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Útdráttur 

Tilgangur þessar verkefnis var að skoða hvort og þá hvernig nýjar áherslur í 

fötlunarfræði eiga samleið með þeim aðferðum sem Reggio Emilia hugmyndafræðin 

styðst við í yngri barna kennslu.  

Fyrst er fjallað um þróun fötlunarfræðinnar og hvernig hugmyndir um fatlaða hafa 

breyst í tímanna rás, og í kjölfar þeirra er hugmyndum og áherslum um snemmtæka 

íhlutun gerð skil.  

Annar kafli segir frá upphafi Reggio Emilia hugmyndafræðinnnar og hvað hún 

felur í sér. Hverjar eru megináherslur hennar og hvernig þær endurspeglast í kennslu 

yngri barna. 

Í síðasta kafla verkefnisins segi ég frá starfsaðferðum mínum í leikskóla, sem 

vinnur eftir Reggio Emilia hugmyndafræðinni, hvernig áherslur hugmyndafræðinnar um 

snemmtæka íhlutun og hugmyndafræði Reggio Emilia endurspeglast í því starfi.  

Verkefnið segir frá vinnu með fjögurra ára dreng sem átti í erfiðleikum með 

málþroska og félagsþroska og hvernig áherslur Reggio Emilia nýttust okkur við að efla 

drenginn í þeim aðstæðum sem voru honum erfiðar. Sýnt er fram á hvernig sú vinna 

sem unnin var með drengnum endurspeglar áherslur Reggio Emila og styðst um leið við 

aðferðir snemmtækrar íhlutunar.  

Í niðurstöðum mínum kemur fram að áherslur snemmtækrara íhlutunar og Reggio 

Emilia eru vel til þess fallnar að styðja við hvor aðra í kennslu yngri barna.   
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Inngangur 

Á síðustu 50-60 árum hefur mikil þróun verið á hugmyndum um málefni fatlaðra. 

Hugmyndir um aðstæður og líf fatlaðs fólk hafa þróast í samræmi við breytingar á 

samfélaginu og tekið mið af hugmyndum um réttindabaráttu annarra minnihlutahópa.  

Áherslur í hugmyndafræðinni hafa farið frá því að leggja metnað í að lækna fólk og 

endurhæfa til samræmis við það sem „eðlilegt“ er talið, yfir í að aðstoða fatlaða við að 

skapa sér sess í samfélaginu á sínum eigin forsendum og í samræmi við sín eigin 

markmið. Hugmyndafræðin beinir líka spjótum sínum að þjóðfélaginu sjálfu og hvetur 

þegna þess til að taka á móti fötluðu fólki sem fullgildum þjóðfélagsþegnum og hluta af 

fjölbreyttu litrófi mannlífsins. 

Fötlunarfræði er nýleg fræðigrein sem stundar rannsóknir á aðstæðum fatlaðra, með 

það að leiðarljósi að varpa ljósi á og bæta aðstæður fatlaðs fólks. Þau markmið sem eru 

mest áberandi innan fötlunarfræðinnar og hafa síðan færst yfir í þá málaflokka sem snúa 

að þjónustu við fatlaða, eru valdefling og einstaklingsmiðun. Þessi markmið leitast við 

að efla einstaklinginn til að taka ábyrgð og völd á eigin lífi. Sú þjónusta sem veitt er 

fötluðu fólki tekur mið af þessum áherslum og hefst sú vinna strax í leikskóla. 

Samkvæmt drögum að  nýrri aðalnámsskrá leikskóla (2010) á nám í leikskóla að 

vera opið öllum börnum og námsefni og umhverfi aðlagað hverju barni fyrir sig. 

Hugmyndir um snemmtæka íhlutun gefa einnig vísbendingar um mikilvægi 

einstaklingsmiðaðrar og eflandi vinnu með börnum strax í leikskóla. Í þessu verkefni 

mun ég fjalla um þessar nýju áherslur í málefnum fatlaðra og skoða hvernig þær 

samræmast hugmyndafræði Reggio Emilia sem hefur verið leiðandi í kennslu yngri 

barna með sýn sinni á sterkt og megnugt barn sem býr yfir ógrynni frábærra hugmynda 

og kenninga um lífið og tilveruna.  

Verkefnið skiptist í fjóra meginkafla. Í þeim mun ég fjalla um fötlunarfræði og 

nýjar hugmyndir á þeim vettvangi, Reggio Emilia hugmyndafræðina, áherslur og 

upphaf. Og að síðustu mun ég segja frá hvernig þessar hugmyndir tengjast hvor annari í 

í yngri barna kennslu.  

Spurningin sem ég legg upp með er þessi: Eiga áherslur í starfi með fötluðum 

börnum samleið með Reggio Emilia hugmyndafræðinni ? 
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1. Fötlunarfræði 

Í þessum kafla verður skýrt frá hvernig hugmyndir um líf og aðstæður fatlaðra hafa 

þróast í gegnum árin. Hugmyndir um fatlað fólk hafa tekið miklum breytingum og farið 

frá því að  einblína á það sem hamlar þeim í daglegu lífi, til þess að gera ráð fyrir 

fötluðum einstaklingum í margbreytilegri flóru mannlífsins. Greint verður frá 

læknisfræðilega skilningnum sem réð því hvernig litið var á aðstæður fatlaðra frá örófi 

alda til miðrar síðustu aldar þegar nýjar hugmyndir um réttindi og aðstæður þeirra komu 

fram. Í dag er fjallað um fötlunarfræði, fræðigrein sem sinnir rannsóknum á aðstæðum 

fatlaðra í þeim tilgangi að bæta líf fatlaðs fólks, auka sjálfstæði þeirra og efla vald þeirra 

á eigin lífi. 

Í kaflanum verður einnig litið á hvaða áherslur eru nú ríkjandi í starfi með 

fötluðum, fjallað um valdeflingu og hvaða hugmyndir eru ríkjandi í starfi með fötluðum 

börnum. 

1.1 Læknisfræðilegi skilningurinn 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein sem hafnar einhliða læknisfræðilegum skilgreiningum á 

fötlun en leggur þess í stað áherslu á félagslegan skilning og þátt menningar og 

umhverfis í að skapa og viðhalda fötlun. 

Samkvæmt skilgreiningu læknisfræðilega sjónarhornsins er fötlun eitthvað sem er 

andstæða þess sem er heilbrigt. Þar með er búið að útiloka að fatlaðir einstaklingar geti 

verið heilbrigðir. 

Félagsfræðingurinn Talcott Parson hélt því fram að eðlilegt ástand í vestrænum 

samfélögum væri heilbrigði og því væru sjúkdómar og skerðingar frávik frá hinu 

eðlilega (Parsons, 1951).  Hann taldi að læknavísindin væru tæki samfélagsins til 

félagslegs taumhalds, hann benti á tengsl einstaklinga við félagsleg kerfi, til dæmis 

heilbrigðiskerfi og hvernig þessum kerfum er beitt til taumhalds. Parsons hafði þau áhrif 

að félagsvísindin fengu áhuga á að kanna þessi tengsl milli sjúkdóma og fötlunar og 

félagslegrar stöðu manna (Rannveig Traustadóttir, 2006). Í bókinn Stigmata varpar 

Goffman (1963) ljósi á þær aðferðir samfélagsins til að flokka þá sem víkja frá því 

„eðlilega“ og stimpla þá frávika, í þeim flokki eru meðal annars fatlaðir.  Í bókinn eru 

einnig lýsingar á því hvernig frávikar takast á við stimplun í daglegu lífi sínu og 

lýsingar á samskiptum frávika og „eðlilegra“ einstaklinga (Goffman, 1963). 

Enn þann dag í dag er hægt að segja að læknisfræðilega sjónarhornið sé ríkjandi í 

flestum samfélögum. Inn í læknisfræðilega sjónarhornið tvinnast svo endurhæfingar 
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sjónarhornið. Það sjónarhorn beinist að því að þjálfa einstaklinginn til þess að hann 

öðlist eins mikla hæfni í átt til eðlilegra viðmiða.  

Fötlunarfræðingar og aðrir fræðimenn á tengdum sviðum hafa beint sjónum sínum 

að því að reyna að vekja fólk til umhugsunar um þessa nálgun á líf hins fatlaða: Að 

hann sé ekki fórnarlamb, og að honum sé ekki best borgið með því að finna leiðir til að 

lækna hann eða ráða niðurlögum skerðingarinnar, heldur að hann sé ráðandi aðili um líf 

sitt, virkur og gegn þjóðfélagsþegn. Eftirfarandi setning er höfð eftir manni í hjólastól 

sem endurspeglar viðhorfið vel: ,,Hversu mörgum klukkustundum eyddi ég ekki á 

þessum löngu göngum að læra að „labba“ áður en ég flýtti mér heim í virkara og meira 

gefandi líf í hjólastólnum“ (Finkelstein, 1990, sjá í French, S og Swain, bls 85 J. 2008). 

Athyglinni er beint að skerðingunni; hvernig má finna hana, fyrirbyggja, útiloka, 

meðhöndla, flokka og skilgreina“ (Thomas, 2002, sjá í Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið mikil hin síðustu ár innan 

fötlunarfræðinnar og hjá fagfólki á sviði fötlunar. Gagnrýnin beinist að því viðhorfi að  

fatlaðir séu á einhvern hátt veikir og að þeim sé vorkunn. Þeir sem ,,lenda“ í því að vera 

fatlaðir búa við mannlegan harmleik. Læknisfræðilega sjónarhornið leggur þannig 

megináherslu á að meta og greina hvar líkamlega eða andlega skerðingin liggur og 

metur einstaklinginn út frá því í hverju skerðing hans felst. Fötlun og skerðing eru 

nánast lagðar að jöfnu. 

1.2 Félagslegi skilningurinn 

Í kringum 1960 fóru að koma fram nýjar hugmyndir á Norðurlöndum um fatlaða og 

mannréttindi þeirra. 

Í kjölfarið komu fram nýjar hugmyndir um fötlun og samfélag, meðal annars hjá 

félagsfræðingunum Goffman (1963) og Parsons (1951) þar sem þeir fóru að velta fyrir 

sér félagslegri stöðu þeirra sem voru taldir til frávika og hvernig samfélagið bregst við 

þeim.   

