta sig á því hvað það er sem barnið ætlar sér, með því að vera næmur 

á getu þeirra og merki (e. signals) (Cole, Cole og Lightfoot, 2005). Malaguzzi orðaði 

þetta þannig að markmiðið væri að: „skapa barninu aðstæður þar sem það er alveg að 

sjá það sem hinn fullorðni þegar sér“ (Gandini, 1998a).   

Reggio Emilia hugmyndafræðin vinnur að miklu leyti með þessar hugmyndir 

Vygotskys. Í starfi í anda hennar er m.a. lögð sérstök áhersla á að hlustað sé á barnið 

og  talað um hin hundrað tungumál barnsins í því samhengi. Einnig er lagt mikið upp 

úr því að barnið glími ávalt við krefjandi verkefni.  

 

Dewey  

John Dewey var bandarískur uppeldis- og menntafrömuður.  Í bókinni Reynsla og 

menntun fjallar John Dewey um hefðbundið og framsækið skólastaf og komst hann 

svo að orði:  

Saga kennslu- og menntunarfræða einkennist af tveimur andstæðum 

hugmyndum, annars vegar þeirri að menntun sé þroski sem kemur innan frá 

og hins vegar þeirri að hún sé mótun sem kemur utan frá, að menntunin 

byggist á meðfæddum hæfileikum eða að hún sé í því fólgin að sigrast á 

meðfæddum hneigðum og setja í þeirra stað venjur sem mótast við ytri 

þrýsting (Dewey, 1938/2000, bls. 27).  

Að mati Deweys einkennist framsækið skólastarf m.a. af tjáningu og ræktun 

einstaklingseðlis, frjálsri athöfn og að læra af reynslunni (Dewey, 1938/2000). Það er 

því ekki að ástæðulausu sem hugmyndafræði Reggio Emilia og starf í anda hennar er 
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kennt við framsækið skólastarf. Í Reggio Emilia er unnið statt og stöðugt að ræktun 

einstaklingseðlis í gegnum frjálsa athöfn þar sem gríðarleg áhersla er lögð á 

fjölbreytilega nálgun á viðfangsefni.  

 

3. Leikskólastarf í anda Reggio Emilia 
Nú á dögum er borgin Reggio Emilía fræg um heim allan fyrir leikskólana sína. 

Skólafólk víðs vegar að úr heiminum flykkist til borgarinnar til að skoða og kynnast 

leikskólastarfinu. Árið 1991 var einn leikskólanna, Diana, í Reggio Emilia útnefndur 

af tímaritinu Newsweek, sem besti leikskóli í heimi. Síðan hefur verið stöðugur 

straumur skólamanna til borgarinnar.  

Áhugafólk um starf í anda Reggio Emilia deilir þeirri uppeldislegu sýn á 

barnið að það eigi að lifa og starfa á sínum eigin forsendum en ekki hins fullorðna. 

Reggio kennarar hafa óskorðaða trú á getu og mátt barnsins (Edda Valsdóttir, 2008). 

Starfið í leikskólunum byggir á þessari sýn og eru langtíma þemaverkefni þar sem 

börnin fást við viðfangsefni sem vekur áhuga þeirra áberandi í starfinu. Lögð er 

áhersla á að fylgjast með börnunum, gera athuganir og skrá í þeim tilgangi að gera 

nám barnanna sýnilegt. Með skráningu er átt við að skrá niður samtöl barna, atferli, 

hugleiðingar, sögur o.s.frv. Unnið er með öll hundrað mál barnanna og eru 

listasmiðjur einn liður í því. Litið er á rýmið sem þriðja kennarann og er mikil alúð 

lögð við umhverfi barnanna.  

 

3.1 Hlutverk kennarans 

Kennarinn gegnir afar mikilvægu hlutverki í gangverki Reggio Emilia og er hlutverk 

hans þar margþætt (Edwards, 1998). Skilgreining Vecchi (2010) á kennaranum er 

skýr, það er hans hlutverk að vera stoð og stytta nemandans og skapa honum þær 

aðstæður þar sem hann getur auðveldlega kannað hugmyndir sínar og kenningar einn 

eða í litlum hóp. Í Reggio Emilia er mikil áhersla lögð á ferli þeirra verkefna sem 

börnin taka sér fyrir hendur og í raun er lögð meiri áhersla á ferlið sjálft en 

lokaafurðina (Vecchi, 2010). Í því samhengi reynir verulega á fínstillt samstarf 

kennara og nemenda. Einnig er mikil áhersla lögð á tengingar í uppbyggingu 

þekkingar (Vecchi, 2010).  
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3.1.1 Að hlusta (e. the pedagogy of listening) 

Stór þáttur í starfi kennara í  Reggio Emilia byggir á því að fylgjast með og hlusta. 

Talað er um uppeldisfræði hlustunar (e. the pedagogy of listening) þar sem hlustað er 

af einhug á börnin og hugmyndir þeirra þróaðar í nánu samstarfi við þau (Vecchi, 

2010).  

Malaguzzi skildi vel mikilvægi þess að hlusta á börn og var sannfærður um 

það að börn hefðu hundrað mál, þ.e. hundrað aðferðir til þess að hugsa og hundrað 

leiðir til þess að tjá sig. Að hlusta á börn og það sem þau hafa að segja er órjúfanlegur 

hluti af Reggio Emilia hugmyndafræðinni og ekki aðeins „hlusta“ í bókstaflegri 

merkingu heldur einnig lesa í og skilja hin ýmsu tungumál barnsins.  

Vea Vecchi (2010) hefur bent á að þessi aðferð (e. the pedagogy of listening) 

eigi ekki aðeins við í leikskólastarfi heldur einnig á efri skólastigum og leggur áherslu 

á mikilvægi ótruflaðrar og frumlegrar hugsunar í þessu sambandi. Með ótruflaðri 

hugsun á hún við hugsun sem fær að flæða á eðlilegan hátt án þess að hún sé trufluð 

eða gripið sé inni í á grundvelli reglna eða fyrirfram ákveðinna verkefna sem svo oft 

tíðkast á efri skólastigum.  

