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Ágrip 

Þessi rannsókn er starfendarannsókn sem hefur það að markmiði að skoða 

hvernig hugmyndir barna birtast í skapandi starfi, hvernig þau þróa þær 

með félögum og hvernig kennarinn styður við það ferli. Í ljósi nýrra viðhorfa 

til náms var ætlunin að endurskoða starfshætti mína og leitast við að styðja 

börnin í að þróa eigin hugmyndir. Í Reggio Emilia á Ítalíu hefur þróast leik-

skólastarf sem byggir á því að hlusta eftir hugmyndum og kenningum barna 

í starfi. Þar er notast við skráningar (e. documentation) til að skoða hvernig 

börn læra, hvernig þau þróa hugmyndir sínar og tilgátur og hvernig leik-

skólakennarar styðja við hugmyndir þeirra og gera nám þeirra sýnilegt. Í 

rannsókninni studdist ég við skráningu í þeim tilgangi að safna og þróa þau 

gögn sem lágu til grundvallar. 

Ég hóf rannsóknina á því að fylgjast með og skrá samskipti og leik 

barnanna. Á grundvelli þeirra gagna kom ég af stað vinnuferli (e. project) 

þar sem ég skráði samræður og hugmyndir barnanna og bar saman við 

teikningar og verk sem unnin voru í vinnustundum. Aðferðafræðin byggðist 

á spíralferli þar sem ég túlkaði skráningarnar og greindi gögnin jafnóðum og 

brást við þeim í ljósi kenninga félagslegrar hugsmíðahyggju um það hvernig 

börn byggja upp þekkingu. Einnig studdist ég við hugmyndir John Dewey og 

Lev Vygotstky um tengsl leiks og náms sem byggja á því að leikur eða 

skapandi atferli er leið barna til að átta sig á merkingu hluta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samræður og samskipti, ásamt 

skapandi starfi og leik, var leið sem börnin notuðu við að þróa hugmyndir 

sínar. Það að koma hugmyndum sínum í orð eða sjónrænt form, að þurfa að 

rökstyðja skoðanir sínar, var þeim hjálp við að skýra betur eigin hugsanir og 

hugmyndir og vinir og félagar voru mikilvægir í því ferli. Skráningin reyndist 

gott verkfæri við að ígrunda mína kennsluhætti og skoða hvernig ég gæti 

stutt við nám þeirra.  
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Abstract 
„I don´t know it, but I shall think it“ 

To use documentation as a tool to look at preschool children´s ideas. 

This study is an action research with the main goal to see how children´s 

ideas or theories appear in  creative work, how they develop them with 

friends and how the teacher can support the process. In the light of new 

approach to education I will review my practice and try to support children 

in developing their own theories. Preschools in Reggio Emilia in Italy has 

developed a way to listen to children´s ideas and theories. They use 

documentation to see how children learn, how they develop their ideas and 

theories and to see how the preschoolteachers support their ideas and 

make their learning visible. In the research, documentation was used to 

collect and develop the data which it is based on.  

I began my research by looking at and document children´s communi-

cation and play. I used the data to build up a project where I continued to 

document children´s communication and theories and compare with 

drawings and other things from group sessions. The methodalogy was a 

spiral process in which I interpreted the documentation and analyzed the 

data simultaneously and responded to based on the ideas of the social 

constructivist theory of how children build their knowledge. In the 

interpretations I also looked at the ideas of John Dewey and Lev Vygotstky 

on the relationship between play and learning which are based on the idea 

that play or creativity is a way that children use to realize the meaning of 

things.  

The research showed that children used dialogue, communication, 

creative work and play to develop their theories. When they put them in 

words or visual form and had to justify their views, they clarified their own 

thought and ideas. Friends proved to bee very important. The docu-

mentation was a good tool to analyze my teaching and see how I could 

support children in their learning.   
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1 Inngangur 

Heimur okkar er síbreytilegur og líf okkar ólíkt eftir því hvar á jörðinni við 

búum en alls staðar fæðast börn. Börn sem vaxa og dafna og verða að 

fullorðnum einstaklingum. Það nám og sú þekking sem þau geta tileinkað 

sér er háð því umhverfi sem þau alast upp í. Menningin, verkfærin sem 

bjóðast, viðhorfin sem ríkja og hugmyndirnar og þekkingin sem er til staðar í 

umhverfinu taka stöðugum breytingum og hafa áhrif á möguleika okkar til 

náms. Nám barna í dag er því um margt ólíkt því sem það var fyrir 30 árum. 

Einnig er mörgu á annan veg farið hvað varðar menntun barna hér á Íslandi 

og til dæmis Indlandi.  

Með auknum rannsóknum hafa hugmyndir fræðimanna um nám og 

hvernig einstaklingar læra, tekið miklum breytingum. Nú er litið svo á að 

nám sé einstaklingsbundið og áhugi einstaklinganna og þarfir hafi áhrif á 

hvernig og hvað við lærum. Nám eigi sér stað í tilteknu samhengi og krefjist 

virkni og þátttöku. Börn eru álitin færir, getumiklir einstaklingar, tilbúnir til 

að taka þátt í eigin námi (Wells, og Claxton, 2002, bls. 1-10).  

Ný sýn hefur haft áhrif á skólastarf og áherslur þær sem samfélagið setur 

í forgrunn í skólastarfi. „Þarfir og áhugi sem börn láta í ljós á fjölbreyttan 

hátt eiga að vera sá grunnur sem mótar umhverfi og starfshætti leikskólans. 

Í samstarfi við önnur börn og fullorðna skiptast þau á skoðunum, finna 

lausnir og miðla málum“ segir í nýútkominni aðalnámskrá leikskóla (bls. 25). 

Einnig að í leikskóla eigi að byggja á reynsluheimi barna og skapa þeim 

merkingarbæra reynslu, hvetja þau til að túlka reynslu sína og tjá sig á fjöl-

breyttan hátt í gegnum leik, hreyfingu, myndmál, tónlist, tungumál, tölur og 

tákn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 24). Breytt viðhorf 

til barna kallar á nýjar áherslur og starfsaðferðir hjá leikskólakennurum. Í 

stað þess að skipuleggja starf sitt út frá þekkingu sinni á þroskaferli barna og 

velja leikefni, þema og námsefni út frá því, þarf í ríkara mæli að hlusta eftir 

hugmyndum og áhuga barnanna. Styðja þau í að vera virkir þátttakendur í 

eigin námi við að búa til eigin þekkingargrunn í samskiptum við jafningja, 

fullorðna og umhverfið. 

1.1 Forsendur rannsóknar, áhugi minn  

Einn af lykilþáttum leikskólastarfs er það sem gjarnan er kallað skapandi 

starf og birtist það á ýmsa vegu í leikskólum, m.a. í myndsköpun, tónlist og 
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leik. Flestir leikskólar eru með vinnustundir, þar sem þeir vinna með skap-

andi starf á einhvern hátt en þar er hugtakið stundum einskorðað við 

myndsköpun og allt sem tengist henni. Þegar talað er um skapandi starf er 

því oft verið að tala um einhverja gjörð/verknað, einhvern sýnilegan af-

rakstur. Burtséð frá því hvort barnið er að vinna fyrirfram ákveðið verkefni 

sem fyrir það er lagt eða að nota efnivið til eigin tjáningar, sköpunar, sem 

hjálpartæki við að auka skilning sinn. Sköpun (e. creativity) byggir þó á 

hugsun í grunninn og ein skilgreining er sú að sköpun sé ferli eða athafnir 

sem byggja á ímyndunarafli og verði til þess að nýr skilningur vakni sem hafi 

gildi fyrir viðkomandi (NACCCE, 1999, bls. 30).  

Ástæða þess að ég vel að skoða sérstaklega hvernig hugmyndir barna 

birtast í skapandi starfi og hvernig þau þróa þær með öðrum börnum og 

fullorðnum er að sjálf hef ég alltaf horft til skapandi starfs og skapandi hæfi-

leika barns sem lykilþáttar í námi, með áherslu á hina ígrundandi hugsun. 

Undir niðri blunda þó áhyggjur af því að ég sé ekki að vinna með þeirra 

hugmyndir og hjálpa þeim að þróa þær, heldur sé ég að vinna út frá mínum 

hugmyndum um hvað þau ættu að kunna eða læra. Að þeirra áhugi og 

þarfir leiði ekki starfið heldur áhugi minn fyrir að kenna þeim það sem mér 

finnst þau eiga að vita. Ég greini einnig í orðræðu kennara þetta viðhorf að 

„láta börn gera“ í stað þess að hlusta eftir hvað barnið er að gera, hugsa eða 

skoða. Einnig sé ég hvernig kennarar eru stöðugt að leita að góðum 

„föndurhugmyndum“ hver hjá öðrum, í stað þess að leita hjá börnunum. 

Hvaða hugmyndir hafa þau? Hvað langar þeim að skoða eða gera? Því finnst 

mér mikilvægt að skoða hvernig hugmyndir barna birtast og þróast í 

skapandi starfi og hvernig ég geti stutt við það að börnin séu virkir þátt-

takendur í eigin námi og að þeirra áhugi sé leiðandi.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig hugmyndir barna birtast 

í skapandi starfi og hvernig þau þróa þær og byggja upp sinn persónulega 

þekkingargrunn í samstarfi við félaga og kennara. Ennfremur leitast ég við 

að sjá hvernig ég sem kennari bregst við þeim með það í huga að dýpka 

skilning þeirra. Í Reggio Emilia á Ítalíu hefur þróast leikskólastarf sem byggir 

á því að hlusta eftir hugmyndum og kenningum barna í starfi. Þar er notast 

við skráningar (e. documentation) til að skoða hvernig börn læra og gera 

nám þeirra sýnilegt (Rinaldi, 1998, bls. 120 - 123) og mun ég í rannsókninni 

nýta mér þá leið.  

Verkefnið byggir á því að greina hvað skráningarnar segja mér um áhuga 

barnanna og hugmyndir og hvernig þau þróa þær og hvernig ég styð við 



 

15 

áhuga þeirra og hugarflæði. Samræða, ígrundun og tjáning í skapandi starfi 

og þekkingarleit barna verða lykilhugtök við þá greiningu. 

Gildi rannsóknarinnar felst í að koma með nýjar vísbendingar inn í 

leikskólasamfélagið um hvernig börn byggja upp sinn þekkingargrunn og 

einnig hvernig starfendarannsóknir geta nýst kennurum til að skoða sig í 

starfi.  

 

Rannsóknarspurningar:  

 Hvernig birtast hugmyndir og áhugi barna í skapandi starfi?  

 Hvernig þróa börn hugmyndir sínar í samstarfi við félaga og kennara? 

 Hvernig styður kennarinn við það ferli? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessari rannsókn skoðaði ég hvernig börn þróa hugmyndir sínar í skapandi 

starfi. Ég skoðaði sjálfa mig og mitt starf, hvort ég gæti með nýjum 

starfsaðferðum stutt börnin í að vera virkir þátttakendur í eigin námi, við að 

þróa eigin hugmyndir. Ég studdist við skráningar til að skoða hugmyndir 

barna, hvernig þær birtast í skapandi starfi og hvernig þær þróast í samstarfi 

við félaga. Þar horfði ég til kenninga félagslegrar hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism) sem leggja áherslu á að öll þekking verði til í félagslegum 

samskiptum. Einnig til síðtímahugmynda (e. postmodern ideas) sem líta á 

barnið sem samfélagsþegn með skoðanir sem hlusta skuli eftir. Leikur er 

skilgreindur sem aðalnámsleið barna á leikskólaaldri og í rannsókninni 

skoðaði ég tengsl leiks og náms meðal annars út frá hugmyndum John 

Dewey og Lev Vygotsky. Leikskólastarf í Reggio Emilia var einnig haft til 

hliðsjónar en skapandi starf sem tjáningarleið barna er einn af hornsteinum 

þeirrar hugmyndafræði.  

2.1 Grundvallarhugmyndir  

Markmið menntunar hafa í gegnum tíðina verið mörgum hugleikin. Má þar 

m.a. nefna John Dewey sem var ósáttur við stöðuna í menntamálum á þeim 

tímum sem hann var uppi, upp úr 1900 í Bandaríkjunum. Hann taldi að 

skólakerfi þess tíma byggði of mikið á stýringu og vildi sjá skólann sem lítið 

samfélag sem speglaði samfélagið sem það var hluti af. Þar sem byggt væri 

á áhuga barna og þau gætu lært af reynslu sinni hvernig ætti að lifa og 

starfa í samfélagi. Menntun ætti að byggja á því sem barn veit og þekkir til 

að skila árangri (Dewey, 1956). Þó svo að margt hafi breyst síðan hann var 

uppi, hefur ef til vill annað staðið í stað því fræðimenn dagsins í dag hugsa á 

svipuðum nótum þegar þeir velta því fyrir sér hvort vestræn menning hafi 

ekki áttað sig á því að menntun sé lærlingsnám í því að læra að lifa (Wells, 

og Claxton, 2002, bls. 22). Í nýrri aðalnámsskrá leikskóla má sjá viljann til að 

koma til móts við þessar hugmyndir en þar er lögð áhersla á að börnin fái 

tækifæri til að taka þátt í og móta samfélagið í leikskólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25). Líta eigi á börn sem borgara og 

þátttakendur í lýðræðissamfélagi með skoðanir og hugmyndir sem hlusta 

skuli á. 

Viðhorf til barna og áherslur í menntun hafa breyst mikið síðan Dewey 

var uppi, enda hafa hugmyndir um nám og hvernig þekking verður til hjá 
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einstaklingum breyst með auknum rannsóknum. Í dag er horft til kenninga 

sem byggja á svokallaðri félagslegri hugsmíðahyggju. Þar er litið svo á að 

hver og einn byggi upp sína þekkingu í samspili við umhverfið. Samskipti eru 

grunnurinn þar sem þekkingin verður til þegar við leikum og vinnum saman, 

leysum mál saman. Þetta á við um þekkingu á staðreyndum en einnig það 

að tileinka sér siði, venjur og gildi samfélagsins. Með þátttöku í leik, vinnu 

og samræðu, læra einstaklingar á hin ólíku verkfæri samfélagsins, bæði 

áþreifanleg; síma, tölvur, pensla en einnig huglæg eins og hugsunarferla, 

hugsunarvenjur og þau viðhorf sem menning hvers staðar og tíma býður 

upp á. Það að læra að læra er talið mikilvægt. Það er í menningunni, félags-

lega umhverfinu, sem lagður er grunnur að menntun og ólík færni 

einstaklinga ásamt mismunandi áhugahvöt og félagslegum aðstæðum gerir 

það að verkum að þekking hvers og eins er persónuleg (Wells, og Claxton, 

2002, bls. 4-5).  

Hugsmíðahyggja er kenning um þekkingu og nám; hún lýsir því hvað 

„þekking“ er og hvernig einstaklingur „veit“. Hún lýsir þekkingu, ekki sem 

einhverjum sannleika til að læra eða finna heldur sem skilningi sem verður 

til og þróast hjá einstaklingi. Þetta er kenning um nám en ekki lýsing á 

kennsluaðferðum. Hún leggur áherslu á að nám sé ekki afleiðing (result) 

þróunar, heldur sé nám þróun sem krefjist hugvits og skipulagningar af 

nemandanum. Nemandi byggi upp hugmyndir í gegnum reynslu sína með 

skynjun sinni, virkni og endurmati (Fosnot, og Perry, 2005, bls. 33-34). 