Nýjar fræðigreinar spruttu fram á þessum tíma en fötlunarfræðin er þeirra yngst og 

varð ekki til sem fræðigrein í alþjóðlegu fræðasamfélagi fyrr en á níunda áratugnum 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Félagslegi skilningurinn fór að ryðja sér til rúms og 

hugmyndir um fötlun að breytast, farið var að leggja mikla áherslu á félagslegan 

skilning fötlunar, að það eru í raun félagslegar hindranir samfélagsins sem valda fötlun 

einstaklingsins. Sú nýbreytni í hugsunarhætti og hugmyndum kollvarpaði í raun 

algjörlega þeim skilgreiningum sem áður voru ríkjandi um það hvað fötlun er. Frelsi 
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hins fatlaða einstaklings takmarkast þannig að miklu leyti af þeim skorðum og 

hindrunum sem eru lagðar fyrir hann í samfélaginu, en ekki af því hvaða líkamlegu eða 

andlegu skerðingar hann er greindur með. 

Fötlunarfræðin hefur mótmælt viðteknum hugmyndum um fötlun og hvað það 

þýðir að vera fatlaður. Fræðigreinin hefur þannig verið gagnrýnin á hið læknisfræðilega 

sjónarhorn. Sú gagnrýni er samhljóma baráttu fatlaðs fólks og flestra sem starfa að 

málefnum fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006). Fötlunarfræðingar hafa tekið sér 

það hlutverk að andæfa ríkjandi hugmyndum um hvað skuli teljast eðlilegt. Helst hefur 

verið gagnrýnt að ýmsar skerðingar og fatlanir séu talin galli eða afbrigðileiki. Þess í 

stað hafa fræðimenn á sviði fötlunarfræði bent á að auðveldlega megi líta á skerðingar 

sem hluta af mannlegum margbreytileika (Priestley, 2003). Að þessu leyti hefur 

fötlunarfræðin getað tengt sig við aðrar fræðigreinar, svo sem „hinsegin fræði“ þar sem 

einmitt hefur líka verið lögð áhersla á að líta ekki á samkynhneigð sem sjúkdóm eða 

afbrigðileikar heldur einn þátt í fjölbreyttu litrófi mannlífsins (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Með tilkomu nýrra hugmynda og  nýs skilnings á fötlunarhugtakinu fóru 

rannsóknir á aðstæðum fatlaðra að vekja athygli og ekki síst þegar leitað var til fatlaðra 

sjálfra með samvinnu við rannsókn á þeirra högum. Ein fyrsta rannsókn sem gerð var í 

samvinnu við fatlaða einstaklinga var gerð árið 1982 (Bogdan og Taylor). Rannsókn 

þeirra ögraði mjög viðteknum hugmyndum um fatlaða sem fram að því höfðu verið 

taldir ófærir um að orða reynslu sína og hafa innssýn og skilning á aðstæðum sínum. Í 

ljós kom hinsvegar að þeirra skilningur og þeirra sýn var mjög mikilvægt innlegg í þá 

gagnrýni sem varð um allan heim á innlögn fatlaðra á sólarhringsstofnanir og einnig 

varð þessi rannsókn og aðrar sem fylgdu í kjölfarið til þess að varpa ljósi á það ofurvald 

sem læknisfræðilegi skilningurinn hafði á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Nirje (1980) kom fram með hugmyndir um rétt fatlaðra til samfélagsþáttöku eða 

normaliseringu og í Ameríku útfærði Wolfensberger hugmyndirnar og kom fram með 

nýjar útfærslur sem snérust um gildisaukandi félagslegt hlutverk. Kenning Nirje felur í 

sér að hinn fatlaði eigi rétt á og skuli upplifa eðlilegar aðstæður daglegs lífs en ekki lifa 

í vernduðu umhverfi stofnana eins og algengt var. Kenning Nirje fól einnig í sér þá sýn 

að fatlaður einstaklingur skuli upplifa eðlilegan hrynjanda lífs, þ.e hinn fatlaði upplifi 

barnæsku, unglingsár og fullorðinsár á sama hátt og hinn ófatlaði, að skil séu á milli 

þessara æviskeiða og þau mörkuð með svipuðum lífsvörðum og hjá hinum ófatlaða 

(Nirje, 1980). 
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1.3 Valdefling 

Í kjölfar nýrra hugmynda um fötlunarhugtakið og fatlaða einstaklinga kemur fram ný 

sýn á aðstæður fatlaðra, rétt þeirra og tæki þeirra til að ná fram rétti sínum.  

Hugtakið valdefling (empowerment) er eitt af grunnhugtökum í fötlunarfræðinni og 

réttindabaráttu fatlaðs fólks þó ekki sé mjög langt síðan það kom fram. Hugtakið kemur 

fyrst fram á sjöunda áratug  tuttugustu aldar í tengslum við réttindabaráttu kvenna og  

minnihlutahópa (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling er aðferð/ tilraun til að 

breyta rótgrónum viðhorfum til fólks með þroskahömlun þó að fræðimönnum beri ekki 

saman um hvernig á að skilgreina hana. Innan hvers fræðasviðs fyrir sig hefur því orðið 

mismunandi túlkun og skilgreining, en innan félagsvísindanna er grundvallarhugmyndin 

samt sú að fólk öðlist meiri stjórn á eigin lífi samkvæmt því sem fræðimennirnir 

Dempsey og Foreman héldu fram árið 1997 (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Valdefling þýðir í raun að þú hafir vald yfir sjálfum þér og eigin lífi og nýtir þér 

þann rétt í ákvörðunartöku og sért virkur í þessu ferli. Að vera virkur í valdeflingunni 

getur orðið þitt tæki til að láta í þér heyra í samfélaginu, þ.e. sýna þig og sjá aðra, og 

láta í þér heyra ef það er eitthvað sem þú ert ekki sáttur við og vilt sjá  betur fara, o.s.frv 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Valdefling er ferli, sem á sér ekki bara stað á 

afmörkuðu augnabliki heldur er ævilangt ferli í lífi einstaklings. 

Til þess að einstaklingur búi við valdeflingu í eigin lífi þurfa viðhorf í samfélaginu 

að veita stuðning: hjá fjölskyldu,  frá ýmsum þjónustukerfum í samfélaginu, félagslega 

kerfinu í samfélaginu og umhverfi einstaklingsins (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).   

Erfiðlega hefur gengið að skilgreina hugtakið. Það skilgreint á mismunandi hátt 

innan mismunandi fræðasviða og auðveldara er að benda á hvað stuðlar ekki að 

valdeflingu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Það eru t.d atriði eins og varkárni 

fagfólks, sem einblínir á skerðingu einstaklingsins, alhæfir út frá vangetu hans og er 

hrætt við að gera kröfur til hans eða taka áhættu í ákvarðanatöku,  fagmennska þar sem 

fagfólkið skilgreinir þarfir og aðstæður fatlaðs fólks og orð þeirra vega þyngra en orð 

hins fatlaða einstaklings. (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Mikilvægt er að fólk læri að meta sína hæfileika og tilvist. Þetta er mikilvægt svo 

það þori að leggja sitt á vogaskálirnar og verði valdeflandi í eigin lífi (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Þetta er sú leið að nýta sinn sjálfsákvörðunarrétt og fá að lifa sínu 

lífi eins og það kýs, að gera eins og mannréttindi hvers og eins einstaklings gera ráð 

fyrir.  
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1.4 Einstaklingsmiðun 

Til þess að einstaklingur læri að meta eigin styrk styrk og sé þannig í raunverulega 

valdeflandi umhverfi þarf öll þjónusta að vera einstaklingsmiðuð í. Allt starf sem unnið 

er með einstaklingum þarf að miða að því að horft sé á styrkleika einstaklings og 

fundnar leiðir til að vinna með þætti sem verða til þess að einstaklingurinn finni fyrir 

styrk sínum (Larson, 2006).  

Mikilvægi þess að svigrúm sé fyrir eintaklingsmiðaða þjónustu hvar sem er í 

kerfinu er augljóst. Barn eða fullorðinn einstaklingur sem ekki er gefið tækifæri til að 

gera hlutina á þann hátt sem hann er fær um öðlast ekki sjálfstraust og missir fljótt trúna 

á eigin getu. Það að fá ekki tækifæri til að spreyta sig á verkefnum sem eru miðuð við 

eigin getu dregur úr áhuga og leiðir til þess að einstaklingur verður óvirkur (Larson, 

2006). 

Þegar kemur að því að laga umhverfið að einstaklingnum, eins og nýjar hugmyndir 

í fötlunarfræðum leggja til, en ekki einstaklinginn að umhverfinu (Browder, 2001), 

kemur enn og aftur til kasta hæfileika fagmanna og sköpunargleði. Gott er að leggja 

fyrir sig þessa spurningu: „Er einhver leið að nemandi (einstaklingur) geti framkvæmt 

þetta verkefni á auðveldari hátt og án hjálpar, ef efni og aðstæður væru betri?“ 

(Browder, 2001) 

Þetta er ekki síst mikilvægt þegar unnið er með börn og nauðsynlegt að huga að 

þessum þáttum þegar í leikskóla.  Í aðalnámskrá leikskóla kemur meðal annars fram að 

leikskólanum beri að taka tillit til hvers einstaks barn svo það fái notið sín í hóp með 

öðrum börnum á eigin forsendum. Einnig kemur fram að barn hafi þörf fyrir að vinna 

sigur, þurfi að öðlast sjálfsöryggi og finna að það séu velkomið. Þannig öðlast barnið 

sjálfstraust og heldur sjálfsvirðingu sinni (Menntamálráðuneytið, e.d.). Allt eru þetta 

þættir sem stuðla að því að barnið verði síðar einstaklingur sem hefur getu og þor til að 

taka völdin í eigin lífi. 