 
3.1.2 Skráning   

Reggio kennarar líta svo á að athugun og skráning (e. documentation) sé algjört 

grundvallaratriði í ferlinu sem býr að baki uppbyggingu þekkingar, bæði fyrir sig og 

börnin. Í Reggio Emilia hugmyndafræðinni hefur lengi verið fókuserað á það að skilja 

hvernig börn læra og er litið á skráningu sem mikilvæg tæki til þess að skilja það og 

greina frekar hvernig nám barnanna fer fram. Í fyrstu var skráning aðeins notuð þegar 

nánari athugun var gerð á hópum, eins og t.d. bekkjarhópi. Síðar var aðferðinni notuð 

með öllum börnunum. Meginmarkmið skráningar hjá Reggio kennurum er að fá 

tækifæri til þess að sjá og skilja betur bæði börnin og sig sjálfa (Vecchi, 2001).  

 

3.2 Listsmiðjur og listsmiðjukennarar 

Í dæmigerðum Reggio Emilia leikskóla vinna saman kennarar, kennslu- og 

uppeldisfræðingar og listamenn. Mikið er lagt upp úr samstarfi þessara aðila við 

uppbyggingu náms (Vecchi, 2010). Strax á sjöunda áratug síðustu aldar var ákveðið 

að hver leikskóli skyldi hafa listsmiðju (i. atalier) og listsmiðjukennara (i. atalierista). 

Hver listsmiðja skyldi hafa kennara/starfsmann innanborðs með bakgrunn í listum 
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(Vecchi, 2010). Upphaflegur tilgangur listsmiðjunnar var m.a. að skapa vettvang fyrir 

skráningu (Gandini, 1998b).  

Í starfi í anda hugmyndafræði Reggio Emilia er list og tungumálum listarinnar 

gert hátt undir höfði. Að vera listrænn og skapandi er mikils metið og er stór hluti 

leikskólans tekinn undir skapandi starf. Hver og einn leikskóli hefur listsmiðju og 

hver kennslustofa innan leikskólans hefur sína eigin listsmiðju (i. mini-atalier) 

(Hertzog, 2001).  

Listasmiðjan og sérstakir listasmiðjukennarar eru aðalsmerki Reggio Emilia 

leikskóla (Edwards, Gandini og Foreman, 1998). Vea Vecchi var ein af fyrstu 

listamönnunum sem ráðin var sem listasmiðjukennari árið 1970 við Reggio Emilia 

leikskóla. Vecchi notar oft á tíðum orð eins og töfra (e. magical) og undur (e. wonder) 

til þess að lýsa því sem á sér stað í starfi skólanna. Orð þessi gætu hljómað í margra 

eyru gríðarlega rómantísk og jafnvel óviðeigandi í umfjöllun um uppeldi og menntun 

barna en gefa raunverulega til kynna hve áhugavert, skapandi og spennandi starf 

Reggio Emilia er. Að mati Vecchi (2010) er Reggio Emilia hugmyndafræðin 

menntaheimspeki sem byggir á huglægni (e. subjectivity), samræðum (e. dialogue), 

tengslum (e. connection) og sjálfræði (e. autonomy). Hún lítur á nám sem ferli og með 

því að gera tilraunir öðlast börnin skilning og læra með því að prófa sig áfram og gera 

mistök. Listsmiðjunni er ætlað að vera staður þar sem börn eiga möguleika á því að 

verða sérfræðingar í hinum ýmsu tungumálum listarinnar (Gandini, 1998b). 

 
3.2.1 Könnunaraðferðin (e. Project Approach) 

Könnunaraðferðin gengur út á djúpa athugun á ákveðnu viðfangsefni líkt og 

þemaverkefnin í Reggio Emilia. Könnunaraðferðin krefst þess af kennaranum að hann 

hvetji börnin til þess að eiga í virkum samskiptum við fólk, hluti og umhverfi þeirra 

(Katz og Chard, 1989/1995). Nemendur sem vinna verkefni í anda 

könnunaraðferðarinnar eru virkir þáttakendur í sínu eigin námi og sú þekking sem 

verður til við vinnu slíkra verkefna verður að öllum líkindum ekki mæld á stöðluðu 

þekkingarprófi. Viðfangsefnin eru valin í samvinnu við börnin og eru yfirleitt eitthvað 

úr umhverfi barnanna sem þau þekkja eða kannast við. Á þann hátt er þeim gert kleift 

að byggja á og nýta eigin reynslu (Katz og Chard, 1989/1995).  

Meginmarkmið könnunaraðferðarinnar er að leggja rækt við huga og hugsun 

barnsins og hvetja það til þess að spyrja spurninga, leysa vandamál og auka vitneskju 
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þeirra um það sem er í kringum þau. Í könnunaraðferðinni eru vandamál aðeins 

áskoranir sem nálgast er á skapandi og fjölbreyttan hátt (Katz og Chard, 1989/1995).  

 
3.2.2 Langtímaviðfangsefni - Þemavinna 

Eitt aðalsmerki Reggio Emilia hugmyndafræðinnar eru langtímaviðfangsefnin, þó 

ekki sé allt starf leikskólanna byggt upp á þeim. Langtímaviðfangsefni eru gjarnan 

unnin út frá ákveðnu þema þar sem  hvert einstakt viðfangsefni/þema er skoðað út frá 

mörgum mismunandi sjónarhornum. Þegar Reggio Emilia kennarar velja þema er það 

yfirleitt hugsað fyrir heilt námsár í senn. Litið er svo á að dýpka sig í einhverju og að 

öðlast raunverulegan skilning þurfi  barnið góðantíma, vikur, mánuði og jafnvel ár 

Kennararnir ásamt listasmiðjukennararnum eyða tíma í og velta vel fyrir sér 

hvaða efni eða þema nemendurnir gætu hugsað sér að staldra við í lengri tíma. Þeir 

fylgjast með börnunum og kanna áhuga þeirra og velja verkefnin út frá hugmyndum 

og áhuga þeira. (Hertzog, 2001). 