Félagsleg hugsmíðahyggja leggur áherslu á að þessi uppbygging verði til í 

samskiptum, tengist menningu. Sú þekking sem einstaklingur getur nálgast 

er háð menningu hvers tíma. Maðurinn skapar menninguna og menningin 

manninn, sagði Bruner. Með öðrum orðum, það sem við getum lært er háð 

stað og stund (Bruner, 1996, bls. 3-5). Hver og einn byggir sínar eigin 

hugmyndir andstætt því að taka á móti þeim tilbúnum og réttum frá 

kennara eða yfirvaldi. Þessi bygging eða hugarsmíð er huglæg og persónuleg 

og oftast ómeðvitað ferli (Selley, 1999). Að byggja upp þekkingu krefst þess 

að nemandi hafi tækifæri til að tjá sig um hugmyndir sínar, prófa þær með 

tilraunum og samræðu og skoða tengsl á milli þeirra og annarra þátta í lífinu 

(Julyan, og Duckworth, 2005).  

Svokallaðar síðtímahugmyndir um nám falla vel að og styðja jafnvel við 

þessar kenningar þar sem þær sjá barn sem virkan þátttakanda í eigin námi. 

Þar er ekki litið á barnið sem einstakling sem við fyllum af fróðleik heldur er 

horft á það sem sterkan, getumikinn samfélagsþegn með eigin skoðanir og 

hugmyndir sem hlusta skuli á. Lögð er áhersla á styrkleika barns en ekki tak-

markanir. Litið er á barnið sem öflugan þátttakanda í samfélaginu og sam-
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verkamann í að skapa nýja þekkingu og menningu í gegnum samskipti 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999).  

2.2 Leikur og nám 

Leikskólinn var skilgreindur sem fyrsta skólastigið hér á landi árið 1994 og 

starfar eftir lögum um leikskóla og aðalnámskrá fyrir grunn- og leikskóla. Í 

skýrslu frá Hagstofu Íslands má sjá að um 82% eins til fimm ára barna sækja 

leikskóla og að frá árinu 1998 er stöðug aukning á fjölda þeirra barna sem 

dvelja þar sjö tíma eða lengur (Hagstofa Íslands, 2012). Því er nokkuð ljóst 

að reynsluheimur barna á Íslandi í dag byggir að stórum hluta á leik og starfi 

með jafningjum og kennurum sem koma með ólíkan bakgrunn og áhugamál 

inn í skólann og hafa áhrif á þá menningu sem þar blómstrar. Heitið leikskóli 

vísar til þess hve leikur er mikilvægur í námi og starfi ungra barna og í 

aðalnámskrá leikskóla er litið á leikinn sem aðalnámsleið leikskólabarna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26). Þar speglast áhuga-

mál og þekking barnanna og til að átta okkur á hugmyndum þeirra þarf að 

hlusta og horfa á leikinn. Þar tengja þau saman allt það sem þau sjá og 

heyra í umhverfinu og vekur áhuga þeirra og prófa sig áfram með þá reynslu 

sem þau öðlast í dagsins önn í samskiptum við vini og fullorðna.  

Jóhanna Einarsdóttir (2001) gerði rannsókn á starfsaðferðum tveggja ís-

lenskra leikskólakennara og niðurstöður hennar bentu til þess að starfsað-

ferðir leikskóla hér á landi spegluðu þessar hugmyndir um mikilvægi leiks í 

námi barna. Þar kom fram áhersla kennaranna á að styðja við félagsleg sam-

skipti og leik. Þó mátti greina að annar kennarinn lagði meiri áherslu á 

undirbúning fyrir grunnskólann á meðan hinn horfði meira á sköpun og 

frelsi til að leika sér án afskipta fullorðinna (Jóhanna Einarsdóttir, 2001, bls. 

154-155).  

Eitt af vandamálum menntunar er skv. skýrslu NACCCE (National 

Advisory Committee on Creative and Cultural Education, UK) hve litlar 

væntingar eru gerðar til barna í menntakerfinu og er þar talið nauðsynlegt 

að horfa meira til skapandi þátta í námi (NACCCE, 1999). Sú áhersla sést 

einnig í nýrri íslenskri aðalnámskrá fyrir grunn– og leikskóla en þar er litið á 

sköpun sem lykilþátt og tengdan öllum öðrum þáttum skólastarfs (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Leikur eða nám? 

Leikur og nám er samtvinnað í hugum flestra sem vinna með leikskólabörn 

en leikur og nám hafa þó ólíka merkingu í hugum margra og það að sameina 

þetta tvennt er eitt af því sem kennarar ungra barna eru að fást við. Rogers 

(2011) dregur upp andstæður þessara tveggja þátta og veltir fyrir sér 



 

20 

hvernig við sameinum þá í kennslustofunni. Annars vegar leikinn sem 

kviknar af áhugahvöt og barnið leiðir, sjálfsprottin athöfn án fyrirfram skil-

greinds markmiðs. Hins vegar uppeldi eða nám þar sem útgangspunktur er 

ákveðið markmið, færni eða geta sem við viljum að barn nái og útbúum 

leiksvæði og leikefni til að ná því markmiði. Hún veltir því fyrir sér hvort 

þróunin (í Bretlandi) sé sú að uppeldismarkmið ráði meiru um leikinn en 

forsendur barnanna og hvort ekki þurfi að skoða betur starfsaðferðir 

kennara og áherslur í kennslu. Reyna að horfa á leikinn út frá sjónarmiði 

barnanna og leitast við að skoða eðli leiksins, markmið og tilgang. Rannsókn 

Rogers á tilgangi leiks fyrir börn sýndi að leikur barna snýst að mestu leyti 

um tengslamyndun og að skoða sjálfsmynd þeirra í gegnum ímynduð 

hlutverk (Rogers, 2011, bls. 5 - 7).  

Samuelson og Johansson (2006) taka undir orð Rogers þar sem þau segja 

að í rannsóknum og leikskólastarfi hafi leik og námi verið haldið aðskildu en 

þau líta þó svo á að það sé að breytast. Í rannsókn þar sem þau skoðuðu 

tengsl leiks og náms leikskólabarna komast þau að þeirri niðurstöðu að 

leikur og nám styðji við hvort annað þegar kemur að því að börn skapi 

reynslu sinni merkingu sem hefur tilgang fyrir þau. Þættir eins og gleði, 

sköpun, sköpun merkingar og möguleikar barna til að móta sér markmið 

geti tengst bæði leik og námi og séu jafnframt mikilvæg fyrir hvoru tveggja. 

Þetta eru þættir sem við tengjum auðveldlega við leik en hafa e.t.v. ekki 

bein tengsl við nám við fyrstu sýn, en ef við horfum á nám í ljósi nýrra 

viðhorfa, þar sem gengið er út frá því að börn læri best í samskiptum og 

samræðu, þar sem áhugi þeirra og forvitni ræður ferðinni þá sjáum við að 

þessir þættir eru einnig mikilvægir í námi barna (Samuelson og Johansson, 

2006).  

Sköpun, sköpun merkingar 

Vygotsky talar um tvær hliðar á mannlegu atferli. Annars vegar þá sem snýr 

að minninu þar sem við getum endurskapað fyrri reynslu. Hin hliðin er 

skapandi og byggir á ímyndunarafli. Þessi skapandi hugsun sem er forsenda 

þess að þróun eigi sér stað. Leikur barna tengist þessari síðari og byggir á 

ímyndunarafli, þar sem börn eru ekki einungis að leika það sem þau sjá og 

heyra, heldur setja þau saman ólíka reynslu og skapa þar með merkingu 

sem fellur að þörfum þess og löngunum. Vygotsky telur að þörf eða löngun 

barna til að segja sögur og að teikna hugmyndir sínar sé af sama meiði, þar 

sem þau eru að finna merkingu í reynslu sína með hjálpartækjum. Ímynd-

unaraflið er þannig uppsprettan að leik og skapandi starfi barna (Vygotsky, 

2004).  
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Hjálpartæki eru einnig mikilvæg þegar barn er að ná tökum á 

tungumálinu en að mati Vygotsky er tungumálið mikilvægt tæki við að til-

einka sér þekkingu og þróa hugsun. Meðan barnið er að ná tökum á tungu-

málinu fer það í gegnum ákveðið þróunarferli, þar sem ungbarnið í leik 

sínum með hljóð, notar röddina einungis til að tjá tilfinningar í samskiptum. 

Síðar notar það tungumálið ásamt öðrum ytri hjálpartækjum til að skýra 

hugsun sína fyrir sjálfu sér og öðrum. Hjálpartækin geta þá verið t.d. 

blýantar, kubbar, málning og skapandi efniviður. Að lokum getur barnið 

sleppt þessum ytri hjálpartækjum og hugsunin verður öll innra með barninu 

(Smidt, 2009, bls. 64).  

Vygotsky telur að hugsun mjög ungra barna sé háð skynjun. Þau byggi 

hugmyndir sínar og skoðanir á því sem þau sjá og skynja. Ímyndunarleikur 

barna, þar sem barn getur látið kubb koma í stað bíls er mikilvægur þegar 

það er að skoða það sem er utan þess sviðs sem það sér og skynjar, átta sig 

á að ekki er allt sem sýnist. Því að geta séð heiminn ekki einungis í gegnum 

liti og lögun heldur í gegnum skynjun og merkingu (e. sense and meaning) 

(Vygotsky, 1933).  

Hugmyndir Vygotsky um hringrás náms lýsa vel hlutverki sköpunar í 

námi. Barnið lærir að nota tákn og verkfæri í umhverfinu og yfirfærir síðar 

þá þekkingu á skapandi hátt til að hafa áhrif á umhverfið, menninguna og ný 

þekking verður til. Ný tákn og verkfæri sem færa nýja möguleika og þannig 

heldur hringrásin, þróunin áfram. Þannig eru sköpun og þróun nátengd ferli, 

háð hvort öðru, þar sem einstaklingarnir hafa áhrif á þróun í umhverfi sínu 

með skapandi atferli og nýjum hugmyndum, þannig verður menningin 

lifandi og síbreytileg. Í þessu ferli er félagslegur leikur barna mikilvægur, þar 

eð í gegnum hann, ímyndunaraflið og skapandi hugsun, geta þau með-

höndlað og fundið reynslu sinni merkingu sem hefur gildi fyrir þau (Moran 

og John-Steiner, 2003, bls. 63 - 69). 

Mikilvægi félaganna í leik og námi 

Vygotsky leggur áherslu á félagslegan leik í námi barna og í kenningum hans 

er fjallað um svæði mögulegs þroska, ZPD (e. zone of proximal distance). 

Þroskasvæði sem liggur á milli þess sem barnið ræður við eitt og þess sem 

það ræður við með aðstoð eldri eða reyndari einstaklings. Hann telur að í 

leik barna myndist þetta svæði án aðstoðar fullorðinna eða reyndari ein-

staklinga þar sem í leik er eins og þau séu höfði hærri en dagsdaglega, eins 

og þau séu stækkuð mynd af sjálfu sér (Vygotsky, 1933). Í leik eru þau 

gjarnan að glíma við eitthvað óþekkt, eitthvað sem þau eru að kanna og 

prófa og þar eru engin „rétt“ svör, ekkert handrit sem leikið er eftir og 
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enginn veit fyrirfram hvernig leikurinn þróast. Þau skapa í sameiningu eitt-

hvað nýtt sem hefur gildi fyrir þau (Hakkarinen, Bredikyte, 2011, bls. 2-4).  

Í hugmyndum Dewey má einnig sjá áherslu á félagslegan leik og skapandi 

þætti hjá börnum, hann telur að börn læri best í félagslegum athöfnum. 

Hann talar um fjögur áhugasvið eða eðlishvatir barna sem nýta megi í skóla-

starfi. Þar nefnir hann fyrst félagsþörf sem birtist í samræðu og samskiptum 

þar sem tungumálið birtist sem einfaldasta form félagslegrar tjáningar 

barns. Svo er það þörfin fyrir að skapa og hanna sem birtist fyrst í leik barna, 

því að þykjast en þróast síðan í það að móta og breyta efnivið. Samband 

þessara tveggja, félags- og uppbyggingarþarfar (e. constructive impulse), er 

svo grunnur að því sem hann kallar rannsóknarþörf og sköpunarþörf. Rann-

sóknarþörfin er þó ekki vísindalegs eðlis hjá barninu, heldur felst hún í 

ánægju þess að gera hluti sjálft og sjá hvað gerist. Sköpunarþörfin byggist á 

lönguninni til að segja frá, tjáningunni, þar sem barn notar ekki bara 

tungumálið heldur einnig aðra miðla. Á þessum fjórum sviðum eigum við að 

byggja grunninn að námi barna að mati hans (Dewey, 1956 bls. 38 – 53).   

Kennarinn og hans hlutverk 

Sköpun byggir á tjáningu og ímyndunarafli. Í daglegu tali er ímyndunarafl þó 

gjarnan tengt einhverju sem samrýmist ekki raunveruleikanum og ekki 

mikilvægt. En í raun er ímyndunaraflið, sköpunin grunnur allrar menningar. 

Ímyndunaraflið, sköpunin og tjáningin er alltaf byggð á reynslu og þekkingu 

viðkomandi, einhverju í umhverfi og menningu ásamt hæfileikum okkar til 

að búa til nýtt samhengi (Vygotsky, 2004, bls. 9 - 13). Því er mikilvægt að 

kennari hafi í huga hvaða reynslu börn fá, hvað er í umhverfi þeirra, hvað 

hafa þau til að segja frá og hvaða möguleika hafa þau til tjáningar? 

Svæði mögulegs þroska eða möguleikar okkar til að bæta við okkur 

þekkingu og færni geta myndast í leik barna að mati Vygotsky. Einnig geta 

þau myndast í samskiptum kennara og barnahóps. Það gerist þó ekki sjálf-

krafa því til að mynda þetta sama svæði í samskiptum kennara og barna-

hóps þarf að hafa í huga að það eru ekki verkefni barnanna sem skipta máli, 

heldur sú hjálp sem börnin fá við að klára verkefnið. Sú hjálp þarf að felast í 

því að frumkvæði barnsins og áhugi á verkefninu sé vakinn (Zuckerman, 

2007). Samuelson og Johansson komust að þeirri niðurstöðu að það sé 

undir kennaranum komið hvort horft sé á nám og leik sem aðskilin eða 

samtengd í skólastarfi það velti á því hvort kennari geti fylgt frumkvæði 

barnanna og hugmyndum eða haldi sig við þau námsmarkmið sem sett séu 

sé í námsskrám (Samuelson og Johansson, 2006).  

Hugmyndafræði Reggio Emilia leggur áherslu á að fylgja eftir frumkvæði 

barnanna og þar segir m.a. að það eigi að varast að kenna börnum það sem 
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þau geti ekki lært sjálf (Gandini, 1998, bls. 71). Þar er lögð áhersla á að 

koma af stað námsferli sem fylgir áhuga og frumkvæði barnanna. Kennarinn 

viðheldur áhugahvötinni með því að hafa tiltækan efnivið, tíma, rými og 

frelsi fyrir börnin til að fylgja henni eftir. Hann þarf að geta staðið til hliðar 

og gefið rými fyrir nám, í staðinn styður hann ferlið með því að setja upp 

aðstæður þannig að börnunum gefist kostur á að prófa hugmyndir sínar 

(Gandini, 1998, bls. 90-91). 