1.5 Snemmtæk íhlutun 

Í hugmyndafræðinni um snemmtæka íhlutun er lögð áhersla á að fötluð börn og börn í 

skilgreindum áhættuhópum, t.d börn sem eiga fátæka foreldra, fái íhlutun sem hefur 

áhrif á vitsmunaþroska og greind (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Gagnsemi þess að hefja 

markvisst og meðvitað starf með þeim börnum sem eru með skilgreinda fötlun eða í 

áhættuhópi hefur verið sýnt fram á með rannsóknum. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á 

nokkra mikilvæga þætti sem tryggja mestan hugsanlegan árangur af snemmtækri 



15 

 

íhlutun. Þar er talað um mikilvægi þess að hefja íhlutun eins snemma og auðið er, að 

hún fari sem mest fram við eðlilegar aðstæður barnsins, sé einstaklingsbundin og einnig 

mikilvægi þess að vinna í nánu samstarfi við foreldra barns (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Það að vinna í eðlilegu umhverfi barns en ekki vinna með það utan þess eðlilega 

umhverfis, heimilis, leikskóla, grunnskóla eða annara staða þar sem barnið dvelur 

langdvölum, hefur eins og áður sagði verið einn af áhersluþáttum í hugmyndafræðinni 

um snemmtæka íhlutun. Rannsóknir gerðar á síðastliðnum 30 árum hafa sýnt fram á að 

fatlað barn hefur mikinn hag af því að vera í sambandi við önnur ófötluð börn á sama 

aldri (Bruder, 2010). Með því að vinna með barnið í eðlilegum aðstæðum er hægt að 

nýta sér fjölbreyttar aðstæður sem daglegt skipulag hvers dags býður upp á til að kenna 

barni og þjálfa það í samvinnu með öðrum börnum. Hegðun lærist í samhengi og fatlað 

barn eins og öll önnur börn læra hluti í samhengi og af jafningjum. Að fötluð börn séu í 

samstarfi og félagslegum samskiptum er einnig mikilvægur þáttur í því að barnið og 

fjölskylda þess einangrist ekki frá samfélaginu sem hún býr í (Bruder, 2010), en 

einangrun og takmarkaður skilningur á aðstæðum  hefur sýnt sig sem sameiginlegt stef í 

rannsóknum á aðstæðum fjölskyldna fatlaðra barna, þeim finnst þær vera utangarðs og 

búið sé að þröngva þeim í jaðarstöðu. Foreldrar fatlaðra barna hafa jafnvel tilhneigingu 

til að líta á fatlaða barnið sem einkamál fjölskyldunnar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003; 

Stagg og  Catron, 1986).  

Samvinna foreldra og leikskóla þegar unnið er að snemmtækri íhlutun er eins og 

áður sagði mjög mikilvæg. Engin þekkir barnið eins vel og foreldrar þess, eða bera hag 

þess meira fyrir brjósti. Virðing fyrir skoðunum foreldrana og þeirra áherslum er höfð 

að leiðarljósi. Foreldrar eru ekki einungis áhorfendur, heldur virkir þáttakendur í því 

starfi sem unnið er með börnunum (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Margar kenningar 

styðja þessa aðferð og meðal þeirra er kenning sálfræðingsins Bronfenbrenner sem 

fjallar um að þroski einstaklings endurspegli áhrif allra umhverfisþátta í kringum hann. 

Fjölskylda, vinir, skóli og vinnuumhverfi og svo samfélagið sem hann býr í (Berger, 

2008). 

Mikilvægar breytingar í átt að skóla og leikskóla án aðgreiningar eru í takt við 

nýjar hugmyndir í fötlunarfræði og vinnuaðferðir snemmtækrar íhlutunnar og gætu líka 

orðið til þess að fatlaðir og fjöskyldur þeirra finndu fyrir meiri skilningi samfélagsins á 

aðstæðum þeirra.  

Í nýlegum drögum að aðalnámskrá leikskóla er nú komið inn ákvæði um að mat 

skuli gert á námi barna í leikskóla. Það mat skali vera aðgengilegt foreldrum og beina 
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sjónum að áhuga barnsins, getu og hæfni. Einnig eru þar dregin fram þau  markmið sem 

foreldrar, börn og starfsmenn vilja vinna með barninu og að fundnar leiðir til að vinna 

að þeim markmiðum á einstaklingsmiðaðan hátt (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Markmiðin og leiðirnar að þeim eru  sett fram í samræmi við getu hvers og eins barns 

og mikilvægt er að unnið sé út frá styrkleikum og áhugasviði barnsins (Bryndís 

Halldórsdóttir, Jóna G Ingólfsdóttir, Stefán J Hreiðarsson og Tryggvi Sigurðsson, 

2008).  

Sú orðræða sem hefur verið ráðandi um „sérþarfir“ og  aðferðir og úrræði, sem 

notaðar eru fyrir fötluð börn, getur haldið áfram að búa til flokkana, fötluð börn og 

„hinir“ (Priestley, 2003). Með nýjum hugmyndum og stefnum í skólamálum sem miða 

að heildstæðri skólastefnu og skóla án aðgreiningar er ljóst að stjórnvöld vilja vinna að 

útrýmingu þessarar flokkunnar innan skólakerfisins.  

1.6 Samantekt 

Fötlunarfræði er ný fræðigrein, hún hefur engu að síður haft mikil áhrif á það hvernig 

litið er á fatlaða einstaklinga í samfélagi dagsins í dag. Nýjar hugmyndir um rétt fatlaðra 

líta stöðugt dagsins ljós og nýjar áherslur í atvinnu, búsetu- og skólamálum eru í 

stöðugri þróun.  

Fyrir nokkru kom fram krafa um skóla án aðgreiningar. Áherslur í starfi með 

börnum innan skóla og leikskóla hafa í kjölfarið breyst og þróast mikið. Til að mynda 

má segja að með hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunnar hafi allt starf með börnum á 

leikskólaaldri og á fyrstu árum grunnskóla öðlast nýtt yfirbragð. Áherslur hafa færst frá 

þjálfunar og endurhæfingarmarkmiðum í átt að „eðlilegum“ þroska, yfir í að líta á 

barnið sem einstakling sem hefur eitthvað fram að færa, vinna með þann styrkleika sem 

barnið hefur og efla með því að byggja á áhuga barnsins. Einnig hefur aukin áhersla 

verið sett á að foreldrar, barnið og allt nærumhverfi barnsins sé í samstarfi með fagfólki 

þegar unnið er að námskrá barnsins og markmiðum þess. 
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2. Saga Reggio Emilia 

Umfjöllunin hér á eftir segir frá því hvernig hugmyndafræðin sem kennd er við borgina 

Reggio Emilia á norður Ítalíu, varð til. Hvað varð þess valdandi að foreldrar á ítalíu á 

árunum eftir seinni heimstyrjöldina tóku ákvörðun um að byggja leikskóla sjálf og hefja 

þar starf sem síðar átti eftir að verða þekkt sem eitt það árangursríkasta í kennslu yngri 

barna. 

Fjallað verður um það sem einkennir þessa hugmyndafræði, sagt frá þeim 

undirstöðuatriðum sem móta hugmyndir og nálgun. 

2.1 Upphaf 

Upphaf Reggio Emilia hugmyndafræðinnar má rekja til ársins 1945, við lok seinni 

heimstyrjaldarinnar og valdatíma fasista á Ítalíu. Við þau tímamót fundu íbúar Reggio 

Emilia hjá sér þörf til að koma á breytingu, skapa nýja réttláta veröld lausa undan oki og 

kúgun yfirvalda (Gandini, 1997b). Í Reggio Romagna héraði á Ítalíu, þar sem Reggio 

Emilia er staðsett, er samyrkja og samvinna mikilvægur hluti sögunnar. Hvort sem um 

ræðir landbúnað, matvinnslu, almennt frumkvöðlastarf eða lausn vandamála, þá er rík 

hefð um samvinnu. Þess vegna þótti íbúum borgarinnar eðlilegt að foreldrar og kennarar 

tækju höndum saman til að byggja og stofna leikskóla fyrir börn Reggio Emilia 

(Gandini, 1997b). 

Vinnandi foreldrar í bænum Reggio Emilia tóku sig saman við lok seinni 

heimstyrjaldarinnar, eignuðu sér yfirgefin húsnæði í borginni og biðluðu til borgarinnar 

um að hjálpa sér við að byggja nýja skóla fyrir börnin sín. Öll vinna við uppbyggingu 

skólanna var unnin af foreldrum, allt frá því að safna timbri til byggingar eða 

endurbyggingar húsnæðis til þess að safna þurrmat í mötuneyti skólanna. Fyrsti 

leikskólinn var til dæmis byggður fyrir ágóðann af sölu þýsks skriðdreka, níu hesta og 

þriggja herjeppa (Loris Malaguzzi Founder: The Reggio Emilia Approach Believing in 

the Power of the Child, 2001). Fyrsti leikskólinn, sem var í litlum bæ sem heitir Villa 

Cella og liggur í útjaðri Reggio Emilia, markar upphafið að þessari hreyfingu sem 

foreldrareknu leikskólarnir í Reggio Emila urðu.  

Foreldrarnir vildu fá meira út úr þessum skólum en gæslu og fundu sér mælskan 

talsmann sem hét Loris Malaguzzi. Foreldrar lýstu yfir þeim vilja sínu að börnin færu í 

skóla þar sem hlustað væri á þau og þau tekin alvarlega. Skóla þar sem meira að segja 

yngstu börnin myndu læra mikilvægi gagnrýnnar hugsunar og samvinnu, sem 

foreldrarnir töldu mikilvæga eiginleika frjáls lýðræðissamfélags.  
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Á næstu áratugum voru íbúar Reggio Emilia einbeittir í því markmiði sínu að búa 

til einstakt námsumhverfi fyrir börn.  Hvattir áfram af trú sinni á þörfina til að hanna 

nýja tegund af skóla fyrir nýja framtíð (New, 2007). Forsvarsmenn Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar leituðu eftir samstarfi við borgina og vildu koma sínum skólum í 

opinberan rekstur  

Árið 1963 var fyrsti skólinn sem borgin rak opnaður og þar með var boltinn farinn 

að rúlla. Árið 1968 hafði borgin yfirtekið reksturinn á leikskólunum sem höfðu verið 

byggðir og reknir af foreldrum (Malaguzzi, 1998). Krafa foreldra um að yfirvöld veittu 

þjónustu fyrir börnin var á þessum tíma orðin hávær og krafan var einnig um öðruvísi 

kennslu, annarskonar hugmyndafræði en hafði tíðkast í kaþólskum skólum. Áður en 

Malaguzzi og samstarfsmenn hans fóru af stað með nýjar hugmyndir um kennslu yngri 

barna hafði kaþólska kirkjan haft algjör yfirráð yfir skólakerfinu.  