 

3.3 Rýmið 

Í Reggio Emilia hafa menn lengi verið meðvitaðir um hversu mikið rýmið eða 

umhverfið skiptir máli í sambandi við barnauppeldi og oft er talað um rýmið sem 

þriðja kennarann. Börnin þroskast og breytast stöðugt og þess vegna er áríðandi að 

rýmið sem þau búa við sé í senn hvetjandi, aðlaðandi, verndandi og fallegt, og ekki 

síst að hægt sé að breyta því. Mikið er lagt upp úr því að umhverfið stuðli að 

árangursríku og skapandi námi. Með það að leiðarljósi eru skólastofur sérstaklega 

skipulagðar þannig að þar geti farið fram nám eftir fjölbreyttum leiðum (Vecchi, 2010 

og Edwards, Gandini og Foreman, 1998). 

Eitt dæmi um það hvernig umhverfið er gert að virkum þáttakanda eru t.d. 

sérstakar töflur (e. documentation table), hvítar að lit, sem finna má í öllum Reggio 

skólum. Töflurnar hafa það hlutverk að sýna þá heimildarsöfnun og verkefnavinnu 

sem á sér stað hverju sinni. Eftir því sem þemaverkefnum vindur fram safnast smám 

saman á töflurnar. Það er hlutverk listsmiðjukennarans að raða á þær í samvinnu við 

börnin og bera þær sýnileg og greinileg merki þess að um handbragð og hugsun 

listamanns er að ræða. Í yngri deildum leikskólanna þar sem ekki er listsmiðjukennari 

í fullu starfi fellur það í hlutverk kennarans að setja upp slíkar töflur og að eigin sögn 

eiga þeir oft erfitt með að tileinka sér vinnubrögð listsmiðjukennaranna sem oftast eru 
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faglærðir listamenn. Listamaðurinn er fagmaður á þessu sviði og eru álíka vinnubrögð 

kjarninn í hugsun hans og vinnu (Hertzog, 2001). 

 

3.4 Efnisveitan (ReMida) 

Samkvæmt eðli stefnunnar er starf Reggio Emilia í stöðugri þróun. Nýjar hugmyndir 

og framfarir hafa einkennt starf leikskólanna allt frá upphafi. Efnisveitan ReMida er 

ein af þeim athyglisverðu hugmyndum sem Reggio Emilia hefur leitt af sér og er í 

anda alþjóðlegra hugmynda um sjálfbæra þróun. ReMídan hefur það hlutverk að safna 

ýmsum efnisvið sem fellur til hjá fyrirtækjum, verksmiðjum og stofnunum. Um er að 

ræða afganga, afskurði og margt fleira. Starfsfólk efnisveitunnar sér svo um að flokka 

og vinna efniviðinn, sem dæmi um slíkt má nefna að reiðhjól eru tekin í sundur, 

innihald rafmagnstækja er hirt og tré sagað í smærri einingar. Starfsfólk 

Efnisveitunnar sér einnig um að stilla efniviðinum þannig upp að hann sé 

aðgengilegur öllum þeim sem hafa hug á að veita honum nýtt líf (SARE, e.d., Zerosei, 

e.d.a og Vecchi og Giudici 2008).   

Fyrsta Efnisveitan (ReMida) opnaði 2. desember árið 1996 í Reggio Emilia og 

er hugmyndin að baki hennar afrakstur samstarfs borgarbúa og samnefndra leikskóla 

(Zerosei, e.d.b). Víðsvegar um heiminn hefur hugmyndin um Efnisveituna verið tekin 

upp, t.d. í Danmörku, Svíþjóð og Kanada. Á vefsíðu dönsku Efnisveitunnar (Det 

danske Reggio Emilia netværk, e.d.) má lesa um merkingu og uppruna orðsins 

ReMida. Re vísar til ítalska orðsins Reggio sem þýðir konungur og Mida er vísun í 

söguna af Mídasi konungi í Frýgíu í Antalóníu eða Litlu Asíu sem nú er Tyrkland 

(Vísindavefurinn, 2008). Frægasta sagan af Mídasi konungi er sagan af því hvernig 

hann öðlaðist hæfileikann til þess að breyta öllu sem hann snerti í gull.  

ReMida (The Creative Recycling Center) var stofnuð með það markmið að 

leiðarljósi að skapa ákveðna tengingu milli samfélags, menningar, skóla og iðnaðar 

(Vecchi og Giudici, 2008).  

Efniviðurinn sem finna má í Efnisveitunni er fyrst og fremst efni sem annars 

hefði farið á haugana (SARE, e.d.). U.þ.b. 200 framleiðendur og fyrirtæki styðja við 

bakið á Efnisveitunni (Vecchi, 2010) og hana heimsækja u.þ.b. 2000 gestir árlega og 

yfir 3000 manns frá 300 félagssamtökum og stofnunum nýta sér hana (Vecchi og 

Giudici, 2008). Efnisveitan stuðlar á frumlegan og skapandi hátt að verndun 

umhverfisins og hefur þann yfirnáttúrulega hæfileika rétt eins og Mídas konungur að 
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gera allt að gulli (Vecchi og Giudici, 2008). Efnisveitunni er ætlað að vekja til 

umhugsunar um umhverfið, stuðla að verndun umhverfis og ýta þannig undir 

sjálfbæra þróun. Efnisveitan miðar jafnframt að því að breiða út og stuðla að skilningi 

á vandamálum tengdum framleiðsluferlinu, allt frá hönnun og áætlanagerð til 

sorpförgunar og endurnýtingar (Vecchi, 2010). 

Hugmyndin um efnisveituna er athyglisverð fyrir kennara í textílmennt. Í 

tímaritinu Håndarbejde i Skolen fjallar Inger Marie Ladeklar (2010) um re-design eða 

endurvinnsluhönnun. Ladeklar fer vítt og breitt í grein sinni og fjallar m.a. um leikinn 

og sköpunina sem felst í því að endurnýta. Ladeklar bendir einnig á að endurnýting 

bjóði upp á skapandi vinnu innan ramma. Hún telur jafnframt að endurnýting henti 

afar vel í kennslu textílmennta vegna þess að hún hvetur til umhugsunar um 

umhverfið. 

 

3.5 Leikskólastarf í anda Reggio Emilia á Íslandi 

Árið 1988 kom farandsýningin börn hafa hundrað mál – 99 eru frá þeim tekin til 

Íslands. Sýningin var á Kjarvalsstöðum og vakti hún verðskuldaða athygli og kviknaði 

áhugi á starfi í anda hugmyndafræðinnar í kjölfar sýningarinnar (Wallin, 1981/1988). 