Í umræðunni hafa tvö hugtök tengst námi og kennslu innan félags- og 

menningarbundinna kenninga og hugmynda um svæði mögulegs þroska. 

Það eru hugtökin stuðningsgrind (e. scaffolding) og samvinnunám (e. co-

construction). Þessi hugtök tengjast bæði samskiptum nemenda og kennara 

og miða að því að styðja barn við að byggja upp eigin þekkingargrunn 

(Jordan, 2009, bls. 32). Þessi hugtök byggjast á gjörólíkri nálgun kennarans. 

Þegar nám byggist á stuðningsgrind má segja að kennari stjórni sam-

skiptunum og leiði umræðuna í átt að ákveðinni þekkingu, en við sam-

vinnunám er lögð áhersla á skoðanir barnsins og þátttöku. Skilningur þess 

og skoðanir eru jafnmikilvæg og jafnvel mikilvægari en hins fullorðna. Þarna 

leiðir barnið umræðuna til jafns við kennarann (Jordan, 2009, bls. 37).  

Þá er mikilvægt að taka mið af því að barnið tjáir sig á marga vegu í 

samræðunni og samskiptunum. Það notar ekki bara tungumálið þó svo að 

það sé mikilvægt tjáningartæki, heldur nýtir barnið sér fleiri möguleika í 

samskiptum. Það má í því samhengi vitna í orð Reggio skólanna en þar segir 

að börn hafi 100 mál en tekin séu frá þeim 99. Þar er horft til þess að í 

skapandi starfi séu börn að búa til tengingar á milli ótengdra hluta sem þau 

nái ekki að sjá fyrir sér í huganum. Með skapandi starfi, því að vinna við 

einhvers konar ferli (project) sé verið að vinna jöfnum höndum með 

rökhugsun, tjáningu, ímyndunarafl og vitsmuni (Vecchi, V. 2010, bls.xix). 

Það má einnig orða það svo að listin sé tungumál hugsana þeirra 

(Lowenfeld, og Brittain, 1987).  

2.3 Skapandi starf 

Í daglegri umræðu er hugtakið sköpun sjálfsagt tengt listum í hugum flestra. 

Listum þar sem listamaðurinn túlkar hugsanir sínar og tilfinningar á fjöl-

breyttan hátt og með margvíslegum miðlum. Í skólastarfi tengist hugtakið 

gjarnan listkennslu þar sem nemendum er kennt um listir og fá að kynnast 

af eigin raun ýmsum leiðum til listsköpunar. Skilgreining NACCCE á hug-

takinu er eins og komið hefur fram ferli eða athafnir sem byggja á 

ímyndunarafli og leiða til þess að skilningur vakni sem hafi gildi fyrir 

viðkomandi (NACCCE, 1999). Einhvers konar afurð er einnig talin fylgja 
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skapandi atferli. Gildi sköpunarinnar á þó skv. aðalnámskrá ekki að felast í 

afurð eða sýnileika. Heldur í ferlinu, í hugsuninni, eða eins og segir þar, 

innsæi, gagnrýninni hugsun, ígrundun, lausnaleit og leit að nýjum mögu- 

leikum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). Til að ná því 

marki þarf skapandi starf að byggja á tjáningu barnsins og þær sýnilegu 

afurðir sem gjarnan fylgja að loknu verki ættu því að spegla hugsanir og 

hugmyndir barna.  

Börn nota tungumál, leik og teikningar til að tjá sig og tilfinningar sínar 

og starf þeirra í Reggio Emilia sýnir að það að vinna með þemastarf (e. 

project), getur verið lykill að dýpri skilningi. Lögð er áhersla á samræðu, 

ígrundun og tjáningu í ferlinu. Þar eru börnin hvött til að teikna eða koma 

því í sjónrænt form sem þau sjá, hugsa og eru að velta fyrir sér. Verkin eru 

síðan notuð sem grunnur þar sem þau ræða saman og færa rök fyrir 

hugmyndum sínum. Myndirnar eru notaðar sem minningar og grunnur til að 

byggja áframhaldandi vinnu á (Katz, 1998). Í rannsókn sem gerð var á 

tengslum teikninga og lesturs mátti greina í orðum eins þátttakanda, 

hvernig teikning hjálpar til við hugsun. Þar var fimm ára drengur sem sagði 

að myndir eða það að teikna, færi honum fleiri hugmyndir (Ducharme, 

1991).  

Í starfi Reggio Emilia er gengið út frá líffræðilegri tilhneigingu barna til 

tjáningar og þess að búa til tengsl á milli hluta og hugmynda. Mannshugur-

inn býr yfir þeim hæfileika að geta tekið á móti upplýsingum sem hann 

túlkar samstundis með ótrúlegum sköpunarkrafti. Börn spyrja spurninga og 

koma með svör, tilgátur til skýringar á reynslu sinni og því sem þau heyra og 

upplifa. Því er litið svo á að nám sé skapandi ferli sem byggi á þessum 

hæfileika að búa til nýjar tengingar á milli hluta og hugmynda. Börn þurfi því 

næg tækifæri til að tjá sig um hugmyndir sínar í sjónrænu formi, bæði fyrir 

sig og einnig aðra (Rinaldi, 2005, bls. 116-117). Í hugmyndafræði Reggio 

Emilia er gengið út frá því að það að teikna hugmyndir sínar hjálpi börnum 

að skilja að gerðir þeirra séu hluti af samskiptum. Að þau þurfi að geta 

teiknað myndir sem eru skiljanlegar fyrir aðra. Í huga þeirra í Reggio eru 

myndir mun skýrara og einfaldara tæki í samskiptum en orð (Gandini, 1998, 

bls. 92). 

Skapandi starf og kennsla þarf að fela í sér frumkvæði nemenda, vekja 

þarf áhuga þeirra og forvitni. Dewey talar um áhuga barna á að tjá sig með 

teikningum. En hann leggur einnig áherslu á að börnum sé ögrað til að 

skoða betur, annars sé hætta á að þau festist í að teikna staðlaðar myndir. 

Hugsun er ekki hugsun nema hún sé manns eigin, segir hann. Því þurfi að 

gæta þess að börn hafi frá einhverju að segja sem kemur frá þeim sjálfum, í 
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stað þess að endurtaka það sem aðrir hafa sagt þeim (Dewey, 1956, bls. 40 

– 56).  

Jeffrey og Craft gera greinarmun á því hvort verið er að kenna á skapandi 

hátt eða kenna til sköpunar (creativity). Kennari sem kennir á skapandi hátt 

notar frumlegar aðferðir við kennsluna. Hann brýtur upp námið með leik og 

frumlegum verkefnum. En að þeirra mati er það ekki það sama og að kenna 

til sköpunar, þar sem áherslan er á að virkja skapandi hugsun barnsins. 

(Jeffrey og Craft 2004, bls. 207 -210).  

2.4 Skráning 

Markmið og tilgangur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig hugmyndir barna birtast 

í skapandi starfi, hvernig þau þróa þær í samstarfi við félaga og kennara og 

hvernig ég styð þau í því ferli. Til að nálgast þessar spurningar ákvað ég að 

horfa til Reggio Emilia á Ítalíu en þar hefur þróast leikskólastarf sem byggir á 

því að hlusta eftir hugmyndum og kenningum barna í starfi. Þar er notast 

við skráningar (e. documentation) til að skoða hvernig börn læra og til að 

gera nám þeirra sýnilegt fyrir þau, kennara og samfélagið (Rinaldi, 1998, bls. 

120 - 123).  

Skráning hefur náð fótfestu og þróast víða á Norðurlöndum. Þar er talað 

um uppeldislega skráningu (e. pedagogical documentation) sem góða leið til 

að skoða og skilja leikskólastarf, ásamt því að vera mikilvæg undirstaða fyrir 

ígrundandi og lýðræðislegt umhverfi þar sem kennarar og börn vinni að því 

að finna reynslu sinni merkingu og byggja upp þekkingu saman (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999, bls. 144 - 145).  Hér mun ég notast við hugtakið 

skráning. 

Skráning sem ferli 

Skráning er ferli sem felst í samræðu, ígrundun, túlkun og endurmati 

barnahóps og kennara. Þar sem kennari safnar saman myndum, orðum og 

gjörðum barnanna og skoðar með barnahópnum. Hann skráir niður 

samskipti og samræður barna og kennara í kringum ákveðið efnissvið eða 

þema. Þau gögn eru síðan túlkuð af kennara og gerð sýnileg og notuð sem 

grunnur að frekari samræðu, ígrundun og tjáningu. Ann Åberg talar um 

hlustandi uppeldi (n. lyttende pedaogik), þar sem við með skráningunni 

reynum að gera sýnilegt fyrir okkur og börnunum það sem við heyrum í 

samræðu og samskiptum þeirra til að átta okkur á hvað það er sem barn 

reynir að skilja og hvernig það lærir (Åberg, 2006, bls. 19).  
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Segja má að skráningin hafi tvær hliðar, annars vegar innihald (e. 

content) og hins vegar ferli (e. process). Innihaldið eru þau gögn sem við 

höfum í höndunum, allt það sýnilega sem er skráð og safnað; ljósmyndir, 

teikningar, nótur, orð og gjörðir barnanna. Einnig viðbrögð kennarans því 

hann er þátttakandi í starfinu. Ferlið felst í sýnileika (e. process of 

visualization) þar sem kennarinn, bæði einn og með börnunum og öðrum 

kennurum, skoðar gögnin og veltir fyrir sér merkingunni. Hvað vekur áhuga 

þeirra í umhverfinu? Hvaða tilgátur hafa þau, hvernig túlka þau reynslu 

sína? (Dahlberg, Moss og Pence, 1999, bls. 146-148). Tilgátur barnanna 

tengjast því að þau leita að skilningi, merkingu í þeirra reynsluheimi, 

(Rinaldi, 2005, bls. 112-117). Tilgátur þeirra gætu hljómað eitthvað í þessa 

veru: „Þegar við hoppum, þá togar jörðin okkur niður“. Með skráningu erum 

við að hlusta eftir þessum tilgátum og kenningum barna og hjálpa þeim að 

þróa þær (Dahlberg, Moss og Pence, 1999, bls. 147).  

Börnin læra með og af hvort öðru 

Ígrundun, endurmat og upprifjun eru mikilvægir liðir í námi barna. Við að 

útskýra hugmyndir sínar fyrir öðrum verða þær skýrari en einnig þróast þær 

í samræðunni milli barnanna. Í þessu samspili er það ekki einungis barnið 

sem lærir að læra heldur verður til innan hópsins grunnur að sameiginlegri 

uppbyggingu þekkingar, þar sem hugmynd kveikir á hugmynd og hvert og 

eitt barn kemur með innlegg í samræðuna byggt á sinni þekkingu (Rinaldi, 

2001). Þannig verður til ferli sem byggist á rannsókn af hálfu barnanna. 

Í þessari lýsingu Ann Åberg á vinnu barna í kringum fuglaþema sést þetta 

vel:  

„Þegar börnin í byrjun ferlisins teiknuðu fugla, 

tókum við eftir að þau ræddu mikið saman á 

meðan að þau teiknuðu. Þetta var áskorun fyrir 

þau og þau voru forvitin að sjá hve hægt var að 

teikna fugla á ólíka vegu. Þau þurftu uppástungur 

og góð ráð frá félögum sínum. En eftir því sem 

fleiri börn náðu tökum á því að teikna fugla sem 

þau voru ánægð með þurftu þau ekki að leggja 

neitt á sig við að teikna og samræðurnar urðu 

smám saman minni. Þetta fékk okkur til að hugsa: 

„þau geta þetta, hvernig getum við þróað þetta 

frekar“? Við reyndum á ýmsa vegu að hvetja þau 

börn sem virtust enn vera áhugasöm við að þróa 

teikninguna og gera hana erfiðari og stungum upp 

á að teikna fugla að framanverðu, aftanfrá, að 
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ofanverðu og fljúgandi. Þessar tillögur náðu að 

kveikja nýja glóð. Börnin urðu aftur áhugasöm um 

vinnu hvors annars, hlustuðu og leituðu að 

ráðleggingum félaganna. Nú urðu þau aftur að 

hugsa saman og prófa sig áfram á ólíka vegu. Þetta 

varð aftur spennandi áskorun því hún snerist um 

að skilja og læra eitthvað nýtt“ (Åberg, 2006, bls. 

106). 

Hlutverk kennarans 

Hlutverk kennarans er að gera það mögulegt að þessi samræða milli barn-

anna geti farið fram. Einnig að styðja hana með því meðal annars að sjá um 

að börnin hafi aðgang að þeim miðlum (e. mediation) sem þarf til að þau 

geti gert hugmyndir sínar sýnilegar fyrir sig og aðra. Kennarinn gerir 

samræður, hugmyndir barnanna sýnilegar og setur þær í samhengi eða ferli 

sem hægt er að lesa sig í gegnum (Rinaldi, 2001). Þegar kennarinn gerir hug-

myndir barnanna sýnilegar með því að setja þær uppi á veggi eða þar sem 

þau geta skoðað þær og ígrundað, þegar hann spyr spurninga sem hvetja til 

samræðu og ígrundunar barnanna á verkum sínum eins og: „getur þú 

útskýrt fyrir okkur hvað þú varst að hugsa um þegar þú teiknaðir þessa 

mynd?“, eða „af hverju heldur þú að þetta sé svona“, verða til ný gögn sem 

krefjast frekari ígrundunar.  

Ann Åberg segir að við þurfum að varast að láta skráninguna vera 

myndaalbúm eða lýsingar á atburðum. Heldur verðum við að ígrunda saman 

hvað það er sem þessir atburðir segja okkur um börnin og hvernig þau 

hugsa. Hvernig er hægt að túlka þá út frá ólíkum sjónarhornum? Það er 

þessi ígrundun sem gerir það að verkum að uppeldisleg skráning verður 

þetta verkfæri sem hægt er að nota til að skilja hvað það er sem börnin eru 

að hugsa um og hvernig við getum stutt þau til að þróa hugmyndir sínar 

(Åberg bls. 22). Við þurfum að spyrja okkur spurninga á borð við:  

„hvað vakti mestan áhuga barnanna“? 

„hvað vakti mestan áhuga kennaranna“? 

„var eitthvað sameiginlegt hjá börnunum“? 

„hvaða spurninga er barnið að spyrja, hvað er það að reyna að 

skilja“? 

„hvernig nálguðust börnin verkefnið“? 

„hvaða efniviður, spurningar, verkefni geta stutt þau við að nálgast 

það betur“? 
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Hlutverk kennara í ferlinu er mikilvægt og Kroegar og Cardy komust að 

þeirri niðurstöðu að mistúlkanir á tilgangi skráningar voru kennurum 

fyrirstaða þegar þeir voru að nýta sér skráningu sem hjálpartæki við að 

breyta kennsluháttum sínum úr því að kenna út frá stöðluðu námsefni yfir í 

það að nálgast kennslu út frá hugmyndum hugsmíðahyggju. Þar kom fram, 

að í byrjun upplifðu þeir að tímaskortur, námskrár og togstreita á milli þess 

hvort mikilvægara sé að skrá eða vera með börnunum voru fyrirstaða. En 

þegar kennararnir áttuðu sig á hlutverki sínu í sjálfu ferlinu, að þeir sjálfir 

voru aðalverkfærið í skráningunni, við að túlka og ígrunda skráningarnar, 

fundu kennararnir að þetta var góð leið til að skilja börn og hvað þau voru 

að hugsa og upplifðu ekki lengur sömu fyrirstöðu (Kroegar og Cardy, 2006). 