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar fjölgaði leikskólum sem reknir voru af 

hinu opinbera mikið og árið 1990 voru um 80% leikskóla á Ítalíu reknir af yfirvöldum. Í 

Reggio Emilia sinna leikskólar byggðir á hugmyndafræði Malaguzzi og félaga, um 

helmingi allra barna (New, 2007).   

2.2 Loris Malaguzzi 

Loris Malaguzzi fæddist árið 1920 á Ítalíu á tímum fasistastjórnar. Faðir hans hvatti 

hann til kennaranáms sem hann stundaði frá 1939 og lauk því á tímum seinni 

heimstyrjaldarinnar.  Malaguzzi skráði sig í fyrsta sálfræðinámskeið sem var haldið eftir 

stríð í Róm og það nám hans markaði upphaf þeirrar humgynda sem síðar urðu að 

Reggio Emilia hugmyndafræðinni (Loris Malaguzzi Founder: The Reggio Emilia 

Approach Believing in the Power of the Child, 2001). 

Foreldrar í sveit í nálægð við Reggio Emilia hófu byggingu skóla fyrir börnin sín 

og Loris Malaguzzi hjólaði þangað til að skoða. Hann segir í viðtali: „Ég frétti af því að 

í nálægum bæ [Villa Cella] hefðu foreldrar ákveðið að byggja og reka sjálfir leikskóla,  

sú hugmynd fannst mér ótrúleg! Ég flýtti mér þangað á hjólinu mínu og komst að því að 

þetta var allt satt“ (Malaguzzi, 1998). Átta mánuðum síðar var skólinn og samvinna 

milli fólksins í bænum og Malguzzi búin að skjóta rótum og skólinn í þessum litla bæ 

var neistinn sem kveikti síðar eldinn sem varð til þess að fjöldamargir skólar byggðust 

upp á sama hátt, með samvinnu foreldra og miklum eldmóði.  

Á þessum tíma kenndi Loris Malaguzzi í grunnskóla en eftir sjö ára kennslu fannst 

honum hann ekki lengur geta sætt sig við stranga opinbera stefnu sem honum fannst 
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óumburðarlynd og sinnulaus gagnvart börnunum, og kennslan bundin við að kenna 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir og þekkingu (Malaguzzi, 1998). Þegar hann snéri aftur 

til Reggio Emilia fór hann að lifa tveimur lífum samtímis. Á daginn vann hann á 

geðdeild fyrir börn en seinnipartinn og á kvöldin vann hann í litlum foreldrareknum 

leikskóla. Loris Malaguzzi helgaði líf sitt leikskólum og námi barna. Hann er álitinn 

frumkvöðull í kennslu yngri barna. Experiences for a New School for Young Children 

kom árið 1971 var fyrsta útgáfan á þekkingu og reynslu Malaguzzi og samstarfsfólks 

hans. Síðan hafa útgáfur og fyrirlestrar verið óteljandi. Loris Malaguzzi helgaði líf sitt 

endalausri uppsprettu nýrra hugmynda í kennslu ungra barna. Það lífstarf hans 

endurspeglar nú hugmyndafræði, sem er ávallt kennd við Reggio Emila og hundruðir 

skóla um allan heima vinna eftir. Loris Malaguzzi lést árið 1994.  
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3. Hugmyndafræði Reggio Emilia 

Hugmyndafræðin sem kennd er við Reggio Emilia er oft kölluð The Reggio Approach 

sem myndi útleggjast sem Reggio nálgunin. Nálgun vísar þannig í aðferðina sem notuð 

er þegar unnið er í samræmi við hugmyndir Reggio Emilia. Undirstöðuatriðin í Reggio 

nálguninni eru einstök að mörgu leyti og verða helstu atriðunum gerð skil hér að neðan. 

3.1 Sýn á barnið.  

Öll höfum við ákveðnar hugmyndir um börn, sú hugmynd sem er mest ríkjandi og 

sterkust meðal almennings er menningarbundin sýn á barnið. Hvert samfélag sér sín 

börn á einstakan hátt og býr sér til ákveðna ímynd um barnið (Fraser og  Gestwicki, 

2002).  

Börn eru áhugasöm og forvitin, hafa meðfæddan áhuga á að taka þátt í félagslegum 

athöfnum og eiga í sambandi við fólk og eru tilbúin til að hafa áhrif á námsumhverfi 

sitt. Þau spyrja sig spurninga um allt sem umhverfið færir þeim. Kennarar sem vinna 

eftir Reggio hugmyndafræðinni eru mjög meðvitaðir um þessa eiginleika barnanna og 

sníða alla sína vinnu og umhverfi leikskólans í samræmi við það.  

Sterk og megnug börn eiga það skilið að reynt sé á þau, að hlustað sé á þau og tekið 

mark á því sem þau segja. Í gegnum tíðin hafa margir lagt á vogaskálarnar hugmyndir 

og kenningar um börn, sem hafa áhrif á Reggio Emilia nálgunina. Þar má nefna John 

Dewey, Erik Erikson, Jean Piaget og Lev Vygotsky. Þetta fólk skoðaði líf og 

hugsanagang barna, gerði rannskóknir á því hvernig börn læra og þroskast og allt hafði 

þetta áhrif á það hvernig hugmyndafræði Reggio Emila þróaðist (Fraser og  Gestwicki, 

2002). 

Í hugmyndafræðinni kemur fram að litið sé þannig á að börnin hafi réttindi og ef 

þeim er gert kleift að nýta sér og tjá sig um réttindi sín þá verði þau meira tilbúin til að 

takast á við það sem bíður þeirra í lífinu. Áhersla er lögð á að virkilega sé hlustað á 

börnin og að hvert barn hafi eitthvað mikilvægt fram að færa, hafi skoðanir og áhuga á 

að tjá sig um umhverfi sitt og langi til að hafa áhrif á það. Barn þarf miklu fremur á 

ræktun og verndun að halda en afskiptum (Hewett, 2001). Sú grundvallartrú að barnið 

hafi réttindi er sú stoð sem hugmyndafræði Reggio Emilia byggir á. Valdar 

heimspekilegar og listfræðilega stefnur, sem notaðar eru til stuðnings aðferðinni, styrkja 

þessa grundavallartrú (Hewett, 2001). Þrátt fyrir að í Reggio nálguninni sé mikil áhersla 

lögð á að börn vinni saman og séu hluti af samfélagi þá eru börnin ekki steypt í sama 
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mót. Það er horft á það að hvert barn er einstakt og hefur einstaka hæfileika, einstaka 

sýn og hugmyndir (Gilman, 2007) 

Börn hafa hundrað tungumál og innan Reggio Emilia hugmyndafræðinnar rúmast 

öll börn og öll þeirra tungumál. Þegar um ræðir fatlað barn er til dæmis talað um barn 

með sérstaka styrkleika en ekki barn með sérþarfir. Kennarar í Reggio Emilia vilja 

þannig halda því til streitu að öll börn séu megnug og leiðandi í námi sínu en ekki 

notendur þjónustu, fatlað barn hefur rétt á því að tengjast öðrum og læra af reynslunni 

eins og önnur börn. Þessi sýn á fatlað barn hefur ýtt við kennurum í þá átt að finna leiðir 

til að fatlaða barnið njóti sín sem best og finni sína styrkleika (Fraser og  Gestwicki, 

2002). 

Innan Reggio nálgunarinnar rúmast ótal leiðir og aðferðir fyrir börn til að ná 

markmiðum sínu. Í hverjum leikskóla Reggio stefnunnar er starfandi það sem hefur 

verið kallað verkefnstjóri listasmiðju eða atelierista á ítölsku. Hann vinnur náið með 

börnunum til að finna leiðir og efnivið til að framkvæma hugmyndir sínar. Listasmiðjan 

býr yfir miklu magni af margskonar efnivið sem er hvorutveggja endurnýtt efni eða nýtt 

(Gandini, 1997a). Þetta aðgengi að fjölbreyttum efnivið og kennara sem er séfróður í 

því að finna leiðir auðveldar fötluðum börnum leitina að sínum aðferðum.    

Vegna sýnar Reggio Emilia á að börn hafi hundrað tungumál þá má líta þannig á að 

öll börn hafi líka hundrað leiðir til að tjá sig. Þessi nálgun er sérstaklega mikilvæg fyrir 

fatlaða barnið. Allir eru ólíkir og í Reggio Emilia er litið á það sem styrkleika. Samstarf 

fatlaðs barns, kennara og annara barna gerir kröfur á nýjar leiðir í nálgunum á 

viðfangsefnum, og nýjar leiðir og nýjar nálganir eru velkomnar í Reggio leikskólum 

(Smith, 1998) 

3.2 Barnið í umhverfi sínu  

Nám þarf að skoða í sambandi við alla þætti umhverfisins sem barnið býr í. Barnið er 

ekki eitt og sér og allur þroski þess fer fram í sambandi við umhverfið, fjölskyldu, önnur 

börn, menningu og samfélagið í heild (Cadwell, 2003). Vygotsky trúði því til dæmis að 

þegar barn fær rétta aðstoð frá öðrum, þá teygi það getu sína lengra en hún náði áður 

(Fraser og  Gestwicki, 2002).  

Að horfa á barnið í þessari heild er mikilvægur hluti Reggio Emilia stefnunnar. 

Mikil áhersla er lögð á samvinnu og vinnu í hópum, með slíkri hópavinnu mótast 

sjálfsmynd þess í gegnum samvinnuna og það sér sig í samhengi við önnur börn 
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(Cadwell, 2003). Að skapa þá tilfinningu að barninu finnist það tilheyra, og vera hluti af 

umhverfi sínu, er undirstöðuatriði í Reggio Emila nálguninni.  

Góð samskipti og sterk tenging milli þeirra umhverfisþátta sem umlykja barnið svo 

sem, heimili, skóla, stjórnvöld og menning samfélagsins, spila stóran þátt í að barninu 

vegni og líði vel í sínum aðstæðum. Veik tenging þarna á milli, sérstaklega milli skóla 

og heimilis getur komið niður á líðan barnsins. (Fraser og  Gestwicki, 2002)  

Í Reggio Emilia leikskólum eru foreldrar ómissandi þáttur af starfinu. Reiknað er 

með þáttöku foreldra og hún studd á margan hátt (Gandini, 1997a). Sú vinna sem börnin 

eru að sinna í leikskólanum er sýnileg foreldrum og þau eru yfirleitt mjög vel inn í því 

sem börnin eru að fást við. Foreldrar taka líka þátt í verkefnum barnanna á ýmsan hátt 

því samræður um verkefni fara fram heima og börnin finna efnivið heimavið og fara 

með í leikskólann. Þannig tengjast foreldrar og aðrir fjölskyldumeðlimir því sem barnið 

er að gera. Sýnilegar skráningar á því sem barnið er að vinna að vekja einnig áhuga 

foreldra og gerir þeim kleift að fylgjast vel með (Fraser og  Gestwicki, 2002). Foreldrar 

eru virkir þátttakendur í námi barnanna sinna og þeirra hugmyndir og áherslur eru hluti 

af námskrá barnsins (Cadwell, 2003). 