Allar götur síðan hefur Reggio Emilia hugmyndin heillað kennara landsins, einkum 

leikskólakennara og kennara yngri barna. Margar og mismunandi leiðir hafa verið 

farnar til þess að innleiða þá hugsun sem einkennir hugmyndafræði Reggio. Það 

virðist vera nokkuð ólíkt hvernig leikskólar nálgast það að starfa í anda Reggio 

Emilia, sumir vinna undir  miklum áhrifum frá hugmyndafræðinni á meðan aðrir 

vinna einkum með afmarkaða þætti eins og t.d. skráningu, foreldrasamstarf og 

langtímaverkefni (Svala Jónsdóttir, 1999).  

Hugmyndafræði Reggio Emilia er vel þekkt um allan heim og starf í anda hennar að 

finna víða, því ætti að vera auðvelt að flytja hugmyndafræðina í þeirri mynd sem hún 

birtist okkur í ítölsku leikskólunum yfir í aðra menningu. Ein forsenda skólastarfs í 

anda Reggio er að aðlaga það eigin menningu, samfélagi og gildandi siðum og 

venjum. Lögð hefur verið áhersla á að ekki er um að ræða ákveðna uppskrift að góðu 

uppeldi barna heldur einungis innblástur (Gardner, 1998; Svala Jónsdóttir og fleiri, 

1999). Starf í anda hugmyndafræðinnar byggist fyrst og fremst á virðingu fyrir 

börnum sem sjálfstæðum einstaklingum, trú á getu þeirra, hæfileika og sköpunarmátt. 

Mikil áhersla er lögð á sjálfstæðar ákvarðanir barna og lýðræðisleg vinnubrögð og að 
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börn og starfsfólk vinni að námsleiðum sínum í sameiningu. Borin er virðing fyrir 

allri tjáningu og tungumálum barnanna  og mikið er lagt upp úr því að hver og einn sé 

viðurkenndur eins og hann er (Edda Valsdóttir, 2008).  

 

Samtök áhugafólks um starf í anda Reggio Emilia 

Mikilvægur liður í því að innleiða þá hugsun sem einkennir hugmyndafræði Reggio 

Emilia var stofnun samtaka áhugafólks um starf í anda hugmyndafræðinnar. Samtökin 

ganga í daglegu tali undir nafninu SARE. Samtökin voru stofnuð árið 2007 og hafa 

það að meginmarkmiði að stuðla að þróun og nýbreytni um starf í anda Reggio Emilia 

(SARE, e.d. ). Markmiðum sínum hyggjast samtökin ná með ýmsu móti, t.d. með því 

að standa fyrir námskeiðum, málþingum, ráðstefnum og samstarfsdögum. Einnig taka 

samtökin þátt í og hafa frumkvæði af ýmsum verkefnum þar sem hugmyndafræði 

Reggio Emilia er lögð til grundvallar og stefna að því að stuðla að útgáfu um starf í 

þessum anda. Samtökin eru opin öllum þeim sem hafa áhuga á hverskyns starfi í anda 

Reggio (SARE, e.d.).  

 

Þróunarverkefni í leikskólum á Akureyri 

Eins og fram hefur komið hafa margar mismunandi leiðir verið farnar í innleiðingu 

þeirrar hugsunar sem einkennir starf í anda Reggio Emilia á Íslandi. Bær í barns 

augum var yfirskrift verkefnis sem unnið var af tíu leikskólum á Akureyri. Verkefninu 

var ætlað að virkja málin hundrað með því að veita bæði börnum og kennurum 

tækifæri til þess að nýta ótal nýjar tjáningarleiðir og vekja þannig athygli barna jafnt 

sem kennara á umhverfi sínu. Verkefnið vakti mikla athygli bæjarbúa enda voru bæði 

verk og vinna barnanna gerð sýnileg á ýmsum sýningum á vegum leikskólanna og 

barnanna. Sú leið var valin að sýna bæði ferlið og útkomuna saman á þessum 

sýningum til þess að undirstrika mikilvægi ferlisins í námi og þekkingarleit (Sigríður 

Síta Pétursdóttir, 2005).   

 

Sæborg 

Leikskólinn Sæborg  í Reykjavík hefur lengi starfað í anda hugmyndafræðinnar og 

leggur sérstaka áherslu á könnunaraðferðina í sínu starfi. Árið 1998 hófst mikil 

sjálfsskoðun á leikskólanum þar sem skapandi starf var skoðað með það að leiðarljósi 

að breyta þvíog bæta. Í þróunarvinnunni sem fram fór á Sæborg var m.a. lögð sérstök 
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áhersla á samskipti barna og fullorðinna í sköpunarferlinu, virkni barnsins, skipulag 

umhverfis og þemavinnu (Kristín Hildur Ólafsdóttir, 2005). Þróunarvinnan hafði 

umtalsverð áhrif á starf leikskólans sem í kjölfarið lagið meiri áherslu á að skapa 

börnunum fjölbreyttari tækifæri til þess að tjá sig. Einnig var komist að þeirri 

niðurstöðu að leggja skyldi talsvert meiri áherslu á markvissa ferlivinnu og könnun 

barna á völdu viðfangsefni. Leikskólinn er í nágrenni við Ægisíðuna og notar gjarnan 

nálægðina við fjöruna og aðrar ósnertar náttúruperlur í vali á viðfangsefnum (Kristín 

Hildur Ólafsdóttir, 2005). 

 

Marbakki 

Leikskólinn Marbakki var fyrsti leikskólinn hér á landi sem vann markvisst 

samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia. Þar hefur verið leitast við að aðlaga 

hugmyndafræðina íslenskum aðstæðum og menningu. Einkunnarorð leikskólans eru: 

sjálfstæð, glöð og skapandi börn. Á Marbakka er mikið lagt upp úr þemavinnu þar 

sem unnið er með eitt þema í fyrirfram ákveðin tíma. Börnin eru leidd áfram með 

opnum spurning og þannig hvött til þess að velta fyrir sér af hverju hlutirnir eru svona 

eða hinsegin og hvernig þeir gætu e.t.v. verið öðruvísi. Á Marbakka er litið svo á að 

þemað sjálft sé ekki aðalatriðið heldur leiðirnar sem farnar eru að því (Marbakki, 

e.d.).    