Að velja þema 

Það er margt sem börnin eru að fást við og það að ákveða hvað það er sem 

eigi að skrá getur verið erfið spurning því barnahópurinn er fjölbreyttur og 

margt sem vekur áhuga hans. Í byrjun ferlis hlustar kennari eftir og skráir 

niður samskipti barna og samræður og ígrundar með sínum kennarahóp 

hvað það er sem vekur áhuga barnanna núna umfram annað, hvað eru þau 

að fást við? Eftir það getur hann einbeitt sér að skráningum á því efnissviði 

sem valið er hvort sem það snýst um að finna út hvernig hægt sé að byggja 

brýr úr kubbum eða hvað fuglarnir borða. Skráning byggist því í grunninn á 

vali kennarans, hann ákveður hvaða tilgátu hann vill fylgja og hjálpa 

barni/börnum að þróa (Dahlberg, Moss og Pence, 1999, bls. 147). 

Markmiðið með skráningunni á að vera að fylgja frumkvæði barnanna, 

leið til að átta sig á hvaða þekkingu þau eru að vinna með og styðja þau við 

að þróa tilgátur sínar. Skráning snýst um að skoða hvað þau eru að gera og 

greina og túlka með það markmið í huga að finna nýjar spurningar með 

þeim. Það krefst þess að geta sett til hliðar eins og hægt er eigin skoðanir og 

viðhorf og vera opinn fyrir annarra hugmyndum og skoðunum í stað þess að 

horfa til fyrirfram gefinna hugmynda (Turner, og Wilson, 2010). Við ætlum 

ekki að gefa þeim rétt svar, heldur finna leiðir fyrir barnið að skoða eigin 

hugmyndir.  

Mikilvægi samræðunnar fyrir kennarann 

Um leið og uppeldisleg skráning hjálpar kennaranum við að dýpka skilning 

sinn og þekkingu á námi barnanna styður hún hann einnig við að þróa sig í 

starfi. Með skráningu verður starf hans sýnilegt og honum gefst kostur á að 

ígrunda eigin starfshætti með öðrum. Hann getur skoðað starf sitt með 

augum annarra og séð hvaða afleiðingar hans aðferðir og aðgerðir hafa á 

nám barna. Í grunninn byggir uppeldisleg skráning á túlkun kennara, hans 

sjónarhorn, skoðanir og sýn verða ósjálfrátt alltaf hluti af ferlinu. Ferlið sýnir 
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ekki einungis hvernig hugmyndir barnanna þróast heldur setur það einnig 

starfshætti kennarans í samhengi við þeirra nám (Dahlberg, Moss og Pence, 

1999, bls. 147 - 153). Það sem er skráð, hvernig það er skráð, frá hvaða 

sjónarhorni gögnin eru túlkuð byggist á vali kennarans. Viðbrögð hans hafa 

áhrif á möguleika barnanna til að vinna með hugmyndir sínar. Ígrundandi 

starfshættir, þar sem kennarar skoða saman hvernig þeir starfa og af hverju, 

skoða eigin sýn á börn og nám og hvort starfshættir séu í samræmi við þá 

sýn er því mikilvægur liður í að halda ferlinu á þeirri braut að vinna með 

hugmyndir barnanna í stað þess að eigin áhugi leið ferlið (Craft, og Paige-

Smith, 2008, bls. 89).   

Rannsókn Bowne og fleiri (2010) á því hvernig vikulegir fundir 

kennarahóps gætu stutt kennaranema við að nota skráningu sem verkfæri 

styður við þetta. Þau skoðuðu hvert hlutverk samræðunnar og þess að deila 

með sér ólíkum viðhorfum og sjónarhornum geti verið í námi og kennslu. 

Hópur kennaranema tók þátt í rannsókninni sem stóð yfir í þrjú ár. Niður-

stöður þeirra bentu til þess að það að skrá eigið nám og barnanna sé gott 

tæki til að skilja börn betur og leiða námsferli. Einnig sé það hjálplegt við að 

ígrunda betur það sem börnin eru að gera og hugsa svo hægt sé að nýta sér 

það í kennslu (Bowne, Cutler, Debates, Gilkersen og Stremmel, 2010).  

2.5 Samantekt á fræðilegum bakgrunni 

Félagsleg hugsmíðahyggja leggur áherslu á að þekking verði til í samskiptum 

og samvinnu. Við samræðu, ígrundun og tjáningu á hugsunum og hugmynd-

um sínum. Börn þurfa að fá að vera virkir þátttakendur í námi sínu, taka 

þátt í skoðanaskiptum og samræðu (Wells, og Claxton, 2002, bls. 4-5). Síð-

tímahugmyndir taka undir þetta og leggja áherslu á að horft sé til styrkleika 

barna en ekki á takmarkanir. Mikilvægt sé að hlusta eftir skoðunum þeirra 

svo þau geti orðið öflugir þátttakendur í samfélaginu við að skapa nýja 

þekkingu og menningu í samvinnu við önnur börn og fullorðna (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999). Börn tjá sig í gegnum sköpun og leik. Þau koma með 

sína þekkingu og áhugamál inn í samfélagið og í gegnum samskipti og leik 

verður til grunnur að sameiginlegri uppbyggingu þekkingar. Börnin eru virkir 

þátttakendur í leik og samræðu og tengjast þar öðrum börnum og prófa sig 

áfram með ólík hlutverk og tengsl við aðra (Rinaldi, 2001; Rogers 2011, bls. 

5-7). Skapandi starf, fjölbreytt tjáskipti, leikur og samræður eru leiðir sem 

börn nota við að túlka hina ólíku reynslu sem þau upplifa dagsdaglega og til 

að átta sig á hugmyndum sínum um umhverfið, samfélagið og þá menningu 

sem þau lifa og hrærast í og eru hluti af (Dewey, 1956 bls. 38 – 53; Rinaldi, 

2000, bls. 116-117). Við þurfum að hlusta á börn til að fylgjast með hug-
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myndum þeirra og til að geta stutt þau í að þróa þær í samvinnu. Ein af 

þeim leiðum sem hægt er að nota er skráning, þar sem við skráum niður 

samræður þeirra og hugmyndir. Þar sem börn nota einnig skapandi starf við 

að túlka reynslu sína þarf jafnframt að hvetja þau til að nota fleiri 

tjáningarleiðir en orð til að tjá sig um hugmyndir sínar (Rinaldi 2005).  
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3 Framkvæmd 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig hugmyndir barna birtast 

í skapandi starfi og hvernig þau þróa þær með félögum og kennara í gegn-

um samræðu, ígrundun og tjáningu. Jafnframt hvernig ég sem kennari 

bregst við hugmyndum barna með það í huga að dýpka skilning þeirra.  

Hluti rannsóknarinnar snýst um að skoða mig sem kennara, ég er að 

skoða hvernig ég sé hugmyndir barna birtast og hvernig ég bregst við þeim 

og því valdi ég að nota sniðið starfendarannsókn. Ensku heitin; practitioner 

research, action research, practical inquiry og self-study eru rannsóknir sem 

Hafþór Guðjónsson flokkar þar undir. Grunnhugmyndir starfendarannsókna 

felast í því að læra í starfi, þar sem rannsakandi skoðar eigið starf og dregur 

af því lærdóm. Skoðar hvað hann er að gera og afleiðingarnar af því. Í starfi 

sínu grípur hann til aðgerða sem hann byggir á rannsókn og rannsakar síðan 

afleiðingar aðgerðanna til að meta áhrif þeirra (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Það sem einkennir starfendarannsóknir í skólum er að þær eru unnar af 

kennurum og fyrir kennara, þær fara fram í umhverfi rannsakandans og 

tengjast hans starfi og þær leiða til breytinga sem rannsakandinn stendur 

sjálfur fyrir (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 512 -514). Starfendarann-

sóknir hafa þá sérstöðu að tekið er mið af þekkingu og gildismati 

rannsakenda. Í þessari rannsókn beini ég sem kennari, sjónum að eigin starfi 

til að öðlast dýpri skilning á eigin athöfnum og starfsaðferðum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009).  

Markmið starfendarannsókna eru margvísleg en þó er hægt að segja að í 

þeim felist að skapa andrúmsloft í skólasamfélaginu þar sem kerfisbundin 

ígrundun á eigin starfi verði hluti af starfi og menningu skólans (Ary, Jacobs 

og Sorensen, 2010, bls. 513). Þessi rannsókn flokkast undir sjálfsrannsókn 

(self – study) sem felur í sér eins konar sjálfsmat. Er ég að gera það sem ég 

tel mig vera að gera og ef ekki hvernig get ég gert það? Starfendarannsóknir 

eru alltaf unnar í samvinnu við aðra (McNiff, 2010). 

Starfendarannsóknir fylgja ekki ákveðnum fyrirfram skráðum ferlum en 

fela í sér kerfisbundna rannsóknaraðferð sem byggist á hring- eða spíralferli. 

Í byrjun ígrundar rannsakandi starf sitt, tekur ákvarðanir um framkvæmd, 

safnar gögnum, túlkar þau og metur. Gögn sem safnast, eru ígrunduð og 

skoðuð jafnóðum og með hliðsjón af þeim er ákveðið hvernig halda skuli 

áfram. Í þessu spíralferli er augum beint að veruleikanum dag frá degi. Það 
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getur því átt sér stað breyting á fyrirfram ákveðnum leiðum og rannsóknin 

getur farið í aðrar áttir en ætlað er, þar eð stöðugt er verið að túlka og meta 

þau gögn sem fyrir liggja. Einnig getur komið til endurskoðunar á gagna-

öflun ef hún telst ekki nægjanleg (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 525-

530).  

Starfendarannsóknum í skólum hefur fjölgað verulega undanfarin ár hér 

á landi. Ein af þeim er skólaþróunarverkefni í Menntaskólanum við Sund, 

þar sem kennarahópur hefur rannsakað eigin starfshætti með skólaþróun 

að markmiði. Hver kennari vann út frá sínu starfi en hittist í rýnihópum, 

sameiginlegt markmið var að auka meðvitund nema fyrir ábyrgð sinni á 

eigin námi. Ein af athyglisverðum niðurstöðum úr þeirri rannsókn gæti verið 

að starfsþekking skólafólks verður sýnileg í stað þess að hverfa þegar 

kennari hverfur af vettvangi og hægt er að nota hana til að styrkja fagvitund 

og búa til sameiginlegan þekkingargrunn (Hafþór Guðjónsson, 2008).    

3.1 Bakgrunnur minn 

Ég er að hluta til að rannsaka mig sem kennara og mínar starfsaðferðir og 

því hefur bakgrunnur minn og reynsla í starfi óneitanlega áhrif á rann-

sóknina. Ég útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1983 úr Fósturskóla Ís-

lands og hafði frá upphafi mikla trú á skapandi starfi og leik sem mikil-

vægum þáttum í menntun barna. Tengdi ég það saman í starfi mínu sem 

leikskólakennari, með því að vinna með leik og skapandi vinnu í tengslum 

við sagnagerð barnanna. Þegar Kennaraháskóli Íslands bauð upp á fram-

haldsnám í listgreinum árið 1996 ákvað ég að taka mér leyfi frá störfum og 

skoða betur þennan þátt leikskólastarfsins. Þann vetur kynntist ég betur 

John Dewey og kenningum hans, ásamt því að skoða frá ýmsum hliðum gildi 

skapandi starfs í leikskólanum. Eitt af lykilhugtökum í kenningum Dewey er 

reynsla (e. experience). Um hana segir hann m.a.: „Ef sú reynsla sem við 

öðlumst leiðir okkur ekki út á brautir sem við höfum ekki áður kynnst, vakna 

engin vandamál, en vandamál eru drifkraftur þess að við förum að hugsa“ 

(Dewey, 1963a, bls. 74). Að hans mati skiptir meginmáli að læra af 

reynslunni það er að taka eftir tengslunum á milli athafna og afleiðinga. 

Forvitnin er sú hneigð sem ætti að virkja hjá börnum, einhver spurning til að 

svara og vandamál  að leysa (Dewey, 1994, bls. 28). Að mínu mati speglast 

hugmyndir barna svo í skapandi starfi. Þar felast óþrjótandi möguleikar á að 

kanna, skoða og skapa. Athafnasemi vekur hugsunina, hugurinn verður 

virkari þegar hönd fylgir (Dewey, 1963a, bls. 63). Sú reynsla sem ég öðlaðist 

í þessu námi varð til þess að þegar ég sneri aftur til starfa var ég enn 

sannfærðari um gildi sköpunar og listgreina fyrir börnin. Fljótlega að því 
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námi loknu skipti ég um vinnu og starfaði sem fagstjóri listgreina í leikskóla í 

átta ár.  

Starfið í Reggio Emilia hefur einnig haft mikil áhrif á mig og hugmyndir 

mínar en það byggir m.a. á kenningum Dewey. Það vakti áhuga minn frá 

upphafi að sjá þar unnið með listgreinar út frá tilgátum barnanna og sjá þær 

þróaðar og dýpkaðar með skapandi starfi. Rannsókn mín snýst um það að 

skoða hvernig ég geti breytt starfsaðferðum mínum í þessa átt að vinna út 

frá þekkingarleit þeirra. Ég hef talið mig vera að vinna út frá áhuga þeirra og 

þótt mikilvægt að vekja forvitni og sköpunargleði. Einnig hef ég lagt áherslu 

á að vinna út frá þekkingu þeirra en markmiðið hefur gjarnan verið kennsla. 

Ég er að kenna þeim í gegnum listir um fugla, gróður, dýr eða annað það 

sem ég tel þau hafa áhuga fyrir, kenna þeim það sem ég veit. Í rannsókn 

minni hef ég áhuga á að snúa við blaðinu og finna leiðir til að vinna með 

hugmyndir þeirra.  

3.2 Þátttakendur og gagnaöflun 

Þátttakendur í rannsókninni, ásamt mér voru átta börn, samstarfsmaður 

minn og aðstoðarleikskólastjórinn. Hlutverk samstarfsmanns míns fólst í að 

aðstoða við skráningu, skrifa vettvangsnótur, skrá niður samtöl og taka 

myndir. Einnig að vera með í að skoða og túlka myndir, verk og leik barn-

anna og ákveða næstu skref. Aðstoðarleikskólastjórann hitti ég einu sinni í 

viku og kom hann inn sem faglegur gagnrýnandi. Hann var ekki beinn þátt-

takandi í rannsókninni og kom því með annað sjónarhorn á rannsóknina. 

Hann nýttist vel til að ígrunda skráningarnar með mér, koma með gagnrýni 

á túlkun mína á gögnunum og setja fram önnur sjónarhorn.  