Mótun og styrking sjálfsmyndar barnsins fer fram í gegnum samræður, rökræður, 

ágreining, samningaviðræður og samvinnu við jafningja og fullorðna (Carolyn  

Edwards, Gandini og Forman, 1998).  

3.3 Hlutverk kennaranns  

Í stuttu máli er hægt að segja að hlutverk kennarans í leikskólum Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar sé að hlusta. Að hlusta á barnið og varpa til baka spurningum sem 

fær barnið til að velta fyrir sér hlutunum og vekja barnið til  umhugsunar. Reggio lítur á 

kennarann sem samstarfsmann barnsins og að það sé hans hlutverk að komast að því 

hvaða hugmyndir barnið hefur  um umhverfið  (Gandini, 1997a). Kennarinn þarf að feta 

fína línu milli þess að koma inn hugmyndum hjá barninu og kveikja áhuga þess á að 

skoða hlutina betur sjálft, hann þarf að sjá barninu fyrir ögrandi verkefnum og 

verkfærum til að uppfylla eigin markmið og örva hugann (Hewett, 2001). Kennarinn 

hlustar eftir áhuga barnanna, skráir á margvíslegan hátt og vinnur úr því sem hann 

heyrir og ræðir það við samstarfsmenn sína. Kennarinn vinnur svo ákveðna 

undirbúningsvinnu og er þá tilbúinn til að ræða aftur við börnin og gera þeim kleift að 

rannsaka og endurskoða það sem áður var gert (Gandini, 1997a). Það er ekki nóg að 

kennarinn hugsi um barnið sem megnugt og sterkan einstakling, heldur verður hann að 
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koma þannig fram við barnið (Carolyn Edwards, 1998). Hlutverk kennarans er þannig 

samfella rannóknar og námsferli unnu í samstarfi við barnið. Kennarinn verður að 

komast inn í hóp barnanna, smella inn í samræður og lokka fram hugsanir og kenningar 

barnanna. Hann verður að finna þessa línu milli þess að vera einn af hópnum og 

leiðbeinandi (Carolyn Edwards, 1998). Vegna þess að í Reggio Emilia er litið á 

kennarann, börnin og nærumhverfi þeirra og umhverfið sem samkennara er eiginlegt 

hlutverk kennara öðruvísi en í hefbundum skilningi, hann leiðir börnin áfram í leit sinni 

að þekkingu og úrvinnslu hugmynda (Fraser og  Gestwicki, 2002) 

3.4 Umhverfið sem þriðji kennarinn  

Umhverfið sem við vinnum í hefur mikil áhrif á okkur. Sérstaklega það umhverfi sem 

við erum í þegar við erum að alast upp. Þess vegna er svo mikilvægt að leggja mikla 

hugsun og alúð í það umhverfi sem börn eru í alla daga (Fraser og  Gestwicki, 2002). 

Í leikskólum sem vinna eftir Reggio hugmyndafræðinni er mikil áhersla lögð á vel 

skipulagt og fallegt umhverfi. Hönnun á umhverfi leikskólanna hvetur til kynna, samtala 

og sambanda milli barnanna. Vegna mikilvægi tengingarinnar við nánasta umhverfi eru 

leikskólar í Reggio Emilia þannig hannaðir að þeir bjóða fólk velkomið með fallegu og 

hlýlegu umhverfi (Gandini, 1997a). Þessi tenging við umhverfið og fjölskyldu barnanna 

koma einnig fram í því að allt vinnuferli barnanna er sýnilegt og hvetur börnin og 

fjölskyldur þeirra til að skoða sig betur um. Gagnsæi í því sem börnin eru að vinna við 

hvetur til samskipta við umheiminn, ef allt sem börnin gera er sýnilegt á veggjum 

leikskólans þá hvetur það foreldrana til að spyrja og kynna sér hvað börnin eru að gera 

(Fraser og  Gestwicki, 2002).Til þess að umhverfi geti virkað sem þriðji kennarinn þarf 

það að vera hvetjandi og örvandi fyrir börnin, það þarf að kallast á og bregðast við því 

sem börnin eru að fást við, vera margbreytilegt svo það geti breyst með nýjum 

hugmyndum barnanna (Gandini, 1998).  

3.5 Skráningar  

Í Reggio Emilia leikskólum er skráningar mjög stór hluti starfsins. Margvíslegar 

aðferðir eru notaðar til að skrá niður athugasemdir, samtöl, nám og leik barnanna. 

Skráningin er leið til að sýna það ferli sem nemendur og kennarar fara í gegnum þegar 

rannóknarverkefni er í gangi (Fraser og  Gestwicki, 2002). Mikil vinna og hugsun er 

lögð í það hvernig verk og hugsanir barnanna eru kynnt og framsett í skráningum. 

Skráningar samanstanda af öllu ferli vinnunnar, glósum kennarans um tilgang 
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verkefnisins, hvað börnin sögðu, myndir af vinnunni, og framsetning á hugmyndum 

þeirra. Þessar skráningar eru settar  í möppur eða skýrslur sem síðan liggja frammi í 

leikskólanum (Cadwell, 2003).  

Skráningar eru mikilvægur þáttur alls vinnuferlisins, skráningin lýsir þeirri leið sem 

barnið eða hópurinn ferðast þegar hann byggir kenningar, gerir athuganir, dregur 

ályktanir, skipuleggur og kannar. Skráningar geta lýst hugsana- og verkferli barna og 

sýna ekki einungis lokaniðurstöðu verksins heldur alla þá hugsun og vinnu sem lögð var 

í verkið, sem kannski hefur staðið yfir í margar vikur eða jafnvel mánuði (Fraser og  

Gestwicki, 2002).  

Skráningar nýtast á margan hátt. Þær nýtast kennaranum til að meta eigin vinnu og 

þekkja börnin betur, þær nýtast foreldrum sem sjá vinnu barnanna á skýran og lýsandi 

hátt, skráningar senda þau skilaboð til barnanna að verk þeirra séu metin og skráningar 

nýtast sem heimild um viðfangsefni leikskólans mörg ár aftur í tímann (Fraser og  

Gestwicki, 2002; Gandini, 1997a). Skráningar eru mikilvægur partur af námskrárgerð, 

börnin, foreldrar og kennarar skoða það sem áður var gert og hægt er að skoða hvaða 

framförum barnið hefur náð, til dæmis með því að skoða hvernig teikningar og frásagnir 

barnsins hafa þróast (Fraser og  Gestwicki, 2002). Skráningar og sýnileiki þeirra skipa 

mikilvægt hlutverk í því að halda sambandi milli leikskóla og heimilis, með þeim geta 

foreldrar séð hvað barnið þeirra er að gera í leikskólanum og hvaða þættir hafa verið 

börnunum hugleiknir. 

3.6 Samantekt 

Sú hugmyndarfræði sem í daglegu tali er kennd við Reggio Emilia er útbreidd. Reggio 

Emilia nálgunin lítur á barnið sem sterkan og megnugan einstakling, sem lærir og 

þroskast í samfélagi við önnur börn. Barnið mótar sínar eigin hugmyndir og kenningar,  

vinnur út frá eigin áhugasviði, er í kennsluumhverfi þar sem lögð er áhersla á að efla þá 

styrkleika  sem barnið býr yfir og styrkja aðra þætti með sköpun og hvetjandi leiðsögn. 

Námsaðstæður barna í leikskólum, sem vinna eftir Reggio hugmyndafræðinni, eru 

einstaklingsmiðaðar og vinna því á einstaklingsmiðaðan hátt  með þá þætti sem eru 

mikilvægir fyrir þroska hvers barns.  

Mikl áhersla er lögð  á að vinna í nánu samstarfi við foreldra og allt nærumhverfi 

barnsins. Meðal þeirra leiða sem notaðar eru til þess að tengja vinnu og vinnuferli 

barnanna eru skráningar. Skráningar sem eru gerðar á ýmsan máta, svo sem myndir, 

skráningar á samtölum, skráningar á leik barnanna og skráningar á því vinnuferli sem 
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barnið fer í gegnum. Allar þessar skráningar gera foreldrum, kennurum og barninu 

sjálfu kleift að fylgjast með þroska barnsins og smíða einstaklingsmiðaða námsskrá sem 

er alltaf í takt við það sem barnið er að fást við. Þessir þættir Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar gera hana, að mínu mati, sérlega vel til þess fallna að vinna með 

fötluð börn og mun ég í næsta kafla fjalla nánar um þessar leiðir og hvernig þær nýtast 

með fötluðu barni í daglegu starfi. 
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4. Á vettvangi  

Í þessum kafla fjalla ég um hvernig nýjar hugmyndir í fötlunarfræðum og hugmyndir 

Reggio Emilia nálgunarinnar eiga saman í kennslu ungra barna. Ég mun fjalla um starf 

mitt í leikskóla sem vinnur eftir Reggio Emilia hugmyndafræðinni. Þar hef ég verið að 

vinna með dreng sem glímir við vægar skerðingar. Gerð verður grein fyrir þeim 

aðferðum sem ég hef nýtt mér, og þeim skráningum sem notast er við.  

4.1 Athugunaraðferð 

Þau gögn sem unnið er með eru skráningar gerðar á vettvangi. Skráning er eigindleg 

athugunaraðferð sem byggir á athugunum á vettvangi. Athuganirnar voru gerðar við 

náttúrulegar og óskipulagðar aðstæður, og í einstaka tilvikum stýrðum og skipulögðum 

aðstæðum (McMillan, 2008). Sá sem athugaði var annað hvort áhorfandi eða beinn 

þáttakandi í aðstæðum.  