  

Dewey í íslenskum leikskólum  

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð eru hugmyndir Deweys um reynsluna 

lykilhugtak í hugmyndafræði Reggio Emilia. Jóhanna Einarsdóttir (2010) gerði 

athugun á áhrifum hugmynda Deweys á leikskólastarf á Íslandi. Athugun þessi leiddi 

m.a. í ljós að sá menntunarfræðingur sem oftast er nefndur þegar hugmyndafræði 

leikskóla er kynnt í skólanámskrám er John Dewey. Þegar og ef nafn Deweys kemur 

fyrir í skólanámsskrám leikskóla hér á landi er oftast vísað til hugmynda hans um „að 

læra af reynslu“ eða „learning by doing.“ Hvort minnst er á Dewey eða ekki segir þó 

ekki til um hvort eða hvernig unnið er skv. þessum hugmyndum í leikskólunum, 

heldur fyrst og fremst hvernig leikskólarnir vilja kynna sig og finnst mikilvægt.  

Það er áhugavert að skoða hvar áherslurnar liggja bæði hjá leikskólum sem 

kenna sig við Reggio Emilia og íslenskum leikskólum almennt. Vissulega eru þau 

dæmi sem hér hafa verið tekin um starf í anda Reggio Emilia hér á landi langt frá því 
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að vera tæmandi en á þeim er greinilegt að djúp athugun á völdu viðfangsefni og 

áhersla á ferli (fremur en lokaafurð) er nokkuð sem slíkir skólar velja gjarnan að 

tileinka sér. Sú mikla áhersla sem lögð er á ferli í þessum leikskólum er einkar 

áhugaverð í ljósi þess sem Bamford (2009) hefur bent á varðandi íslenska 

grunnskólanemendur og skilningsleysi þeirra á því ferli sem býr að baki fullunni 

afurð. Í starfi í anda Reggio Emilia er ferlið og þekkingin sem það hjálpar til við að 

byggja gjarnan talið mikilvægara en sjálf niðurstaðan/lokaafurðin. 

 

 

4. Textílkennsla með ítölskum blæ 
Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af hornsteinum mannlegs 

samfélags. Með hjálp listarinnar hefur maðurinn tjáð tilgang og merkingu 

mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast einstaklingurinn 

lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg. Skólinn er 

samfélag og þar leika listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu í heild sinni 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6). 

Með tímanum hefur innihald og framkvæmd listgreinakennslu breyst talsvert. Fram til 

ársins 1977 var textílkennsla á Íslandi t.d. aðeins fyrir stúlkur og gekk þá undir 

nafninu handavinna stúlkna. Síðan þá hefur mikil þróun átt sér stað er varðar kennslu 

þessara greina. Sköpunarþátturinn fær t.a.m. talsvert meira vægi nú en áður þegar 

tilgangur greinanna var fyrst og fremst hagnýtur (Brynjar Ólafsson, 2009). Nú um 

stundir er gjarnan talað um námssviðið listgreinar sem samanstendur af fimm 

greinum, myndmennt, textílmennt, tónmennt, dans og leikrænni tjáningu. Í 

listgreinahluta aðalnámsskrár grunnskóla (2007) má finna rök fyrir námssviðinu, 

markmiðssetningu, umfjöllun um nám og kennslu og námsmat. Textílmennt er 

sjálfsstæð skyldunámsgrein fyrstu átta ár grunnskólans en valgrein í 9. og 10. bekk.  

Kristín Valsdóttir (2009) telur það rétt barna í samfélagi sem skyldar þau til 

skóla að listum og handverki, sem hluta af mennsku okkar og menningu, sé sinnt. Í 

sama streng tekur Þorgerður Hlöðversdóttir (2009). Hún telur mikilvægt að nemendur 

kynnist í námi sínu listum og verklegum greinum vegna þess að þær stuðla að 

fjölbreytileika í námi og kennslu.   

Í ljósi þess hve vel hefur gengið að innleiða Reggio Emilia í leikskólum á 

Íslandi fannst mér áhugavert að skoða hvernig hugmyndafræðin gæti samrýmst 
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kennslu textílmennta í íslenskum grunnskólum. Til hliðsjónar verður skoðuð nýleg 

úttekt á listgreinakennslu sem framkvæmd var af menntamálaráðuneytinu. Einnig 

verða bæði listgreina- og almennur hluti aðalnámsskrár sem og drög að 

sameiginlegum hluta nýrrar aðalnámsskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla lagðir 

til grundvallar í þessari umfjöllun.   

 

4.1 Aðalnámsskrá grunnskóla 

Aðalnámsskrá grunnskóla er sett af menntamálaráðherra og er nánari útfærsla á 

ákvæðum laga og reglugerða um nám og kennslu í grunnskólum. Þar er sett fram 

meginstefna um kennslu og kennsluskipan og jafnframt kveðið á um uppeldis- og 

menntahlutverk grunnskólans. Aðalnámsskrá setur sameiginleg markmið náms og 

kennslu í öllum grunnskólum landsins og tekur til allra nemenda. Í aðalnámsskrá er að 

finna margvísleg markmið skólastarfs, allt frá afmörkuðum markmiðum er varða 

kunnáttu og leikni, til langtímamarkmiða sem skólum er ætlað að sinna 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Námsskráin segir ekki nákvæmlega til um það 

hvernig framkvæmd kennslunnar er háttað heldur er hún leiðbeinandi hjálpargagn um 

það hvernig skipuleggja á nám og kennslu í grunnskólum hér á landi. 