Rannsóknarferlið 

Rannsóknarferlið tók fjóra mánuði, frá janúarbyrjun til aprílloka. Á deildinni 

voru 28 börn fjögurra til fimm ára. Þau átta börn sem tóku þátt í rann-

sókninni urðu öll fimm ára í kringum rannsóknartímabilið. Þau hafa flest 

verið saman í hópi frá tveggja ára aldri en ég kynntist þeim stuttu áður en 

rannsóknin hófst. Dagskipulag leikskólans skiptist í svokallað skipulagt starf 

og svo frjálsan leiktíma. Undir skipulagt starf leikskóla falla stundir sem 

kennari skipuleggur út frá ákveðnu markmiði. Þær geta falist í tónlist, 

hreyfingu, gönguferðum, samverustundum eða vinnustundum. Í frjálsum 

leiktíma geta þau valið sér leiksvæði og leikefni eftir áhuga hvers og eins.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig hugmyndir barna birtast 

í skapandi starfi og hvernig þau þróa þær í samstarfi við félaga. Einnig 

hvernig kennarinn styður við það ferli. Ég og aðstoðarmaður minn stefndum 

að því að fara af stað með einhvers konar ferli (project) með barnahópnum. 
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Finna þema sem vekti forvitni og áhuga barnanna og skoða það með þeim í 

vinnustundum. Því ákvað ég að einbeita mér að skráningu í þeim hluta 

skipulagða starfsins sem sérstaklega var sniðinn að skapandi starfi og sam-

skiptum barna og kennara. Undir það féllu svokallaðar vinnustundir barn-

anna og samverustundir. Barnahópurinn sem tók þátt í þessari rannsókn 

hittist í vinnustundum einu sinni í viku. Það voru sameiginlegar stundir 

hópsins í sérstöku rými sem ætlað var fyrir myndsköpun og þau voru vön að 

vinna í. Einnig voru þau ásamt öðrum hóp í samverustundum tvisvar á dag, 

þar sem var ýmist spjallað, sungið, leikið eða hlustað á sögur. Þær stundir 

voru einnig notaðar fyrir skráningar. Í byrjun þegar við vorum að leita að 

þema skráðum við einnig í frjálsum leik barnanna, hvað þau voru að leika 

hverju sinni. Það gerðum við einnig í lokin til að sjá hvort hægt væri að 

greina að þemað tengdist inn í leikinn. 

Skráningin gegndi tvíþættu hlutverki, sem gögn í rannsókninni við að 

skoða hugmyndir barnanna en einnig sem hjálp við að þróa vinnuferli barn-

anna. Vinnustundir hófust á því að barnahópurinn og ég rifjuðum upp hvað 

við hefðum verið að gera síðast og þau sögðu hvert öðru frá og sýndu 

myndir sínar samhliða. Síðan var ákveðið, ýmist saman eða ég kom með til-

lögu, hvað við skyldum gera næst. Dagleg skráning á leik og samtali fór fram 

í byrjun rannsóknar þar til ég og samstarfsmaður minn, sáum að komið væri 

efni sem hægt væri að nota í vinnuferli. Eftir það var einungis skráð það sem 

tengdist því ferli. Í lok rannsóknar var svo aftur farið út í daglega skráningu á 

leik barna, þar sem verið var að leita eftir hvort í leiknum þeirra væru 

einhver tengsl við þemað.  

Gagnaöflun 

Gagnaöflun fólst í að safna: Skráningu á leik og samtölum í vinnustundum, 

ljósmyndum af vinnu þeirra og verkefnum, teikningum og verkum barnanna 

og dagbók rannsakenda.  

1. Skráning á leik og samtölum: Í byrjun var safnað gögnum í frjálsum 

leik barna, þar sem skráð var hvaða leik þau væru að leika og punktar 

úr samtölum barnanna við félaga og kennara. Þegar vinnuferli var 

farið af stað, skráðum ég og samstarfsmaður minn einungis samtöl 

þeirra í vinnustundum og samverustundum. Þessar skráningar voru 

notaðar til upprifjunar með börnunum og ígrundunar, þar sem í 

byrjun vinnustunda var tekið fram það sem þau höfðu verið að gera 

eða hugsa síðast. Síðan skoðuðum ferlið í vinnunni með þeim hingað 

til og hvað þau vildu gera næst.  
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2. Ljósmyndir: Myndir voru teknar í vinnustundum af verkum og leik 

barnanna. Þær voru að einhverju leyti notaðar jafnóðum með 

börnunum til ígrundunar og upprifjunar. Ég spurði spurninga eins og: 

„Manstu hvað þú varst að hugsa eða gera þegar þessi mynd var tekin 

eða gerð?“ Einnig voru þær notaðar til að setja upp á veggi og gera 

sýnilegt námsferlið.  

3. Teikningar og verk barna: Verkum þeirra var safnað og notuð til 

umræðu með þeim á sama hátt og ljósmyndirnar og skráningarnar. 

Ég spurði  spurninga á borð við: „Viltu segja okkur frá myndinni 

þinni?“ Einnig voru þær settar upp á vegg til að spjalla út frá í daglegu 

starfi.  

4. Dagbók: Ég hélt dagbók þar sem ég skráði hjá mér vangaveltur um 

starfið og upplifun mína af vinnustundum. Samtöl mín við aðstoðar-

mann og það sem ég vildi taka til umræðu við aðstoðarleikskólastjóra 

og fundi þá sem við héldum. Dagbókin var notuð á þeim fundum 

ásamt öðrum gögnum til ígrundunar og túlkunar. Gögnin voru skoðuð 

með það í huga að leita eftir því hvaða sameiginlegu þemu ég sæi hjá 

börnunum. Einnig með það í huga hvort einhverrar endurskoðunar 

væri þörf og hvaða skref væru tekin næst? 

5. Diktafónn var notaður í vinnustundum, sem stuðningur við skriflega 

skráningu, til að fylgjast betur með samræðum barnanna og sam-

skiptum  

Einnig voru öll gögnin notuð fyrir mig og samstarfsmann minn til að skoða 

hugmyndir barnanna og hvernig þær þróuðust og ákveða hvernig við vildum 

bregðast við og skoða hvaða áhrif okkar inngrip höfðu haft.  

3.3 Umfjöllun um siðferðileg atriði og hvaða leyfa þarf að 
afla 

Þessari rannsókn var að hluta til ætlað að skoða mig sem kennara í starfi og 

því taldi ég í fyrstu ekki þörf á formlegu samþykki annarra en leikskólastjóra 

og nánustu samstarfsmanna. Ég taldi þó mikilvægt að leita eftir samþykki 

barnanna og foreldra þeirra. Þegar leitað er eftir samþykki barna, þarf alltaf 

að finna leiðir til að veita þeim upplýsingar um rannsóknina á máli sem þau 

skilja. Einnig þarf að hafa í huga það valdaójafnvægi sem er á milli barna og 

fullorðinna. Þegar um börn er að ræða er einnig nauðsynlegt að fá samþykki 

umsjónaraðila (Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 770).  
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Ég fékk í byrjun leyfi hjá börnunum fyrir að fá að nota myndirnar þeirra 

og orð utan leikskólans og fékk óformlegt leyfi hjá foreldrum. Eftir því sem 

leið á rannsóknina fór ég að velta því fyrir mér hvort ekki væri nauðsynlegt 

að fá formlegt leyfi foreldra. Börnin sem taka þátt í rannsókninni eru fá og í 

rannsókn sem þessari er erfitt að tryggja nafnleynd. Hún gerist á ákveðnum 

stað og tíma og á opinberum vettvangi. Hún byggir að miklu leyti á hug-

myndum barnanna, hugsunum þeirra og áhugamálum. Þau eru öll persónur 

með ólík einkenni sem speglast í vinnu þeirra. Fljótlega sá ég að við 

skráninguna kynntist ég betur hverju barni og lífi þess. Í myndunum þeirra 

og hugmyndum speglaðist reynsluheimur þeirra og persónuleiki. Við það 

vöknuðu ýmsar spurningar eins og: Hvernig get ég tryggt persónuvernd? 

Hvernig vinn ég með gögnin þannig að ekki sé hægt að rekja þau til 

ákveðinna einstaklinga? Hvaða myndir get ég birt og hvaða hugmyndir?  

Þegar ég sá hvað gögnin voru persónuleg, ákvað ég að leita eftir 

formlegu samþykki foreldra. Einnig skoðaði ég vel þau gögn sem ég birti í 

rannsókninni og valdi með það í huga að ekki væri hægt að tengja þau á 

einhvern hátt ákveðnum börnum. Gætti þess að þar væru ekki neinar  teng-

ingar í einkalíf þeirra, engar persónulegar vangaveltur sem hægt væri að 

rekja til ákveðinna barna.  

3.4 Rannsóknarferlið 

Í byrjun rannsóknar var barnahópurinn ásamt mér og aðstoðarmanni 

mínum, að vinna með ljós og skugga eins og við gerum gjarnan í janúar 

þegar sól er að hækka á lofti. Hingað til hef ég unnið þannig að ég ákveð 

þema út frá því sem ég tel vera áhugasvið þeirra og skipulegg vinnustundir 

með ákveðna námsþætti í huga eins og endurspeglun, litablöndun, þrívídd, 

formskynjun o.s.frv. Núna var markmiðið að fá frá börnunum spurningar 

þeirra, hugsanir og hugmyndir, að sjá hvernig hugmyndir þeirra birtast í 

skapandi starfi og að þróa þær áfram í samvinnu. Til að vekja upp áhuga 

velti ég upp spurningum eins og: Hvað gerði skuggann, hvort hægt sé að 

breyta skugganum, hvort hann sé alltaf eins á litinn?  

Ég og samstarfsmaður minn skráðum niður samskipti þeirra, svör og 

spurningar í vinnustundum og samverustundum og hvað þau voru að leika í 

frjálsum leik. Þessi gögn voru greind og túlkuð með það í huga að finna hvað 

það væri sem vekti áhuga þeirra umfram annað. Markmiðið var að fara af 

stað með einhvers konar ferli (project) með börnunum þar sem börnin væru 

studd við að þróa hugmyndir sínar. Þegar komið var að því að ég taldi mig 

vera komna með þema sem vakti áhuga, notaði ég vinnustundir við að 

skoða hugmyndir þeirra með þeim. Stundirnar byrjuðu á því að skoða hvað 
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við hefðum verið að gera síðast, spjalla um verkin þeirra og lýsa fyrir hinum 

börnunum. Út frá fyrirliggjandi gögnum hverju sinni, var ég síðan tilbúin 

með spurningar sem miðuðu að því að fá þau til að útskýra hugmyndir sínar 

og byggðust á: „Hvað gerist ef .....?“ „Hvað varstu að hugsa.... ?“ „Viltu segja 

okkur frá ...?“ „Hvað langar þig að gera næst?“ Einnig var ég tilbúin með 

efnivið sem mér fannst henta því sem þau höfðu verið að velta fyrir sér 

síðast. Sem dæmi má nefna að þegar þau veltu fyrir sér þeirri hugmynd að 

það væri nótt á Íslandi þegar það væri dagur í Ástralíu, þá kom ég með 

hnött og vasaljós og þau léku sér með það og skoðuðu hvernig sólin skein á 

ólíka fleti jarðarinnar. Í lokin teiknuðu þau það sem þau höfðu verið að gera 

í vinnustundinni. 

3.5 Greining gagna og túlkun 

Starfendarannsóknir eru spíralferli sem byggjast á ígrundun og aðgerðum í 

kjölfar þeirra og þar á eftir fer aftur fram ígrundun og svo koll af kolli. Því er 

greining gagna stöðug í gegnum rannsóknartímabilið. Markmið þeirra er að 

skoða hvað er að gerast í ákveðnu samhengi en ekki að komast að einni 

réttri niðurstöðu. Því er mikilvægt að koma með greinargóða lýsingu svo 

aðrir geti notað niðurstöðurnar til samanburðar eða upplýsingar. Hver og 

einn metur því samhengið með það í huga hvort sú þekking sem varð til í 

rannsókninni sé á einhvern hátt yfirfæranleg (e. transferable) á eigið starf 

eða reynslu (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 528 - 529).  

Reynt var að tryggja trúverðugleika í rannsókninni með því að hafa 

utanaðkomandi aðila til að fylgjast með og vera gagnrýnandi á túlkun og 

ákvarðanir. Einnig með því að nota fjölbreyttar tegundir gagna og bera þau 

saman, gögn sem byggðu á:  

Reynslu (e. experiencing) rannsakenda. Dagbók, þar sem kom 

fram upplifun mín á deginum, einnig hvað ég gerði og hvað ég 

var að hugsa.  

Rannsókn og skoðun (e. examining). Myndverk barnanna og 

ljósmyndir. 

Könnun (enquiring). Vettvangsnótur/skráning á leik hugmynd-

um og skoðanaskiptum barnanna, (Ary, Jacobs og Sorensen, 

2010, bls. 525 - 527). 

Þau gögn sem ég safnaði saman voru notuð til að svara fyrstu tveimur 

rannsóknarspurningunum  mínum: 

o Hvernig birtast hugmyndir og áhugi barna í skapandi starfi?  
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o Hvernig þróa börn hugmyndir sínar í samstarfi við félaga og 
kennara? 

Ég skoðaði þau með eftirfarandi spurningar í huga, þær fræðilegu forsendur 

sem ég hafði í rannsókninni og út frá lykilhugtökum sem voru samræða, 

ígrundun og tjáning:  

o Hvernig birtust hugmyndir þeirra í skapandi starfi. 

o Á hverju byggðust hugmyndir þeirra ? 

o Hvað sá ég sameiginlegt hjá börnunum? 

o Breyttust þær á ferlinu? 

Eftir því sem leið á rannsóknina og fleiri gögn söfnuðust varð auðveldara að 

bera saman gögn sem birtust í reynslu og upplifun, við gögn sem byggðust á 

rannsókn og könnun. Við það að bera saman gögnin sá ég að upplifun mín 

fór ekki alltaf saman við það sem þau teiknuðu. Einnig bættu skoðanaskipti 

barnanna ýmsu við teikningar þeirra sem ekki sást við rannsókn.  

Þessi ígrundun og samanburður var notaður jafnóðum til að ákveða 

hvernig ég vildi bregðast við, til hvaða aðgerða ég vildi grípa til að styðja við 

þetta samstarf barnanna og þar urðu til gögn sem nýttust við að svara 

þriðju rannsóknarspurningunni sem var: Hvernig styður kennarinn við það 

ferli? Til að skoða þá spurningu var haft til hliðsjónar: 

o Hvernig brást ég við?  

o Studdu viðbrögð mín við frekari ígrundun og þróun hjá börn-

unum? 
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4 Niðurstöður 

Þessari rannsókn var ætlað að skoða hvernig hugmyndir barna birtast í 

skapandi starfi, hvernig þau þróa þær í samstarfi við félaga og hvernig 

kennarinn styður við það ferli. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að 

endurskoða starfshætti mína í þá átt að styðja börnin í að þróa eigin hug-

myndir, vera virk í eigin námi. Í upphafi rannsóknar einbeittum við, ég og 

samstarfsmaður minn, okkur að skráningum á samskiptum barna í frjálsum 

leik, samveru- og vinnustundum. Þær skráningar voru síðan notaðar til að 

finna sameiginlegt áhugasvið barnanna og fara af stað með þema (e. 

project) sem byggðist á þeirra hugmyndum. Rannsóknin byggðist á stöðugri 

gagnaskoðun og vali mínu og túlkun á þeim gögnum sem lágu fyrir hverju 

sinni.  