Þessar skráningar eru unnar á margvíslegan hátt; samtalsskráningar þar sem ég og 

viðmælandi minn eigum spjall saman og ég tek spjallið upp á diktafón, skráningar með 

myndverkum, þar sem barnið segir mér frá því sem hann er að gera og ég skrifa það 

niður eftir honum og spyr hann spurninga, leikskráningar þar sem fylgst er með barninu 

í leik við önnur börn og skráð niður hvað þeim fer á milli. Einnig ljósmyndaskráningar 

þar sem teknar eru myndir og skráð með orðum það ferli sem er í gangi. 

Þessar skráningar eru skoðaðar og þær tengdar við þroskaþætti barnsins, bornar 

saman við sambærilega skráningar sem eru gerðar hafa verið áður og þróun á milli 

skráninga metin.   

4.2 Sæborg 

Sæborg er leikskóli við Starhaga í Reykjavík sem starfað hefur eftir Reggio Emilia 

hugmyndafræðinni síðan 1998. Í leikskólanum er uppeldisstefna Reggio Emilia höfð að 

leiðarljósi til að ná settu marki, en jafnframt mótast starf hans við þær aðstæður og 

umhverfi sem eru í því samfélagi og kennsluumhverfi sem hann býr við og starfar eftir. 

Í Reggio Emilia er markvisst unnið með myndformið í þekkingarleit og sem 

tjáningarform. List og listsköpun er leið að ákveðnu marki en ekki markmið í sjálfu sér. 

Vinnuferlið við sköpunina er tjáningarform alls milli himins og jarðar. Ferlið við 

sköpunina er mikilvægt og fylgst er með hvað gerist á meðan á sköpuninni stendur en 

ekki einungis skoða afurðina þegar verkinu er lokið.  Hvernig nálgast barnið efnið og 

hvernig þróar það hugmyndir sínar. Kennarar í leikskólanum skrá ferlið og reyna þannig 
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að grípa andartakið í ferlinu, og leiða áframhaldandi þróun. Stöðugt er unnið að því  að 

viðhalda og örva forvitni barnsins (leikskólinn Sæborg, e.d.).  

Í Sæborg er unnin einstaklingsáætlun með hverju barni í samstarfi við barnið sjálft, 

foreldra og starfsfólk.  Myndin hér fyrir neðan sýnir þá þætti sem hafðir eru að 

leiðarljósi við gerð einstaklingsáætlunarinnar og í hvaða samhengi þeir eru skoðaðir: 

 

Mynd 1. Áhersluþættir við gerð einstaklingsáætlunar 

 

Í Sæborg er hvert barn með sína persónumöppu. Í henni eru skráningar sem gerðar eru á 

verkum og vinnu barnanna allt frá því að þau hófu nám sitt í leikskólanum. Kennarar 

leggja mikla vinnu í möppurnar og þær eru meira en bara skýrsla um hvað barnið er að 

gera, mappan endurspeglar einnig samstarf barnsins, kennaranna og foreldra og sýnir  

vel þá framþróun sem hefur orðið á þroska barnsins. Mappan er alltaf aðgengilega 

foreldrum barnsins og fer með barninu heim eftir að námi í leikskóla lýkur (Smith, 

1998).   
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4.3 Tryggvi 

Tryggvi er 6 ára drengur sem byrjaði í leikskólanum Sæborg haustið 2006. Þegar 

Tryggvi hafði verið í leikskólanum í einhvern tíma fannst leikskólakennaranum hans 

áberandi að hann næði ekki tengingu við önnur börn og ákveðin hegðun sem hann sýndi 

hringdi viðvörunarbjöllum. Hann tók fyrir eyrun, blakaði höndum og þoldi illa ákveðna 

snertingu. Þessi þættir vöktu eins og áður sagði ákveðinn grun hjá kennaranum hans og 

var farið í að leita aðstoðar vegna Tryggva. Greiningarferli á Íslandi getur verið langt og 

strangt og Tryggvi fékk ekki formlega greiningu fyrr en löngu síðar, en í millitíðinni 

fékk hann bráðabirgðagreiningu sem benti til að hann væri á einhverfurófinu og með 

athyglisbrest. Tryggvi er þrítyngdur,  móðir hans er frönsk, faðir danskur og hann hefur 

alla tíð búið á Íslandi, og alist upp í íslensku málumhverfi. Tryggvi elst því upp í erfiðu 

málumhverfi og hefur átt í erfiðleikum með framburð, skilning og orðaforða.  

Ég hóf störf í leikskólanum haustið 2008 og var fljótlega sett í það verkefni að vera 

stuðningur fyrir Tryggva. Okkar vinna hófst á því að ég skoðaði og fylgdist með hvað 

það var í daglegu starfi Tryggva sem var honum mest til trafala. Í ljós kom að hann 

komst illa inn í leik með öðrum börnum og ef hann komst inn í leik þá skildi hann ekki 

félagsleg skilaboð og var yfirleitt fljótlega komin út úr leiknum og hringsólaði í 

kringum krakkana í sínum eigin heimi. Þessi félagslegu vandræði  áttu sér einnig rætur í 

málþroska og framburðarerfiðleikum.  

Hann átti erfitt með að einbeita sér að sköpun, sama hvort um var að ræða 

myndlist, leir eða annan efnivið. Vegna þess hve illa honum gekk að einbeita sér að 

sköpun og undi illa við, þá voru myndirnar hans einfaldar og fljótfærnislega gerðar. 

Ráðgjafar þjónustumiðstöðvar komu að málinu þegar þarna var komið sögu og mér 

ráðlagt að vinna með Tryggva samkvæmt aðferðum atferlismeðferðar. Það gerði ég fyrst 

til að byrja með en sá fljótlega að hvorki mér né Tryggva hugnaðist sú aðferð. Því 

leitaðist ég við að finna aðferðir sem voru meira í samræmi við hugmyndafræði Reggio 

Emila og mér fannst henta okkur betur. 

4.4 Málþroski 

Tungumálið er grunnur allra samskipta og félagsleg samskipti eru forsenda þess að 

einstaklingur öðlist tungumál. Tungumálið er tæki okkar til að koma skilaboðum á milli 

og skapar þannig brú milli einstaklings og umhverfis. Næmiskeið fyrir máltöku er 2-6 

ára og því gegnir leikskólinn stóru hlutverki í málþroska barna (Berger, 2008). Það 

hvernig barnið lærir tungumáli hefur verið kveikja margra rannsókna og virðist sem 
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fjórir þættir standi upp úr. Þeir eru; hvernig við lærum, meðfæddi þátturinn, 

vitsmunalegi þátturinn og félagslegi þátturinn. Það sama gildir einnig um tungmál og 

annað sem barnið lærir, það lærist ekki í tómarúmi heldur í sambandi og samfélagi við 

aðra. Barnið verður að leysa vandann sem felst í að koma hugsunum sínum og óskum á 

framfæri við fólkið í kringum sig (Kaplan, 2000). Tryggvi átti einmitt í vandræðum með 

þennan þátt málþroskans og einnig spilaði slakur félagsþroski inn í, hann skildi stundum 

ekki hvað var verið að segja, hann átti erfitt með að tjá hugsanir sínar og langanir og 

hann las illa í þau skilaboð sem hin börnin sendu í gegnum leik. 

Tvítyngi er skilgreint sem færni til að skilja og tala tvö mál og síðar lesa og skrifa 

tvö mál. Kostir tvítyngis eru þeir að þegar tvítyngd börn eldast eiga þau auðveldara með 

að læra önnur tungumál og skilja menningarbundin mun en á hinn bóginn hefur tvítyngi 

þann ókost að tvítyngd börn eru seinni til máls og lengur að safna orðaforða (Berger, 

2008). Eins og áður kom fram er Tryggvi þrítyngdur sem gerir erfiðleikana enn flóknari 

og vonandi kostina meiri þegar fram líða stundir. 

Í möppu Tryggva er samtalsskráning sem hafði verið gerð með Tryggva þegar hann 

var 3. ára. Þegar Tryggvi var 4 og hálfs gerði ég aðra samtalsskráninga sem fór líka í 

möppuna hans, þessar tvær samtalsskráninga sýna mjög glögglega þá þróun sem hafði 

átt sér stað.   

Hluti af samræðuskráning sem gerð var í mars 2008 

Tryggvi er að skoða uppstoppaðan krumma með 

leikskólakennara 

K: þetta eru fjaðrirnar á honum. 

T: Fjág 

K: Já hvernig er Krummi á litinn? 

T: Ha? 

K: Veistu það? 

T: Tomamma to-mamma 

K: Eigum við að skoða meira? 

T: Já... 

K: Hvað er hér (skoðum mynd af fjöðrum)? 

T: Figi-hjinihó 

K: Hvað er þetta? 

T: Fisjúve 

K: Fjöður 
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T: Fjöð 

K: Og hvað er þetta? 

T: Gasisikupasi vívíví sigafigja 

 

       Hluti af samræðuskráningu sem gerð var í janúar 2010 

Tryggvi var búin að vera veikur heima í nokkra daga og við vorum að 

ræða hvað hann hefið verið að gera heima hjá sér. 

K: Í gær Tryggvi, þá varst þú ekki í leikskólanum hvar varstu þá? 

T: Baja heima 

K: Af hverju varstu heima? 

T: Af því að ég var lasinn 

K: Varstu lasinn 

T: En má ég faja út? 

K: Já þú mátt fara út eftir smá stund. Hvað varstu að gera heima 

þegar þú varst lasinn? 

T: Baja a... baja bojra 

K: Hvað varstu að borða? 

T: Spaghettí 

K: Er það uppáhaldsmaturinn þinn? 

T: Og ...og kúki og pissi (hlær) 

K: Nei nú ertu að plata mig 

T: Og banani og appelsínu 

K: Ok ég trúi þessu alveg 

Munurinn á þessum tveimur skráningum er augljós. Í fyrri skráningunni má sjá að 

Tryggvi sýnir lítinn skilning á því sem verið er að ræða og getur lítið tjáð sig um það 

sem fer fram. Í seinni samtalsskráningunni þá er ljóst að Tryggvi skilur vel það sem við 

erum að ræða og svarar auðveldlega þeim spurningum sem ég spyr hann, þrátt fyrir að 

hann eigi ennþá í erfðileikum með framburð. 