 

Lýðræði 

Eins og áður hefur komið fram eru samvinna, samábyrgð og lýðræði afar mikilvægir 

þættir í hugmyndafræði Reggio Emilia.  Íslenskt skólastarfs byggir á lýðræðislegri 

hugsun. Í Aðalnámsskrá grunnskóla  kemur fram að gildi lýðræðislegs samstarfs ættu 

að móta starfshætti grunnskólans. Þar kemur einnig fram að menntun og uppeldi 

barna sé sameiginlegt verkefni foreldra og skóla, þó frumábyrgðin hvíli á foreldrum 

og forráðamönnum. Hlutverk grunnskólans er fyrst og fremst að undirbúa nemendur 

fyrir líf og starf í lýðræðissamfélagi (Menntamálaráðuneytið, 2006). Þær lýðræðislegu 

stoðir sem aðalnámsskrá byggir á eiga því margt sameiginlegt með þeim 

hugmyndafræðilega grunni sem Reggio Emilia hugmyndafræðin er sprottin úr. Það 

stendur því ekkert í veginum fyrir því að íslenskir grunnskólakennarar beiti 

lýðræðislegum vinnubrögðum í skólastarfinu. Þeir mættu því að ósekju leggja áherslu 

á að gefa nemendum kost á að velja sér viðfangsefni. Auk þess mætti auka samvinnu 

við nemendur þegar viðfangsefnin eru valin, svo nemendur fái tækifæri til að byggja á 

og nýta sína eigin reynslu.  
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Við skipulagningu textílnáms er lögð áhersla á að unnið sé út frá forsendum 

nemandans. Textílkennarar fara ýmsar leiðir til þess að höfða til þroska nemandans, 

áhuga og þarfa og reyna með því að tengja viðfangsefnin hugarheimi nemandans 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 

Uppeldisfræði hlustunar í textílmennt 

Nauðsynlegur leiðsagnarþáttur fyrir nemendur, kennara og skólastarfið í heild er 

námsmatið sem miðar að því að safna upplýsingum um getu nemenda, stöðu þeirra og 

kunnáttu (Menntamálaráðuneytið, 2007). Uppeldisfræði hlustunar er mikilvægur 

leiðsagnarþáttur bæði fyrir nemendur og kennara í starfi Reggio Emilia. Lögð er 

áhersla á að byggja starfið á lýðræðislegu samstarfi kennara og nemenda og er 

hlutverk kennarans að hlusta á það sem börnin segja, túlka og bregðast við. Þetta er í 

fullu samræði við siðareglur kennara en þar kemur fram að frumskylda þeirra sé 

gagnvart nemendum sínum. Af því mætti leiða að mikilvægt væri í öllu skólastarfi að 

hlusta á börnin og sýna næmni gagnvart þeirra þörfum.  Miklvægur þáttur í starfi 

kennara er að hlusta á börnin og vera næmur á áhuga þeirra og þarfir. 

 

4.2 Úttekt á list- og verkgreinakennslu á Íslandi 

Árið 2008-09 var unnin yfirgripsmikil rannsókn á list- og verkgreinakennslu á Íslandi. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að safna gögnum um gæði kennslunnar og leggja mat á 

hvað betur mætti fara. Menntamálaráðuneytið sá um framkvæmd rannsóknarinnar og 

gaf út skýrslu um helstu niðurstöður hennar í kjölfarið. Höfundur skýrslunnar er Anne 

Bamford. Við gerð rannsóknarinnar voru þrjár megin spurningar lagðar til 

grundvallar:  

1. Hvað er verið að gera í listgreinakennslu á Íslandi og hvernig er það gert?  

2. Hver eru gæði listgreinakennslu á Íslandi? 

3. Hverjir eru möguleikarnir? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru m.a. að listgreinakennsla hér á landi sé á mjög háu 

stigi og gengur höfundur jafnvel svo langt að segja að kennslan hér sé á 

heimsmælikvarða. Listgreinakennsla hér á landi gengur að miklu leyti út á það að 

byggja upp fagkunnáttu og þekkingu í hverri grein fyrir sig. Að mati Bamford (2009) 
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hafa íslenskir nemendur mjög gott vald á tungumálum listarinnar og vinna með þau af 

miklu öryggi.  

 

Ferlið 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2007) er undirstaða allrar verkmenningar í 

sérhæfðu nútímasamfélagi sú þekkingu, færni og sá skilningur sem glíman við 

efnisheiminn hefur leitt til. Niðurstöður rannsóknar Bamford (2009) leiddu þó í ljós 

að töluvert vanti upp á skilning nemenda á því ferli sem býr að baki fullunni afurð. Af 

þessum niðurstöðum að dæma er greinilegt að hugmyndir Reggio Emilia um ferlið og 

sú ríka áhersla sem lögð er á það eiga fullt erindi í kennslu textímennta hér á landi. 

Ferlið og lokaafurðin ættu að vera nátengd. Þekkingin sem ferlið hjálpar til við að 

byggja er ekki síður mikilvæg en lokaafurðin. Færa má rök fyrir því að ferlið sjálft sé 

reynslan sem endurspeglar hið raunverulega nám og þá þekkingu sem það hjálpaði til 

við að byggja og lokaafurðin sé aðeins áþreifanleg minning um þessa reynslu.  

Þekktasti þáttur hugmyndafræði Reggio Emilia eru langtíma þemaverkefnin 

sem ganga út á djúpa athugun og leggja rækt við huga og hugsun.  Verkefnin gera þær 

kröfur til nemenda að þeir tileinki sér vinnubrögð vísindamanna með því að rannsaka 

og gera tilraunir, vinnubrögð heimspekinga með því að taka engu sem gefnu og spyrja 

spurninga og listamanna með því að setja hversdagslega hluti í nýtt samhengi og gefa 

þeim þannig nýja merkingu (Svala Jónsdóttir, 1999). Með þessu móti verða nemendur 

færir um það að útskýra vinnu sína ásamt því að öðlast dýpri skilning á því ferli sem 

býr að baki lokaafurðarinnar. Að mati Vecchi (2010) er hlutverk kennarans fólgið í 

því að vera stoð og stytta nemandans og skapa honum þær aðstæður þar sem hann 

getur auðveldlega kannað hugmyndir sínar og kenningar einn eða í litlum hóp. Þessi 

vinnubrögð eru athyglisverð fyrir textílkennslu sem og samþættingu textíl við aðrar 

námsgreinar. Langtímaverkefni byggð á reynslu nemenda, verkefni sem nemendur 

ákvarða í samvinnu við kennarann eru til þess fallin að vekja áhuga og stuðla að 

merkingarbæru námi.  