4.1 Hugmyndir þeirra og hvernig þær birtast og þróast í 
samstarfi við félaga og kennara. 

Í byrjun rannsóknar var barnahópurinn ásamt mér og aðstoðarmanni 

mínum að skoða ljós og skugga. Ég kom með vasaljós, slökkti öll ljós og þau 

léku með ljósið og ýmsan efnivið. Í þessu dæmi þar sem Signý leikur sér 

með skugga af hendinni sinni, má sjá hvernig börnin vinna með hugmyndir 

sínar í leik og koma orðum að því sem þau eru að gera:  

Signý: „Hárið mitt er gult, hendin mín var risastór, náði 

alveg undir hurðina, .... núna er hendin ekki stór“.  

Fleiri fóru að leika sér með þessa hugmynd og þegar ég sá að þau voru að 

skoða líkamann sinn með vasaljósinu og hvernig hann stækkaði og minnkaði 

ákvað ég að koma með myndvarpa í næstu vinnustund og bjóða upp á leik 

með honum. Í byrjun bjuggu þau til ýmar skuggamyndir með líkama sínum 

eða leikföngum. Svo fóru sum að klippa út myndir og setja á myndvarpann. 

Eitt barnið klippti út krókódíl og var með hann á myndvarpanum og sagði: 

„Ef ég færi ljósið fer krókódíllinn á gólfið“. Síðan fór það að leika með 

myndirnar og settist á krókódílaskuggann á gólfinu og sagði: „Nú er ég á 

hestbaki, nú geri ég gíraffa“. Og barnið fór og klippti út gíraffa og lét á 

myndvarpann, lét síðan dýrin leika sér saman á myndvarpanum. 

Hvernig er hægt að stækka og minnka skuggann? 

Í þeim tilgangi að fá þau til að skoða hvernig skugginn breytist eftir því hvar 

ljósið er staðsett, stakk ég upp á því að við gerðum byggingar úr trékubbum 

og notuðum vasaljós til að skoða skuggann af þeim. Eftir þann leik teiknuðu 

þau byggingarnar og skuggann. Myndir 1 og 2 (bls. 40) sýna hvernig sum 

voru að skoða skuggann sem sama form en svart, eins og sjá má á mynd 1, 
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meðan önnur skoðuðu hvernig skugginn var ýmist lítill eða stór eftir því hvar 

ljósið var staðsett eins og sést á mynd 2, þar sem lítill blár skuggi er við 

hliðina á brúnni sem barnið byggði og teiknaði. Á báðum þessum myndum 

byrjuðu þau á því að teikna formið og teiknuðu svo skuggann.  

 

Þarna var Sigga að byggja 

turn úr trékubbum. Bygg-

ingin er í lit en skugginn 

svartur. Sigga: „Þetta er 

einn kubbur og svo annar 

beint upp og annar og 

beinn. Þegar ljósið færist, 

færist skugginn““. 

 

 

 

 

Ella byggði brú og lýsti 

ofan á brúna og þá kom 

lítill skuggi sem er hér 

sýndur blár við hliðina á 

marglitri brú. Ella: „Hér 

var skugginn lítill, því 

ljósið var uppi“. 

 

 

 

 

Af hverju er nótt í Ástralíu þegar það er dagur á Íslandi? 

Þau voru á því að það þyrfti alltaf að vera ljós til að það kæmi skuggi en það 

væri alveg hægt að nota vasaljós og einnig að: „Það getur líka verið sólin 

sem er ljós“. Sú umræða þróaðist út í umræðu um sólina og um nótt og dag 

og þar eð sú umræða vakti áhuga hjá öllum börnunum var ákveðið að fylgja 

því þema eftir. Hér má sjá skráningu úr vinnustund:  

Jón: „Þegar það er dagur á Íslandi, þá er nótt í Ástralíu“.  

Ég: „Af hverju heldur þú að það sé“? 

Mynd 1 Skuggi af kubbabyggingu 

Mynd 2 Skuggi af brú 
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Jón: „Af því að ef að hérna er nótt þá fer sólin annars staðar“.  

Sigga: „Af því sólin er stundum niðri þá er dimmt hér“.  

Sævar: „Sólin setur sína sól upp“.  

Ég stakk upp á því að við næðum í hnött og vasaljós og 

slökktum ljósin og notuðum vasaljós til að leika sólina og lýsa 

upp hnöttinn þar sem átti að vera dagur. Þau skiptust á að 

leika sólina og í byrjun fóru þau hringinn í kringum hnöttinn 

og færðu vasaljósið upp og niður til að það kæmi alls staðar 

sól. Svo sagði Sigga: „Jörðin snýst en sólin ekki“. Og þau 

skiptust á að snúa hnettinum og halda sólinni kyrri. Ég vakti 

athygli þeirra á því að núna væri sólin alltaf uppi og skini 

aldrei niðri, því þau voru með hnött sem var fastur á grind. 

Sigga sagði: „Sólin sest bara til að sólin geti verið alls staðar“. 

Og þau létu sólina setjast og héldu áfram að snúa hnettinum.  

Eftir það teiknuðu þau myndir af hnettinum og sólinni og næst þegar við 

hittumst skoðuðum við þær myndir og þá höfðu vaknað nýjar hugmyndir 

eins og sjá má á þessari skráningu: 

Sigga: „Hnötturinn snýst ekki bara svona, heldur líka svona og 

svona (og hreyfði sig á alla kanta). Sólin er alltaf föst því það 

er eldhnöttur utan um hana. En hnötturinn hann snýst svona 

og svona“.  

Eftir þessa umræðu ákvað ég að finna aðra leið til að skoða með þeim tengsl 

sólar og jarðar og í næstu vinnustund kom ég með blöðrur sem ég blés upp 

með þeim og teiknaði inn á þau lönd sem þau vildu hafa. Þau pöruðu sig 

saman tvö og tvö og með vasaljós í hlutverki sólar létu þau hnöttinn eða 

blöðruna snúast þannig að sólin skini einhvern tímann á öll löndin. Þá 

kviknaði sú hugmynd að þó að hnötturinn snúist þá dettum við ekki og 

sjórinn dettur ekki og samræðurnar voru svona:  

Sigga: „Þegar við hoppum þá togar jörðin okkur niður, eld-

kúlan togar okkur niður en hvernig haldist sjórinn niðri?“  

Signý: „Hann er frosinn“. 

Sigga: „Hann er ekki frosinn en hann er ennþá niðri, hvernig 

haldist hann?“  

Alda: „Eigum við að skoða hnöttinn?“  

Jón: „Það er tunglið, það togar í sjóinn. Með svona geisla sem 

heldur sjónum“.  
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Alda: „Af því tunglið er með svona nál hér og hún er gul á 

litinn og hún getur lyft sjónum. Það er svona nál sem heldur 

sjónum og togar í það“. 

Sævar: „Hver heldur húsinu okkar?“ 

Sigga: „Það á að moka og moka og moka og svo fer húsið 

ofan í“. 

Sævar: „Það þarf stóra gröfu í stóra holu“. 

Jón „Nei, það togar ekki öldurnar, þær fara ekkert uppí loft 

það bara festir hann“ (er að svara Öldu). 

Alda: „Nei, ég meina ekki þannig heldur bara svona togar, 

svona á landinu“.  

Þau teiknuðu síðan aftur myndir af því hvernig þau sáu fyrir sér snúning 

sólar og jarðar. Myndir 3 og 7 (bls.43 og 45) eru eftir Siggu, sem leiddi 

svolítið umræðuna um sólina og jörðina. Á mynd 3, sést hnötturinn með 

dagsól og náttsól. Á mynd 7, sem er myndin sem hún teiknar eftir að hún 

kemur fram með hugmyndina að jörðin snúist á alla kanta, sést hvernig hún 

reynir að teikna snúninginn með því að hafa jörðina ekki alveg hringlaga og 

notar þar með teikninguna til að gera hugmynd sína sýnilega. Þetta er í sam-

ræmi við Vygotsky sem talar um að hugsun barna byggist á því sem þau sjá 

og skynja og þau noti ýmis hjálpartæki eins og teikningu til að gera 

hugmyndir sínar sýnilegar og til að skoða hluti sem eru utan þess sem þau 

geta skoðað og reynt (Vygotsky, 1933).  

Hvernig þróast hugmyndirnar? 

Í samræðunni í kaflanum hér fyrir framan kom Sigga með spurningu sem 

hafði vaknað hjá henni og félagarnir koma með skýringar og finna lausnir. 

Þessi samræða sem felur í sér ígrundun og tjáningu er lýsandi fyrir sam-

skiptin í vinnustundum. Þetta má tengja við hugmyndafræði Reggio Emilia 

þar sem segir að skýringarleit barna sé hluti af skapandi hugsun þeirra 

(Rinaldi, 2005). Þau höfðu ýmsar hugmyndir og voru tilbúin að ræða þær sín 

á milli og hlusta hvert á annað. Þau notuðu teikningu og leik sem leið til að 

átta sig á hugmyndum sínum og skýra þær. Það tengist hugmyndum 

Vygotsky um hvernig börn nota tungumál og hjálpartæki við að skýra 

hugsun sína (Vygotsky, 1933). Í samræðunni og leiknum um sólina og 

jörðina, bls. 40, má sjá hvernig innan hópsins myndast sameiginleg þekking, 

á snúningi jarðar um sólu þar sem þau breyta fyrri hugmyndum sínum á 

tengslum sólar og jarðar (Rinaldi, 2001). 
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Í þessari vinnu barnanna var hnötturinn miðpunkturinn og þau byrjuðu 

öll á honum í myndunum sínum. Teiknuðu síðan löndin á hann ásamt 

dýrum, ef þau vildu hafa þau með og í lokin bættist sólin við og myrkrið.  

4.2 Hvernig birtast hugmyndir þeirra í skapandi starfi? 

Þau voru alltaf tilbúin að teikna, mála eða vinna með hugmyndir sínar á 

sjónrænan hátt. Hér má sjá hvernig þau sjá fyrir sér tengsl sólarinnar og 

jarðarinnar á nokkrum myndum. Þau eru að vinna út frá þeirri hugmynd að 

ef það er dagur á Íslandi þá er nótt í Ástralíu og búa öll yfir þeirri þekkingu 

að Ástralía sé hinum megin á hnettinum. Allar myndirnar sýna jörðina sem 

miðpunkt og svo gera þau dagsól og nóttsól, sjá myndir 3 (bls. 43) og 4 og 7 

(bls.44 og 45).  

Sigga teiknaði fyrst jörðina 

setti síðan: „Norðurpólinn, 

þar sem ísbirnirnir búa, 

suðurpólinn þar búa mör-

gæsirnar, Kanada, Pólland, 

Spán og Ísland, þar sem við 

eigum heima“. Einnig 

Grænland (grænt). Í lokin 

setti hún myrkur og sól og 

litaði sjóinn. Sigga: „Ég 

gerði svona svart þar sem 

er myrkrið“ 

 

 

Þarna speglaðist þekking þeirra á löndum jarðar, þau voru að teikna m.a. 

Pólland, Kanada og Spán. Mörgæsalandið og Ísbjarnalandið komu fyrir en 

þau eru þar að gera greinarmun á Suðurpól og Norðurpól, sjá myndir 3 (bls. 

43) og 7 (bls.45). Einnig tengja þau áhugamál sín inn í verkefnið eins og sést 

á mynd 4 (bls.44) þar sem er Kisuland og Hákarlaland.  

Börnin sem unnu myndir 4 og 5 (bls. 44) unnu út frá grunnlínu. Heimur-

inn er ekki hringlaga á mynd 4, heldur flatur að neðan og barnið sem gerði 

mynd 5, bætti við grasi neðst á blaðið til að fá grunnlínu.  

 

 

Mynd 3  Sólin er uppi, myrkur niðri 
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Trausti teiknaði hnöttinn 

og svo lönd og dýr. Einnig 

báðar sólirnar áður en 

hann byrjaði að lita. Löndin 

eru í mörgum litum. Há-

karlarnir eru í sjónum þar 

sem er nótt. Trausti: „Kisan 

býr í Kisulandi, það er 

dagur hjá henni“ 

 

 

 

 

Ella gerði þessa mynd. Hún 

teiknar línu í kringum 

jörðina til að sýna 

snúninginn. Það er sól í 

horni uppi og myrkrið fer 

inn á hnöttinn (þetta 

svarta). Síðan setur hún 

gras neðst. Ella: „Þetta er 

jörðin, það bláa er sjórinn“. 

 

 

 

 

 

 

Ella gerði einnig þessa 

mynd sem sýnir hvar 

sólin skín öðru megin á 

hnöttinn. Hún notar 

örvar til að sýna 

sólargeislana og dekkir 

jörðina þar sem sólin er. 

Ella: „Sólin sendir alla 

geislana“. 

 

Mynd 4 Kisu- og hákarlalönd 

Mynd 5 Jörðin snýst í hringi 

Mynd 6 Nótt og dagur 
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Sigga var að reyna að sýna 
snúning jarðarinnar. Lönd-
in virtust ekki skipta máli, 
þau voru eiginlega bara 
sett þarna með en þessi 
oddur neðst er leiðin að 
snúningnum. Svo voru 
dagsól og nóttsól í horn-
unum. Sigga: „Jörðin snýst 
og þá kemur dagur“. 

 

 

 

Alda teiknaði fyrst hnöttinn 

en setti síðan inn á hann 

jörðina, sólina og tunglið, 

ásamt einhverjum löndum, 

svo setur hún myrkur upp í 

horn. Alda: „Þetta bláa er 

sólin sem skín á löndin“. 

 

 

 

 

Þau vildu fá að mála sólina og jörðina 

Þau voru að velta fyrir sér hvað væri stærst, sólin, jörðin eða tunglið og þau 
komust ekki að samkomulagi. Einn var viss um að jörðin væri stærri: „Við 
sæum að sólin væri lítil“. Annar sagði: „Hún sýnist það bara, af því hún er 
svo langt í burtu“. Á myndunum hér má sjá hvaða hugmyndir þau hafa en 
einnig má sjá þar að þau teikna hús og dýr á jörðina eða við hliðina á henni, 
eins og mynd 9 (bls.46) sýnir. Fáar myndirnar nota grunnlínur en samt má 
sjá þær, meðal annars á mynd 11 (bls.46), þar sem grillir í grasrönd neðst.  

 

 

 

 

Mynd 7 Snúningur jarðar 

 

Mynd 8 Sólin sem hluti af jörðinni 
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Trausti var á því að sólin væri 

stærri. Jörðin er hér með 

Kisulandi og Hákarlalandi. Einnig 

eru þar kisur og hákarlar, 

tunglið sést svo við hliðina á 

jörðinni. Trausti: „Sólin er stærri, 

hún þarf að skína á kisurnar og 

hákarlana“. 

 

 

 

 

 

 

Signý var á því að sólin væri 

stærri og bætti svo við stjörnum. 

Signý: „Sólin, svo er jörðin hér 

minni og síðan eru allar 

stjörnurnar. Ég hef séð það í 

bók. Það bláa er himininn“. 