4.5 Félagsþroski 

Á leikskólaárum taka börn út mikinn félagsþroska og eru góð samskipti við jafningja 

eitt það mikilvægasta í lífi barns á þessum aldri. Þau móta á þessum árum sjálfsmynd 

sína og máta sig við önnur börn og byggja sitt sjálf að einhverju leyti á því  hvað öðrum 

finnst um þau. (Berger, 2008). Félagsþroski barna í leikskóla eflist og mótast í leik. 
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Hlutverkaleikur í  leikskóla byggir grunn að samskiptahæfni síðari tíma og í gegnum 

leik læra þau reglur, sem annað hvort eru fyrirfram ákveðnar, eða þau móta sjálf í 

leiknum. Börn læra þannig reglur og venjur samfélagsins. Þessi æfing í félagsþroska, 

hlutverkaleikur og frjáls leikur, er því mikilvægur hluti af félagsþroskaferli barnsins 

(Berger, 2008). 

Tryggvi átti erftitt með að vera í nánu samstarfi og leik við önnur börn leikskólans 

af ýmsum ástæðum. Hann skildi illa þau félagslegu skilaboð sem börn senda hvort öðru 

í leik, hann misskildi stundum einfaldlega hvað þau voru að segja og hann vildi hafa 

hlutina á sínum forsendum, það er, hann vildi ráða. Hann átti auðvelt með að detta út úr 

leiknum og detta inn í sinn eigin heim kannski með eitt dót sem átti hug hans allan. Ef 

önnur börn voru með leikfang sem hann langaði í þá vissi hann ekki hvernig hann átti að 

beita sér eða hvað hann átti að segja til að fá það lánað. Tryggvi átti erfitt með að ráða 

við tilfinningar sínar og þoldi illa  þegar til dæmis einhver hló að honum, nema það væri 

á hans forsendum þá fannst honum gaman að láta hlægja að sér. Tryggvi átti því í 

nokkrum vandræðum félagslega og það var farið að há honum í daglegu námi hans í 

leikskólanum og ákveðið í samstarfi við móðir hans að grípa inn í. 

Vegna þess að leikskólinn vinnur í eftir Reggio Emilia hugmyndafræðinni þá er 

mikið gert af því að skrá vinnu og leikferli barnanna ég gat því líka lesið mér til um 

félagsþroska Tryggva í leik og gert slíkar skráningar sjálf til þess að fylgjast með 

hvernig þróun hans í leik myndi verða. Hér fyrir neðan er leikskráning sem gerð var 

með Tryggva á yngstu deild leikskólans: 

 

Brot úr leikskráningu síðan Tryggvi var 2 og hálfs árs, þar sem 

Tryggvi er staddur í herbergi með nokkrum börnum og kennari fylgist 

með. 

Fingurnir eru enn upp í munninu. Mér sýnist hann vera að skoða 

tunguna með fingrunum. „mam, mam, mam, mam“ segir hann. Fer 

varlega á hnén út í glugga og másar. Horfir á rigninguna úti og 

bílana. Fylgist með Karen sem er að setja hatt á sig. Sest hægt á 

bekkinn í glugganum. „Ah, eh“ og „ég segja ah, eh“ segir hann. Fer 

aftur á hnén upp í gluggann og svo niður strax aftur. „Aka, mjallti“ 

segir hann. Stendur á gólfinu og bítur í korktappann. Bítur litla bita af 

honum. Fer upp á rauðu dýnuna og horfir út um litla gluggann. 
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„Baggi, dada“, segir hann. Bítur meira í korktappann. „Dajaja, 

ajaja“ segir hann svo.  

 

 

Þessi leikskráning gefur okkur hugmynd um það að Tryggvi leiti ekki eftir samskiptum 

við krakka á deildinni þrátt fyrir að þeir séu að leika sér í sama rými. Hann les illa þegar 

þau gefa honum skilaboð um að vera með í leiknum. 

Þegar ég hafði fylgst með hvernig Tryggva gekk í félagslegum samskiptum fór ég 

að skoða hvernig við gætum unnið saman að því að efla hann í þessum samskiptum. 

Mig langaði til að aðstoða hann við að skilja og læra hvernig best væri að vera í 

samskiptum við jafnaldra sína. Ég hafði eins og áður sagði reynt að nota aðferðir 

atferlismeðferðar en fannst þær passa okkur illa og á engan hátt falla að Reggio Emilia 

hugmyndafræði leikskólans.  

Eftir íhugun ákvað ég að prófa að koma mér inn í leikinn með börnunum, ég 

laumaði mér inn í leikinn og reyndi með sem minnsta róti að aðstoða Tryggva við að 

eiga í samskiptum við börnin og skilja þau félagslegu skilaboð sem fór þeirra á milli. Ég 

sagði honum hvernig hann ætti að bera sig að við að koma með óskir sínar við aðra 

krakka. Á þessum tíma var Tryggvi fastur í að velja alltaf það sama til að leika sér að og 

virtist ekki hafa áhuga á að kynna sér nýja hluti. Á meðan við byrjuðum að æfa 

félagsþroskann fannst mér mikilvægt að hrófla ekki við þessum áhuga hans. Að þær 

kröfur sem ég var að gera til hans færu fram í eins öruggu umhverfi og hægt var. Þess 

vegna fóru þessar fyrstu æfingar í félagslegum samskiptum fram í leik sem hann hafði 

áhuga og mikið vit á. Tryggvi var fljótur að tileinka sér þá færni í félagslegum 

samskiptum sem við vorum að æfa og ekki leið á löngu þar til hann sýndi verulegar 

framfarir í frjálsum leik við önnur börn á deildinni.  

 

Hér á eftir er brot úr leikskráningu þar sem Tryggvi er að leika við 

annan dreng (Ó) með einskonar heimilislegó, sem í eru dúkkur og 

heimilistæki. 

T: Það sullast  

Ó: Ég ætla að fara í stólinn minn, ég vil ekki vera allsber. 

T: Þá er að fara að klæða sig. (Réttir honum kjó)l. 

Ó: Ég vil ekki vera í kjól. (Skoðar dúkkuna hættir við að klæða 

hana). 
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T: Hvar er boltinn. (Finnur boltann). Förum í fótbolta. 

Ó: Förum að borða, ég vil ekki hafa kaffibolla. Ég er að baka 

afmælisköku. 

T: Má ég fá þetta? 

Ó: Nei ég er að baka köku 

T: Krakkar komiði í fótbolta. 

Ó: Ég er markmaðurinn. (Fer að hugsa um litla barnið. 

Mikill æsingur í Tryggva sem er að láta dúkkuna sparka bolta inn 

í eldhúsinu svo að allt fer út um allt). 

Ó: Þú mátt ekki vera í fótbolta inni. 

T: Jú víst það sullast út um allt. 

Ó: Tryggvi, hættu þessu, í alvöru. Maður spilar ekki fótbolta inni 

í alvöru! 

Þessi leikskráning sýnir að hæfileiki Tryggva til að vera í sambandi við að þá krakka 

sem eru með honum í leik hafa batnað og þróast. Hann skilur þau skilaboð sem 

leikfélagar gefa honum og hann á auðveldara með að eiga í samræðum á meðan á leik 

stendur.  

4.6 Tryggvi og sköpun með Legó 

Tryggvi sýndi snemma mikla hæfileika í notkun Legó og við tókum ákvörðun um að 

nýta þá hæfileika hans til forystu, hann  var á tímabili leiðandi í strákahópnum á 

deildinni í nýsköpun með Legó. Ákvörðunin um að nota Legó var tekin til að efla 

sjálfstraust Tryggva og örva hann til samstarfs og leiks með öðrum drengjum á 

deildinni. Þegar hann hafði öðlast sjálfstraust í gegnum ferli þar sem hann var markvisst 

hvattur áfram í þessari nýsköpun og orðin öruggur með styrk sinn, þá fórum við að 

prófa okkur áfram með myndsköpun og Legó. Tryggvi bjó til eitthvað úr Legókubbum 

og síðan fékk hann efnivið til að teikna upp það sem hann hafði verið að byggja. Þetta 

reyndist vel og hann virtist eiga jafn auðvelt með að teikna Legóbyggingunni og hann 

átti með að byggja hana. Það kom okkur skemmtilega á óvart því teikningar Tryggva 

höfðu ekki þróast mikið og voru mjög einfaldar og lítið ígrundaðar. 
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Mynd 2. Tryggvi kubbar geimskip 

  

Mynd 3. Geimskipið  

 

 

 Mynd 4. Tryggvi teiknar geimskipið 

 

Á þeim tíma sem Tryggvi var sem mest í Legóbyggingum í leikskólanum var mamma 

hans einnig dugleg að koma með skip, flugvélar, kappakstursbíla eða geimskip sem 

Tryggvi hafði verið að byggja heima og sýna okkur. Með því náði áhugi hans og 

metnaður í Legósköpun að tengja saman heimilið og leikskólann á skemmtilegan og 

jákvæðan hátt. 
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Þarna hófst mikið vaxtaferli Tryggva í sköpun sem sér ekki fyrir endann á. Við að 

finna í sameiningu eitthvað sem Tryggvi hafði brennandi áhuga á tókst okkur að kveikja 

áhuga hans á að gera hluti sem hann hafði ekki haft áhuga á að gera og ekki haft 

sjálfstraust til að reyna. Einn daginn prófaði Tryggvi að teikna á tússtöflu og 

afraksturinn varð myndskreytt saga um tröllskessu sem sést hér að neðan. 

 
 

 

            Mynd 5. Sagan um Tröllskessuna 

 

 

Legóáhugann notuðum við líka í málörvun. Kubbarnir nýttust Tryggva við að átta 

sig á afstöðuhugtökum, hann byggði eftir leiðbeiningu mínum um að kubburinn ætti að 

koma ofan á, undir, eða við hliðina á og svona gat hann æft sig á afstöðuhugtökum, 

samhliða æfði hann sig á litunum með því að bera kennsl á litinn á þeim kubbum sem 

hann var að vinna með. Sjálfstraust Tryggva efldist mikið við þessa vinnu hans með 

legókubbum.  Hann varð sjálfsöruggari í því sem hann tók sér fyrir hendur og meira 

tilbúin að prófa nýja hluti og upplifa nýjan efnivið. 