 

Aukið samstarf við list- og verkgreinakennara 

Niðurstöður rannsóknar Anne Bamford (2009) benda einnig til þess að stuðla mætti í 

auknum mæli að samstarfi list- og verkgreinakennara við aðra kennara og starfsmenn 

skólans með það að leiðarljósi að efla skapandi nám í öllu starfi skólanna. Þannig 
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mætti hafa starf í anda Reggio að leiðarljósi þar sem mikið er lagt upp úr nánu 

samstarfi kennarar, kennslu- og uppeldisfræðinga og listamanna. Með auknu samstarfi 

list- og verkgreinakennara við almenna kennara gætu orðið til eins konar listasmiðjur 

með listakennurum í grunnskólum.  

Kristín Valsdóttir (2009) og Þorgerður Hlöðversdóttir (2009) hafa bent á 

mikilvægi fjölbreytileika í menntun kennarara og þörf fyrir sérþekkingu listamanna í 

grunnskólunum auk almennra kennara. Þær telja að hleypa eigi í auknum mæli 

starfandi listamönnum inn í list- og verkgreinakennslu grunnskólanna. Margskonar 

ávinningur geti verið af slíku samstarfi. Heimur listarinnar yrði raunverulegri í hugum 

nemenda. Listamennirnir gætu komið með ný viðhorf og nýjar hugmyndir inn í 

skólann sem myndu þá stuðla að fjölbreytni í því starfi sem þar fer fram (Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009).  

Þessar hugmyndir eru einnig í samræmi við hugmyndir Anne Bamford sem 

telur að til þess að ná besta mögulega árangri í listkennslu hér á landi sé brýn þörf á 

frumlegum og kappsömum kennurum. Hún bendir á að nauðsynlegt sé að list- og 

sköpunarmenntun kennara einskorðist ekki við list- og verkgreinakennara, heldur 

skuli allir kennaranemar hljóta einhverja þjálfun í list og sköpun. Þannig væri hægt að 

stuðla að skapandi námi og kennslu í skólum landsins (Bamford, 2009).   

 

4.3 Drög að nýrri námsskrá 

Í drögum að sameiginlegum hluta aðalnámsskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (2010) eru grunnþættir menntunar greindir í fimm meginþætti: 

1. Læsi í víðum skilningi. Í læsi felst að búa yfir þekkingu og leikni til að 

skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla texta í víðum skilningi. 

2. Sjálfbærni. Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samfélag þar sem 

einstaklingurinn er meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar 

gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði meðal manna.  

3. Lýðræði og mannréttindi. Þarna er gert ráð fyrir gagnrýnni hugsun og 

ígrundun um grunngildi samfélagsins. Slíkt nám gerir ráð fyrir að nám 

fari einnig fram utan veggja skólans. 

4. Jafnrétti. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla 

til að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína. 
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5. Sköpun. Gert er ráð fyrir tvíþættu markmiði. Annars vegar að efla listir 

og hins vegar að leggja áherslu á sköpun og frumkvæði í starfi 

skólanna.  

Í þeim fimm þáttum sem hér hefur verið greint frá má finna mörg tækifæri til 

innleiðingar þeirrar hugusnar sem einkennir starf í anda Reggio Emilia í kennslu 

textílmennta. Í þessari umfjöllun tek ég sérstaklega fyrir þrjú hugtök. Þau eru: læsi í 

víðum skilningi, sjálfbærni og sköpun.   

 

Læsi í víðum skilningi 

Fyrsti meginþáttur menntunar sem greint er frá í drögum að nýrri námsskrá er læsi í 

víðum skilningi. Í læsi felst að búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, 

gagnrýna og miðla texta í víðum skilningi. Skilgreining námsskrárinnar á hugtakinu 

texta er afar víðtæk og nær til ritmáls, myndmáls, talmáls, talna og annarra kerfa 

tákna. Þessi skilgreining minnir um margt á hugmynd Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar um hin hundrað tungumál og færir jafnframt góð og gild rök fyrir 

því að leggja mætti ríkari áherslu hina ýmsu tjáningarmáta sem manninum er kleift að 

nota í starfi grunnskólanna.  

Nám og kennslu í textílmennt má greina í þrjá meginþætti. Þeir eru: Færni, 

þekking og skilningur. Þar eru margir þættir mannlegrar hæfni í öndvegi, jafnt til 

hugar sem og handa. Þar beita nemendur rökhyggju sinni jafnt sem ímyndunarafli. 

Mikið er lagt upp úr því að nemendur séu virkir í athugun, rannsókn og athöfnum. 

Nemendur eru hvattir til þess að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, 

beita þekkingu sinni, færni og skilningi til að túlka og meta upplýsingar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 Til að tryggja það að allir þættir greinarinnar séu kenndir og þjálfaðir eru 

þessir meginþættir skilgreindir nánar á eftirfarandi hátt: „textílnám felur í sér ákveðið 

ferli sem má skilgreina sem færniþættina: sköpun, túlkun og tjáningu annars vegar og 

skynjun, greiningu og mat hins vegar.“ Þessir þættir vísa til notkunar nemandans á 

fjölbreytilegu úrvali efniviðar og miðla greinarinnar í eigin sköpun 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 

Sjálfbærni 
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Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2007) byggist nám í textílmennt m.a. á ríkri 

hefð nýtingar og endurnýtingar. Þar kemur einnig fram að æ brýnna sé að koma í veg 

fyrir mengun og sóun efna með endurnýtingu og endurvinnslu efnislegra gæða 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Annar þáttur er sjálfbærni, Í sjálfbærnismenntun felst 

m.a. að skapa samfélag þar sem einstaklingurinn er meðvitaður um gildi, viðhorf og 

tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði meðal manna. Hugmyndin 

um Efnisveituna stuðlar á skapandi hátt að þessum markmiðum. Þar er lögð áhersla á 

að nýta efnivið sem fellur til gefa honum nýtt líf í stað þess að henda honum. 

Jafnframt hvetur Efnisveitan til þess að börn og fullorðnir hugsi um umhverfi sitt. 