 

 

 

 

Sigga sagði að jörðin væri stærri 
og svo málaði hún myrkur alls 
staðar nema þar sem sólin var. 
Neðst á myndinni er svo grasið, 
sem sést óljóst hér. Sigga: 
„Jörðin er stærri, við sæum að 
sólin er lítil“. 

 

 

 

Mynd 9 Sólin er stærri 

Mynd 10 Það eru stjörnur á himninum 

Mynd 11 Jörðin er stærri 
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Við gerum kort, stúlknahópurinn 

Jörðin vakti áhuga og þau fóru í framhaldinu að skoða kort af heiminum. Við 

skiptum okkur í minni hópa, stúlkur og drengir og gerðum okkar eigin landa-

kort. Í þeirri vinnu speglaðist einnig þessi fjölbreytta vitneskja þeirra og 

áhugamál. Stúlknahópurinn byrjaði á að teikna alls konar lönd, einnig sólir, 

„því hún þarf að skína á löndin“. Einnig teiknuðu þær hús og fólk, máluðu 

síðan sjóinn og löndin. Síðan bættust við klippimyndir, kastalabygging og 

flugvél svo hægt sé að heimsækja alla vini sína, dýr og hafmeyjur sem synda 

í sjónum. 

Þessi skráning var gerð þegar þær voru að byrja vinnuna: 

Sigga: „Ég er að gera Pólland“. 

Alda: „Sérðu ég er að gera skrýtið land. Það er 

kannske Holland“. 

Signý: „Ég vil ekki hafa Holland hjá mér, ég vil gera 

Afríku og Madagaskar. Madagaskar er eyja“.  

Alda: „Talandi land“ (og allir hlæja).  

Signý: „Alda,má ég kannske mála landið þitt?“ 

Ella: „Á ég að gera fyndnara land en þetta?“  

Signý: „Samt fer ég ekki að hlæja, ég ætla að gera 

annað lítið hjarta“.  

Mynd 12 Kort stúlknahópsins 
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Alda: „Ég ætla að gera stærsta landið“. 

Signý: „Er það kannske Rússland? Ég ætla þá að gera 

Afríku, það er líka fullt af ljónum“. 

Ella: „Ég ætla að gera gras hérna“. 

Alda: „Það er stundum gras í kringum löndin“. 

Ella: „Það er stundum eyja með grasi í kring“. 

Sigga: „Ég ætla að gera göturnar“. 

Ella: „Ég geri pinkulítið gras“  

Signý: „Er það ekki Grænland?“ 

Ella: „Nei, ég ræð því sjálf“. 

Alda: „Ég ætla að gera smásnjó á Brúnlandi“. 

Signý: „Hér er leikskólinn minn í Kanada“.  

Ella: „Hér er húsið mitt og Öldu“. 

Þarna sést hvernig þau vinna með lönd sem eru til og þau þekkja nöfnin á 

en einnig kemur þarna Brúnland. Holland var land sem hafði komið í 

ræðuna daginn áður þegar þau fengu gest í heimsókn sem var að segja þeim 

frá Hollandi. Þau gera umhverfið, hús, gras og götur. Einnig birtist þarna 

umræða um græna litinn og hvað hann táknar. Grænland var ýmist grænt 

hjá þeim eins og nafnið bendir til eða hvítt sem tengdist því að þar væri 

mikill snjór og ís.  

Við gerum kort, drengjahópurinn 

Mynd 13 Kort drengjahópsins 
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Hinn hópurinn vann allt öðruvísi kort. Í byrjun töluðu þeir um löndin sem 

þeir þekktu en þegar þeir fóru að vinna, voru þeir uppteknari af mynstri og 

litum. Af því að mála hús fyrir vini sína eða dýrin. Þeir töluðu mikið hvor upp 

í annann en lítið var um beinar samræður. Þessi hópur byrjaði einnig á því 

að búa til lönd. Síðan fóru þeir að vinna með mynstur og liti, m.a. var 

regnbogi á ýmsum stöðum. Eina landið sem tengdist okkar heimskorti var 

Ísland. Þeir bættu við færri hlutum.  

Jón: „Ég er að gera bleikland“. 

Páll: „Hérna er súkkulaðiland. Bláa var svona Ísland. Ég ætla 

að gera allt í regnboganslitum“. 

Trausti: „Þetta er pinkulítill mús, í holu“. 

Sævar: „Hér á ég heima, hér Jón, hér Páll, hér Trausti“. 

Trausti: „Hér eru margar holur og hér er landið sem kisa á 

heima, því hún á alltaf að borða mýs, það eru rosa margar 

holur, þetta er svona land“.  

Páll: „Hér er eitt stórt land“. 

Sævar: „Ég ætla að gera mikið af löndum, ég er bara 

búinn“. 

Páll: „Sjáið, hérna er mjög stórt land“. 

Sævar: „Hvað ert þú að gera Jón?“ 

Jón: „Ég er að gera land sem björn á heima í, í Risalandi“. 

Páll: „Ég á heima hérna. Jón á heima þarna, Sævar á heima 

hérna. Trausti á heima hérna. Þetta er vegur alla leiðina til 

regnbogans“. 

Jón: „Hér er regnboginn“. 

Á þessu korti voru lönd sem tengjast litum og mynstri. Einnig dýrum og 

húsum fyrir þau og vini þeirra. 

Eftirfarandi umræður spunnust þegar við vorum að hugsa um hverju við 

vildum bæta á kortið okkar eftir að hafa skoðað þau saman. Í þessari 

samræðu sést hvernig þau ígrunda skoðanir sínar með félögum sínum.  

Alda: „Ég vil bæta við, svona eitthvað ég veit ekki hvað það heitir. 

Ég vil mála það, það heitir Skrýtna land“. 

Páll: „Röndótt, t.d. blátt, Ísland, Norðurpóllinn“.  

Signý: „Öll lönd eru græn eins og gras, hef séð það í 

flugvélinni“. 

Ella: „Ísland er hvítt“. 
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Sigga: „Fjöllin eru hvít“. 

Signý: „Húsin eru ekki öll græn“. 

Alda: „Eins og regnboginn úr flugvélinni“. 

Jón: „Kannske er þetta rétt hjá Signý“ 

Signý: „Löndin eru græn og sjórinn blár. Á daginn er þetta 

grænt, en á nóttunni alls konar“. 

Ella: „Þetta er ekki rétt hjá Signý. Þetta græna er grasið og 

laufblöðin, svo eru líka fjöll“. 

Sigga: „Ég held grænt, hvítt, fjólublátt, bleikt. Esjan er 

fjólublá“.  

         Signý: „Fjöllin eru brún. Þau eru brún og blá“.  

Tengsl á milli hluta og hugmynda 

Í kortavinnunni sáust fjölbreyttar hugmyndir hjá báðum hópum þar sem 

börnin voru að vinna með þekkingu sína á landi og umhverfi. Þar voru lönd, 

þar sem hús, dýr, gróður eða fólk birtist. Báðir hópar voru uppteknir af litum 

og tengdu litina við löndin sín. Þau voru mikið að blanda liti og búa til nýja 

liti. Grænt eða hvítt tengdist yfirleitt Grænlandi og blátt eða hvítt Íslandi. 

Þegar við héldum áfram með verkefnið fóru þau stöðugt nær „ævintýrinu“ 

en alltaf var samt einhver tenging við raunveruleikann eða réttara sagt þá 

þekkingu sem við hin fullorðnu höfum af umhverfinu. Þau bjuggu stöðugt til 

ný tengsl á milli hluta og hugmynda eins og sést t.d. í nöfnunum á lönd-

unum sem tóku stöðugum breytingum og urðu Hafmeyjuland, Prinsessu-

land, Dýraland og Hjartaland. Ísbjörn átti heima í landinu með snjónum og 

hafmeyjar og hákarlar fóru í sjóinn. Kastali fullur af prinsessum og 

kettlingum var í einu landinu. Hjá báðum hópum birtist þörfin á að viðhalda 

tengslum við félagana. Þar sem  annar hópurinn setti flugvél á kortið, á 

meðan í hinum var gengið út frá því að allir ættu heima í sama landinu 

(Rogers, 2011, bls. 5-7). 

Í hugmyndafræði Reggio Emilia er gengið út frá líffræðilegri tilhneigingu 

barna til að búa til ný tengsl á milli hluta og hugmynda (Rinaldi, 2000, bls. 

116 – 117). Í kortum og teikningum barnanna, speglast þekking þeirra og 

áhugi, þau tengja saman hugmyndir sem þau fá úr sögum og bókum, úr 

samskiptum við fullorðna og félaga og eigin áhugamálum við löndin sem 

þau eru að búa til. Það má sjá á kortunum og einnig á teikningum hvernig 

þau tengja saman hluti og hugmyndir úr umhverfi sínu. Við sjáum þar m.a. 

dýraríkið, löndin, lífríkið og leik með liti og persónuleg áhugamál. Þetta má 

tengja við hugmyndir Dewey (1956) um sköpunarþörf barnsins, löngunina til 

að segja frá hugmyndum sínum á sjónrænan hátt. Einnig við hugmyndir 
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Vygotsky um að átta sig á merkingu hluta með hjálpargögnum (Vygotsky, 

1933). 

Þau útskýra hugmyndir sínar og fá til baka aðra sýn og þannig verður til 

sameiginleg þekking innan hópsins (Rinaldi, 2001). Í myndum 3 -8 (bls. 43, 

44 og 45) þar sem þau eru að teikna hugmyndir sínar um nótt og dag eru 

þau að vinna með skynjun sína annars vegar sem segir þeim að jörðin sé flöt 

og sólin sé uppi og hins vegar þær hugmyndir að jörðin sé hringlaga og 

snúist í kringum sólina. Þetta tengist kenningum Vygotsky um að hugsun 

ungra barna sé háð skynjun og að á leikskólaaldri séu þau að þroska hana í 

þá átt að geta áttað sig á merkingu hluta óháð því sem þau sjá eingöngu. Til 

þess noti þau tungumálið og þau hjálpartæki sem þau hafa kost á önnur 

eins og teikningu og leik (Vygotsky, 1933). Í myndunum má einnig sjá ólíkar 

nálganir einstaklinganna og persónulegan áhuga hvers og eins, t.d. með 

prinsessum hjá einu þeirra og kisum hjá öðru. Þetta er í samræmi við 

kenningar félagslegrar hugsmíðahyggju sem leggur áherslu á að hver og 

einn byggi upp sinn eigin skilning í samskiptum við aðra (Selley, 1999; Wells, 

og Claxton, 2002). 

4.3 Hvað sá ég sameiginlegt hjá börnunum?  

Þegar ég fór að velta fyrir mér hvað ég upplifði og sæi í rannsókninni, hvort 

ég sæi einhvern rauðan þráð þá var það þrennt sem alls staðar blasti við. 

Það var: Hlutverkaleikurinn, hvernig þau reyndu að leggja sinn skilning í það 

sem var í umhverfi þeirra og þörf þeirra fyrir ígrundun, samræðu og 

tjáningu á hugmyndum sínum.  

Hlutverkaleikurinn 

Frá upphafi var hlutverkaleikurinn og félagslegi þátturinn mest áberandi hjá 

þessum hópi. Þau léku mikið og mest kisuleiki og dýraleiki. Þau voru nánast 

alltaf í leik eða hlutverkum, í fataklefanum, í matartímum, í vinnustundum 

og yfirleitt alls staðar. Kettlingar, kisur og svo kisumömmur sem eru 

eigendur kattanna, voru aðalhlutverkin. Einnig voru prinsessur vinsælar, dýr 

af ýmsu tagi og persónur úr sjónvarpsþáttum, ofurmenni eins og BenTen, 

vélmenni og skrýmsli. Þau léku einnig mikið það sem verið var að fjalla um í 

sögunum okkar og frásögnum. Í kringum þorrann voru þau í víkinga- og 

indíanaleikjum. Galdrakarlinn í Oz, sem hefur verið vinsælasta sagan undan-

farna tvo mánuði, var einnig vinsælt leikþema. Kisur, kettlingar, prinsessur 

og ofurhetjur eða hættulegar verur (skrýmsli) voru þó vinsælustu persón-

urnar og skinu alltaf í gegn. Það að eiga eða að einhver vildi eiga mann var 

mikilvægt. Eftirfarandi leikur hjá fimm börnum var lýsandi fyrir samskiptin 

og hvernig þau tengdu saman raunverulegan heim, það er dýrin, og svo 
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ævintýrapersónur. Athyglisvert var hvernig þau fléttuðu þessu saman og allt 

var hægt: 

Alda, sem er kisumamma og hreindýramamma (eigandi 

dýranna), gengur um og leggur á borð. Jón sem er köttur 

skríður um allt og er alltaf að taka af borðinu og skoða, 

velta sér og hlaupa. Sigga og Ella eru hreindýr sem eru að 

búa til kassa fyrir kisuna að sofa í. Signý kemur inn og spyr 

án þess í raun að beina því að einhverjum sérstökum: „Má 

ég vera prinsessukisan þinnar“. Sigga svarar: „Já, en ég er 

hreindýr“. Ella segir: „Nei, þú ert hreindýradrottning og ég 

er hreindýraprinsessa“. Signý spyr: „Má ég þá vera hrein-

dýrakisa?“ Það fæst samþykkt. Og Signý segir: „Við erum 

allar í skóginum í húsinu okkar“. Alda segir: „Ég átti heima 

með ykkur“. Signý segir: „Nei þú getur það ekki þú áttir 

heima annars staðar“. Alda: „Ég er konan sem átti ykkur“. 

Sigga: „Nei, þú áttir heima langt í burtu“. Ella: „Við eigum 

heima í skóginum“. Sigga: „Þú ert svona eins og grýla og við 

erum hrædd“. Þá sést greinilega á svipbrigðum Öldu að hún 

er ekki glöð og sátt. Svo Sigga sér það og segir strax: „Ég er 

með góða hugmynd. Þetta er svona gamalt grýluhús og 

grýlan er farin og konan, sem á okkur, býr í og við erum í 

skóginum“. Þetta fæst samþykkt og leikurinn heldur áfram 

og stuttu síðar eru hreindýrin gleymd og allir eru kisur sem 

búa í gamla húsinu hjá kisumömmunni sem gætir þess að 

allir fái að borða.  

Í þessari frásögn sést þessi þörf fyrir að tilheyra, vera með, bæði hjá 

Signý sem kemur inn í leikinn og eins hjá Öldu sem var með í leiknum en á 

hliðarlínu. Hún hafði í raun lítil munnleg samskipti en brást við þegar átti að 

setja hana út úr leiknum. Þarna birtust hreindýr en þau breyttust fljótlega í 

kisur sem voru vinsælustu dýrin. Það var yfirleitt vinsælla að eiga heldur en 

að einhver vildi eiga mann. Það var vinsælla að vera kisumamma en 

kettlingur. Því þróuðust ólíkar kisur eins og hreindýrakisur og prinsessukisur. 

Þessi áhugasvið í leiknum, dýrin og þessi þörf fyrir félagana, speglaðist 

einnig í vinnustundum. Þar sem þau bjuggu til hús fyrir sig og vini sína og 

höfðu dýr og ævintýrapersónur með að einhverju leyti í flestum verkum 

sínum, munnlega eða sýnilega.  
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Að prófa eigin kenningar 

Fyrir utan leikinn og leikgleðina var áberandi þörf barnanna fyrir að leggja 

sinn eigin skilning á hlutina. Prófa eigin hugmyndir og kenningar á það sem 

var að gerast í umhverfinu. Hér má sjá nokkur slík dæmi: 

Í náttúrufræðisafninu fylgdust þau með fiskabúrinu:  

Alda: „Sjáið þennan fisk, hann er alltaf að glápa á okkur“. 