Skráningar í starfi með fötluðum börnum eru mikilvægar og nýttar til að skoða 

árangur og framgang íhlutunar. Í Reggio Emilia leikskólum eru skráningar stór hluti 

starfsins og hvert barn á sína möppu fulla af skráningum sem hafa verið gerðar frá 

upphafi dvalar barnsins í leikskólanum. Skráningar í möppunni samanstanda af 

samtalsskráningum, leikskráningum, ljósmyndaskráningum, teikningum og 

athugasemdum barnanna um þær og einnig skráningum um það sem börnin taka sér 

fyrir hendur utan leikskóla. Þessar skráningar tel ég að hægt sé að nýta til að skoða og 

Sagan um tröllskessuna 

Einu sinni var strákur og hundur 

og þeir fóru í göngutúr. Þá var 

lítill strákur að fara í flugvél með 

pabba sínum. 

Þá sparkaði bolti, sem var 

hundurinn, í hausinn á 

tröllaskessunni. Tröllskessan átti 

heima í hellinum hjá 

bóndabænum. Þá var bara sagan 

búin. 
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fylgjast með framgangi íhlutunar til jafns á við aðrar formfastari skráningar sem 

byggjast á útfyllingu í reiti með fyrirfram ákveðnum viðmiðunum. 

5. Samantekt og niðurstöður 

Markmið mitt með þessu verkefni var að kanna hvort og þá hvernig nýjar hugmyndir í 

fötlunarfræði ættu samleið með hugmyndafræði Reggio Emilia.  

Fræðilegi hluti verkefnisins skiptist í tvo kafla þar sem ég fjallaði annars vegar um 

nýjar hugmyndir í fötlunarfræði og hins vegar um Reggio Emilia hugmyndafræðina. 

Þegar nýjar áherslur í fötlunarfræði eru skoðaðar þá er augljóst að þær leiða allar að 

sama grunni. Áherslan er lögð á einstaklinginn og hans styrk, hann er ákvörðunaraðili í 

eigin lífi og markmið í starfi og þjálfun skulu vera ákveðin af honum eða í samvinnu við 

hann. Áherslur í starfi með börnum hafa einnig verið að skýrast og taka á sig ákveðnari 

myndir með hugmyndafræðinni um snemmtæka íhlutun og skóla án aðgreiningar.  

Hugmyndafræði Reggio Emilia hefur verið leiðandi í kennslu yngri barna í 

fjöldamörg ár. Hugmyndarfræðin leggur áherslu á styrk hver barns, að öll börn hafi 

eitthvað merkilegt fram að færa og að hvert barn hafi hundrað leiðir til að tjá sig.   

Þegar þessar áherslur í kennslu og þjálfun yngri barna, snemmtæk íhlutun og 

hugmyndafræði Reggio Emilia, eru bornar saman kemur í ljós að þær eiga töluverða 

samleið. 

Fyrst ber að nefna áhersluna á styrk barnsins og að sú þjálfun sem unnið er með sé 

miðuð við það sem barnið hefur áhuga á og sýnir styrk í. Þessi nálgun á barnið er sá 

grunnur sem Reggio Emilia hugmyndafræðin vinnur út frá. Barnið ræður för,  smíðar 

kenningar og hugmyndir sem kennari hlustar eftir og reynir að dýpka. Hann fylgist með 

barninu í sinu náttúrulega umhverfi, skráir það sem hann sér og vinnur síðan 

einstaklingsmiðaða áætlun með foreldrum og barni þar sem sett eru fram markmið sem 

óskað er að unnið sé með. Í verkefninu segi ég frá Tryggva og því starfi sem við unnum 

saman í leikskólanum Sæborg. Tryggvi bjó við skerðingar á félagsþroska og var 

óöruggur í frjálsum leik og í sköpun. Við tókum til þess ráðs að nýta styrk Tryggva til 

að efla félagsþroskann og sköpunina. Tryggvi lék sér mikið með Legókubba heima hjá 

sér og var búin að ná töluverðri færni í því að byggja úr þeim. Við fórum af stað með 

markvissa vinnu í félagsþjálfun og sköpun með Legókubbana að vopni og okkur fannst 

sú vinna skila Tryggva meiri félagsfærni og meira sjálfstrausti í allri sköpun.  

Tryggvi er nú á lokaári sínu í leikskóla og hefur eignast góða vini og á sinn besta 

vin þar. Hann leitar eftir félagsskap barna og hann er virkur í hópnum, einnig leita önnur 
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börn í hópnum eftir hans félagsskap og hann bregst við þegar til hans er leitað. 

Sjálfstraust Tryggva hefur aukist til muna sem kemur meðal annars fram í því að hann 

veigrar sér ekki við að vera virkur í allri sköpun og hefur í vetur sýnt mikla hæfileika 

meðal annars í að teikna beinagrindur og köngulær sem voru hluti af skuggaleikshúsi 

sem hann tók þátt í að semja.  

Mikilvægi góðs samstarfs og samráðs við fjölskyldu og nærumhverfi barnsins er 

annar sameiginlegur flötur þessa tveggja nálganna. Ekki er litið á barnið sem eyland 

heldur horft á barnið í samspili við umhverfi sitt og aðstæður. Mikil áhersla er lögð á 

gott samband milli leikskóla og foreldra og þeir hvattir til að taka þátt. Í leikskólum 

Reggio Emilia koma börn með skráningar að heiman og skráningar gerðar í 

leikskólanum eru ávallt aðgengilegar foreldrum. Með því að sýna og tengja saman það 

sem barnið gerir og upplifir á heimili sínu og það sem það upplifir og gerir í 

leikskólanum, upplifir barnið jákvætt samband milli foreldra og leikskóla og finnur fyrir  

meira öryggi og trausti. Foreldrar Tryggva hafa frá upphafi verið í góðu samstarfi við 

leikskólann og það hefur hjálpa mikið við þá vinnu sem unnin er með Tryggva í 

leikskólanum. Í Legóverkefninu okkar var móðir Tryggva þátttakandi í því sem við 

vorum að gera, hún kom með það sem hann var að kubba heima hjá sér í leikskólann til 

að hann gæti sýnt okkur og fengið jákvæð og hvetjandi viðbrögð frá okkur. Þessi 

tenging við heimilið ásamt ýmsum skráningum af því sem Tryggvi gerði með móður 

sinni og föður styrktu samband okkar starfsmanna við heimili hans og efldu sjálfsöryggi 

og traust Tryggva. 

Mat á því starfi sem unnið er með barninu er mikilvægt til þess að hægt sér að 

fylgjast með hvort og þá hvaða árangur er af því starfi sem unnið er með. Misjafnar 

leiðir eru þó til mats og hægt að nýta sér ýmiskonar skráningar til þess að meta. Með 

hverju barni er gerð einstaklingsáætlun sem er gott tæki til að fylgjast með þeim 

markmiðum sem sett eru og hvernig unnið er með þau. Skráningar sem fram fara í 

daglegu amstri leikskólans gefa glögga mynd af því hvað barnið er að fást við á hverjum 

degi og hvaða leiðir það fer. Út úr skráningum líkt og þeim, sem eru gerðar í leikskólum 

Reggio Emilia, er unnt að lesa ýmislegt um þroska barns. Til að mynda eru hugmyndir 

barna og ummæli um myndverk góð til að gera sér grein fyrir orða og hugtaka notkun 

barnsins. Leikskráningar gefa góða mynd af því hvernig félagsþroski barns þróast og 

hvort það hefur tileinkað sér eðlileg samskipti við önnur börn í leik. Skráningar með 

annan efnivið gætu sýnt fínhreyfingar barns og svo mætti lengi telja. Skráningar sem 

gerðar voru með Tryggva voru margskonar eins og sjá má í kafla 3.5 skráningar. Þessar 
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skráningar nýtast við að meta ávinning starfsins sem fer fram í leikskólanum og einnig 

til að endurmeta markmið og setja ný. Í hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun er lögð 

áhersla á mikilvægi þess að skráning fari fram á því starfi og þeirri þjálfun sem á sér 

stað með barninu. Án þeirra geti ekki farið fram endurskoðun og mat á því starfi sem 

unnið er með barninu og ekki hægt að gera grein fyrir árangri, sé hann til staðar 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Starfsaðferðir mínar í leikskólanum fannst mér bæði vera í samræmi við áherslur 

snemmtækrar íhlutunar og einnig  falla að þeim aðferðum sem Reggio Emilia leggur 

áherslu á í kennslu yngri barna. Í áherslum beggja er lögð megináhersla á að vinna í 

samræmi við styrkleika og áhugasvið barnsins. Hlutverk kennarans eða þroskaþjálfans 

er að leita eftir styrkleika barnsins, hlusta eftir því hvar áhugi þess liggur og vinna 

áætlanir í samvinnu við barnið og foreldra. Sá sem vinnur með barninu hefur það að 

leiðarljósi að barnið sé sterkur einstaklingur, sem getur haft áhrif á eigið nám og í 

framtíðinni haft áhrif og völd í eigin lífi.  

Öll vinna með börnum sem hefur það að leiðarljósi að það séu hundrað leiðir til að 

hugsa, leika og tala býður að mínu mati upp á áhugaverða nálgun og endalausa 

möguleika sem eru einstaklingsmiðaðir og spennandi.    

Í þeim verkefnum sem sagt er frá hér finnst mér ég geta sannarlega sagt að ég hafi 

verið trú hugmyndafræði Reggio Emilia og einnig að hér hafi verið unnið samkvæmt 

hugmyndum um snemmtæka íhlutun. Spurningin sem ég lagði upp með var: Eiga 

áherslur í starfi með fötluðum börnum samleið með hugmyndafræði Reggio Emila? Að 

þessari athugun minni lokinni get ég svarað þessari spurningu játandi, ég tel að 

hugmyndafræði Reggio Emilia sé eflandi fyrir öll börn og ekki síst þau sem eiga við 

fötlun eða skerðingar að stríða.   
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Lokaorð 

Það er mín trúa að sú vinna sem fer fram með fötluðum börnum eigi að vera jafn 

fjölbreytileg og börnin eru mörg. Mér finnst að ekki eigi að leggja ofuráherslu á að allir 

læri, leiki sér og hugsi eins, heldur að finna farveg þar sem pláss er fyrir allar leiðir og 

hugsanir. Það er mín von að þetta verkefni opni augu einhverra fyrir því að það eru 

margvíslegar leiðir til að vinna með börnum sem glíma við skerðingar og að innan 

mismunandi stefna í leikskólum landsins sé að finna margvíslegar leiðir til að styðja þau 

börn sem þurfa á stuðningi að halda. 
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