 

Skapandi hugsun 

Í drögum að nýrri námsskrá er sköpunarþættinum gert hátt undir höfði. Markmið hans 

eru tvíþætt, annars vegar að efla listir og hins vegar að leggja áherslu á sköpun og 

frumkvæði í starfi skólanna. Bamford (2009) taldi þörf á því að leggja meiri áherslu á 

skapandi nám og kennslu á öllum sviðum og að gera því nánari skil í námsskrám allra 

greina. Sú áhersla sem nú er lögð er á sköpunarþáttinn er því í samræmi við 

niðurstöður Bamford. Hið tvíþætta markmið sköpunar í drögum að nýrri námsskrá er 

afar áhugavert og jafnframt er það mín trú að ákveðið sóknarfæri skapist með þessari 

túlkun á hinu víðtæka hugtaki sköpun.  

Að mati Bamford (2009) er mikið frelsi fólgið í Aðalnámsskrá grunnskóla og 

telur hún jafnframt mjög mikilvægt að það glatist ekki ef skapandi námi verða gerð 

nánari skil þar. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu ennfrekar til þess að nokkuð 

vantaði upp á hæfni íslenskra nemenda til þess að útskýra vinnu sína og til þess að 

bæta úr því telur Bamford (2009) að mikilvægt sé að kenna þeim skapandi hugsun 

ekki síður en handverk. Í kennslu textílmennta eru þættir hönnunar og handverks 

samofnir, ætlast er til þess að nemendur hljóti þjálfun í því að móta hugmyndir sínar 

og fylgja ferlinu frá hugmynd að fullunnu verki (Menntamálaráðuneytið, 2007).
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5. Lokaorð 
Markmið þessarar ritgerðar var fyrst og fremst að kanna hvort hugmyndafræði Reggio 

Emilia ætti erindi í textílkennslu í íslenskum grunnskólum og þá með hvaða hætti. 

Farið var yfir sögu og þróun hugmyndafræðinnar og nokkrum meginþáttum hennar 

gerð nánari skil til að sýna fram á tengsl hennar við textílkennslu og skólastarf á 

Íslandi almennt. Aðalnámsskrá grunnskóla og niðurstöður nýlegrar rannsóknar á 

kennslu listgreina hér á landi leiddu í ljós að margir þættir hugmyndafræðinnar eiga 

fullt erindi í kennslu textílmennta. Áherslur í drögum að  nýrri aðalnámskrá á 

endurnýtingu, sköpun og læsi í víðum skilningi eru í fullu samræmi við áherslur 

Reggio Emilia. 

 

Við skrif þessarar ritgerðar kom fljótt í ljós að mikill skortur er á heimildum um  

hvernig textílkennslu hér á landi er raunverulega háttað. Erfitt er  því að segja til um 

nákvæma framkvæmd textílkennslu á Íslandi og árangurinn sem þar næst. Þetta leiðir 

okkur að einum af hornsteinum hugmyndafræði Reggio Emilia, sem er ígrundun á 

eigin starfi. Ígrundun skilar  faglegu starfi sem kemur öllum til góða. Það er því 

nokkuð ljóst að faglegur ávinningur þess að innleiða hugmyndafræðina væri 

þónokkur, þá bæði fyrir nýja kennara og gamla.  

Reggio Emilia nálgunin kennir hugsun og hið myndræna tungumál gerir 

þekkinguna sýnilega. Stór hluti náms við kennaradeild Háskóla Íslands er 

æfingakennsla og varð ég þeirrar ánægju aðnjótandi síðastliðinn vetur að hljóta 

leiðsögn textílkennara sem kennir hugsun ekki síður en handverk án þess þó að starfa 

meðvitað undir merkjum hugmyndafræðinnar sem hér um ræðir. Í mínum huga er hún 

lifandi dæmi þess að hugmyndafræði Reggio Emilia á fullt erindi í kennslu 

textílmennta. Sú hugsun og það ferli sem býr að baki fullunni afurð er sneisafullt af 

ýmisskonar lærdómi og oftar en ekki eru það vandamálin sem maður rekur sig á í 

þessu ferli og spurningarnar sem krefjast svara sem mestur lærdómur hlýst af.  

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég velt fyrir mér bæði tilgangi og markmiðum 

textílkennslu. Reynsla mín af slíkri kennslu er ekki ýkja mikil en hefur þó leitt í ljós 

að víða er áherslan frekar á lokaafurðina en þekkinguna, reynsluna og færnina sem 

hún hjálpar við að byggja upp. Að mínu mati snýst list- og verkgreinakennsla 

raunverulega um þekkinguna sem lokaafurðin hjálpar til við að byggja upp. Það er 

margt í hugmyndafræði Reggio sem á að mínu mati vel við í kennslu textílmennta. 
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Einnig tel ég afar líklegt að hægt sé að bera kennsl á marga þætti hugmyndafræðinnar 

í textílkennslu án þess þó að þeir séu þar undir merkjum hugmyndafræðinnar. 

   

Draumur minn sem verðandi textílkennari er sá að hér á landi verði starfræktar 

Efnisveitur sem allir þeir sem áhuga hafa gætu nýtt sér í kennslu Einnig tel ég 

mikilvægt að hlutverk textílkennara verði endurskoðað með það að leiðarljósi að efla 

sköpunarþáttinn í öllu starfi skólanna eins og Bamford (2009) benti á að þyrfti að 

gera. Ég tel að textílkennarar og aðrir listgreinakennarar séu auðlind sem nýta má mun 

betur í mörgum skólum og ætti starf þeirra alls ekki að einskorðast við textíl- og/eða 

smíðastofuna. Þeir gætu hæglega gegnt svipuðu hlutverki í grunnskólanum og 

listasmiðjukennarinn hefur í hugmyndafræði Reggio Emilia. Þannig væru list- og 

verkgreinakennarar skólans nokkurskonar listrænir ráðgjafar sem aðrir kennarar sem 

og nemendur skólans gætu leitað til. Hugsanlegur ágóði af þessu væri efling list- og 

verkmennta samhliða skapandi og skemmtilegu skólastarf sem byggir á ólíkum 

áhugasviði ólíkra nemenda. 
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