Signý: „Hann er alveg gamall“.  

Alda: „Hann er örugglega afafiskurinn“. 

Þau voru að fara út og það var enn myrkur. 

Alda segir: „Já en það er ennþá nótt, dagurinn er ljósblár“. 

Í marga daga lá þoka yfir Reykjavík og við sáum hvorki 

Perluna né Esjuna. Þau voru öll úti í glugga einn daginn að 

velta fyrir sér hvað þoka væri.  

Sævar: „Kannske kemur svona úr þotum sem flaug svona“. 

Sigga: „Eða ósýnilegt efni, svo að við sjáum ekkert“. 

Alda: „Ósýnilegar eldflugur“. 

Jón: „Kannske hvítar“. 

Ella: „Svona efni sem er þarna einhvers staðar“. 

Páll: „Af því maður hreyfir sig svo mikið“. 

Trausti: „Þetta er svona þegar við erum úti þá öndum við“. 

Signý: „Kannske úr gufubaðinu“. 

Þessar tilgátur byggja á reynslu af því sem þau þekkja úr umhverfi sínu. 

Staðreyndum sem þau sjá og upplifa í umhverfi sínu. Afar eru gamlir. Getur 

verið að það sé dagur þegar það er enn svartamyrkur úti? Þau sjá hvítan 

reyk úr flugvélum, gufu úr gufubaðinu. Andardráttur þeirra að vetri til er 

líkur þokunni sem þau sjá núna. Einnig byggja þær á þekkingu sem þau geta 

ekki sannreynt en hafa heyrt um eins og ósýnilegum eldflugum sem gætu þá 

verið hvítar.  

Hérna má sjá umræðu um ljós þegar ég var að vekja athygli þeirra á því 

að þau gætu stjórnað ljósinu. En þau voru á því að ljósið væri hluturinn 

sjálfur.  

Alda: „Ljós er til að sjá sig og sjá hvað maður er að gera“. 

Signý: „Spegillinn gerir ljós út úr sér, hann er svo skær“. 

Sigga: „Ljós er bara svona ljósapera“. 

Alda: „Já eða svona til að kveikja og slökkva, svona ljós“. 
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Í þessu dæmi sést að hugsun barnanna er háð skynjun, ljósið er einungis 

hlutur. Þó svo að þau sjái ljósið breytast og sjái það brotna með speglinum, 

þá er ljósið fyrir þeim vasaljósið og peran, þetta áþreifanlega, en það má 

tengja við hugmyndir Vygotsky sem sagði að hugsun ungra barna sé háð 

skynjun, þau byggi hugmyndir sínar á því sem þau sjá. Við sjáum að Signý er 

þarna að koma með tilgátu um af hverju spegillinn gefi ljós (Vygotsky 1933).  

Samræða, ígrundun og tjáning 

Fyrir utan þetta tvennt sem var mest áberandi þegar gögnin voru skoðuð, 

hlutverkaleikinn, og hvernig þau prófuðu eigin kenningar á umhverfi sínu, 

mátti einnig sjá að þau voru almennt alltaf til í að hjálpa hvert öðru og 

aðstoða við að leysa mál. Koma með hugmyndir að lausnum og vinna 

saman, ígrunda saman eins og sjá má í samræðum þeirra m.a. um sjóinn 

(bls. 41-42) og litinn á landinu (bls. 49-50). Einnig voru þau alltaf tilbúin að 

tjá sig um hugmyndir sínar með leik, hreyfingu eða teikningu. En það tengist 

hugmyndafræði Reggio Emilia, þar sem litið er svo á að börn skýri 

hugmyndir sínar fyrir sig sjálf með því að útskýra fyrir öðrum (Rinaldi 2001). 

Þetta tengist einnig kenningum um félagslega hugsmíðahyggju þar sem litið 

er svo á að við að byggja upp þekkingu þurfum við að hafa tækifæri til að tjá 

hugmyndir okkar og skoða tengsl á milli þeirra og annarra þátta (Julyan, og 

Duckworth, 2005 

Gögnin sýndu vel hvað leikurinn var þeim mikilvægur og félagsskapurinn, 

það að tilheyra. Það sást í leik þeirra og í skapandi starfi þar sem þau lögðu 

áherslu á tengsl við félagana, bjuggu til tengsl, ýmist í orðum eða á sjón-

rænan hátt. Það styður við kenningar Dewey sem segir að félagsleg þörf og 

sköpunarþörf séu grunnáhugasvið barna (Dewey, 1956 bls. 38 – 53). Það er 

einnig í samræmi við rannsókn Rogers á tilgangi leiks fyrir börn en 

niðurstöður hennar sýndu að leikur barna snýst að mestu leyti um tengsla-

myndun (Rogers, 2011, bls. 5-7). 

4.4 Hvernig styður kennarinn við þetta ferli? 

Hingað til hafði ég í starfi mínu skipulagt þemastarf og vinnustundir út frá 

ákveðnu námsmarkmiði. Ég hafði verið með eitthvað í huga sem ég taldi 

mikilvægt að þau uppgötvuðu eða lærðu. Sem dæmi má nefna dýraþema 

þar sem ætlunin var að fá þau til að átta sig á hugsanlegum muni á villi-

dýrum og húsdýrum eða að skoða heimkynni dýranna. Ég hafði ákveðið 

þema út frá áhuga þeirra en verið með ákveðið markmið og því leitt 

samræður og leik að þeirri niðurstöðu. Í ljósi markmiða rannsóknarinnar 

ákvað ég við upphaf hennar að breyta aðferðum mínum og lagði upp með 

að hlusta eftir hugmyndum þeirra í þróun og vali á þema og vera ekki með 
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fyrirfram ákveðið markmið. Ég og aðstoðarmaður minn skipulögðum því 

vinnustundir með það í huga að bjóða upp á leik með efnivið sem við vitum 

að þeim finnst spennandi á þessu stigi, í þeirri von að í leiknum og sam-

ræðunum kviknaði hugmynd að vinna út frá. Það sem ég hafði þó ákveðið 

var að fá þau til að teikna hugmyndir sínar í lok vinnustunda og að nota 

opnar spurningar í þeim tilgangi að fá frekar fram hvað þau væru að hugsa. 

Í byrjun lék barnahópurinn sér með ljós og skugga. Þau voru með 

vasaljós í vinnustundum og höfðu aðgang að fjölbreyttum efnivið sem var til 

staðar í vinnuherberginu. Ég kom með vasaljós í samverustund og við 

höfðum slökkt og notuðum vasaljósið í leiki. Myndvarpi var til staðar í 

herberginu og þau skiptust á að búa til skuggamyndir fyrir hvert annað. Í 

þessu byrjunarferli tókum við ljósmyndir og byrjuðum vinnustundir á að 

skoða þær ásamt teikningunum þeirra.  

Þegar ég og samstarfsmaður minn skoðuðum skráningarnar eftir þennan 

leik, ákváðum við að vinna út frá staðhæfingunni: „Þegar það er dagur á 

Íslandi er nótt í Ástralíu“. Ég kom með hnött og vasaljós í vinnustund í þeim 

tilgangi að hefja umræðuna. Að loknum samræðum um hvernig sólin færi 

að því að skína á öll löndin þá stakk ég upp á að þau prófuðu að nota 

vasaljós fyrir sólina. Þar sáu þau að sólin gat ekki skinið á allan hnöttinn í 

einu:  

Jón: „Ef að hérna er nótt, þá er sólin annars staðar“. 

Sigga: „Sólin sest bara, til að sólin geti verið alls staðar“. 

Alda: „Sólin í Ástralíu er að snúast í kringum jörðina“.  

Í miðjum leik sagði eitt barnið að það væri sólin sem væri kyrr en ekki jörðin 

og þau léku sér með það að hnötturinn snerist og sólin var kyrr. Síðan 

teiknuðu þau myndir sem tengdust vinnunni. Þar mátti sjá hvernig þau sáu 

fyrir sér dagsól og nóttsól sem skinu á jörðina (sjá myndir 4 og 7, bls. 44 og 

45).  

Í næstu stund kom fram sú hugmynd hjá einu barni að hnötturinn snerist 

ekki bara hring eftir hring, heldur á alla kanta svo sólin gæti náð að skína alls 

staðar. Þá kom ég með blöðrur sem við blésum upp og þau voru tvö og tvö 

saman með blöðru og vasaljós. Annað var með blöðru sem átti að vera 

jörðin og hitt var með vasaljósið sem tákn fyrir sólina. Þau skiptust síðan á 

hlutverkum eftir því hvað hentaði hverju pari. Þetta var skemmtilegur leikur 

sem þróaðist í að þau fóru að velta fyrir sér hvernig við héldumst á jörðinni 

þegar við værum alltaf að snúast svona. Svo ég ákvað að bjóða þeim að búa 

til hnetti og í framhaldi af því hafði ég hugsað mér að finna leiðir til að prófa 

hvernig við gætum látið allt vera kyrrt á jörðinni þó hún snerist i hringi. Þau 
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komu með ýmsar hugmyndir um hvernig hægt væri að búa til hnetti. Ein af 

þeim var sú að „setja hart blað utan um blöðruna“. Og við bjuggum til hnetti 

og ég reyndi að fá þau til að gera fleiri hnetti og búa einnig til sól og tungl 

því mér fannst spennandi þessi umræða þeirra um tunglið og jörðina og 

sólina. Ég fór án ígrundunar að búa mig undir að skoða með þeim stjörnu-

kerfið og aðdráttarafl jarðar, með því að vera tilbúin með segla og kort af 

stjörnukerfinu og leiki í kringum það. Einnig datt mér í hug að draga inn 

umræðu um árstíðabreytingar og vekja athygli á því að það er sumar í 

Ástralíu, þegar það er vetur hér? Hér má sjá samræður tengdar þeirri 

umræðu: 

Jón: „Hnötturinn snýst í hring og hann stoppar alltaf“. 

Páll: „Ég held að sólin fari í hringi“. 

Sigga: „Af því það skiptist alltaf á, ég ætla að hugsa það“. 

Alda: „Það kemur alltaf sama, pabbi segir þegar vetur er 

búinn, þá kemur sumar“. 

Signý: „Af því að stundum þarf bara að vera vetur á Íslandi, 

stundum vilja blómin bara sofa“. 

Áhugi barnanna er ekki lengur til staðar. 

Hingað til hafði verið áhugi hjá þeim í vinnustundum, þau voru tilbúin að 

spjalla og voru þátttakendur. Það hafði verið þróun og uppbygging í sam-

ræðunum og myndunum. Á þessum tímapunkti fannst mér að þau væru 

ekki lengur með. Myndirnar þeirra breyttust ekkert, umræðan þróaðist ekki 

og þau voru ekki einbeitt.  

Eftir ígrundun með aðstoðarleikskólastjóranum ákvað ég að taka öll 

gögnin saman með aðstoðarmanni mínum og skoða aftur. Bera saman dag-

bókina, myndirnar og skráningarnar. Við það mat sá ég að hugmyndir mínar 

um áhuga þeirra á stjörnukerfinu byggðust ekki á öðru en mínum áhuga, 

þetta reyndist of fjarlægt þeim og ekki tengt þeirri þekkingu sem þau bjuggu 

yfir. 

Þarna sá ég að ég hafði í upphafi látið mína þekkingu stýra ferlinu. Ég 

hafði skoðað skráningarnar strax í byrjun út frá röngu sjónarhorni. Þekking 

mín hafði í raun stjórnað túlkun minni á myndum þeirra og samskiptum. Því 

hafði ég reynt að beina áhuga þeirra að því sem mér fannst líklegt að þau 

væru að velta fyrir sér. Ég hafði í raun ekkert breytt kennsluháttum mínum. 

Ég var enn að hlusta eftir einhverju sem ég kunni og vissi, í stað þess að leita 

eftir þeirra hugsun.   
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Ígrundun og ný leið í framhaldi 

Í byrjun var það spurningin: „Hvað vilja þau læra?“ sem leiddi mig áfram. Ég 

var bundin af minni þekkingu. Það var ekki fyrr en leið á verkefnið og fleiri 

gögn komu að ég sá að ég var á rangri leið. Það var því nauðsynlegt að ég 

endurskoðaði aðferðina, mótaði nýja spurningu til að leiða mig áfram. 

Stöðug samræða við aðstoðarmann minn og aðstoðarleikskólastjóra var 

mikilvæg þarna. Með því að rökstyðja ákvarðanir og skoðanir mínar og fá til 

baka gagnrýni gat ég skoðað þær frá öðru sjónarhorni. Það varð til þess að 

ég fór að skoða gögnin út frá spurningunni: „Hvað eru þau að gera eða 

skoða?“  

Ólík gögn tengd saman 

Í samvinnu við aðstoðarmann minn fór ég að skoða gögnin út frá þessu nýja 

sjónarhorni. Ég hætti að leita að vísbendingum um eitthvað sem börnin 

vildu læra sem var upphaflega spurningin og einbeitti mér að því að skoða 

hvað ég sá. Hvað eru þau að gera og segja? Ég hafði safnað saman þrenns 

konar gögnum sem ég ætlaði að styðjast við. Hvað sá ég þegar ég bar saman 

þessi ólíku gögn sem ég hafði nú í höndunum?  

Hvað sá ég þegar ég skoðaði teikningar þeirra með hliðsjón af 

samræðum þeirra og svo dagbókinni minni? Öll gögnin virtust spegla 

þekkingu og áhuga á löndum og litum. Dýraríkið og ævintýri komu einnig 

fram í öllum gögnum. Þetta birtist í leiknum, þeirra, teikningum og sam-

ræðum. Í öllum skráningunum birtist mikil umræða um lönd og liti. Það voru 

lönd sem þau þekkja og vinir þeirra koma frá, eins og Kanada og Pólland. 

Einnig Suðurpóllinn og Norðurpóllinn sem þau töluðu um í tengslum við dýr 

og nefndu stundum Ísbjarnarlandið og Mörgæsalandið. Einnig komu lönd 

sem tengdust litum, eins og Grænland, og í framhaldi einnig Brúnland og 

Bleikland. Við höfðum verið með hnött í vinnustundunum og ég hafði sett 

upp kort af jörðinni inni á deild. Hnettir og kort eru með ýmsu móti og 

hnötturinn sem við vorum með aðgreindi lönd með litum. Þar voru græn, 

blá, bleik og fjólublá lönd. Kortið sem við vorum með aðgreindi einnig 

löndin á þann hátt. Það mátti sjá samskonar litrík lönd á myndunum þeirra. 

Annað sem var í öllum skráningunum var þessi tenging við vinina og daglegt 

líf þeirra. Þau voru með hús fyrir sig og vini sína, land fyrir sig og vini sína. 

Þau bjuggu til leikskólann og dýrin sem þau voru að leika. 

Að nálgast hugmyndir barna 

Því ákvað ég að vinna betur með þessar hugmyndir, og finna leiðir fyrir þau 

að skoða betur þær hugmyndir með skipti börnunum upp í tvo hópa og 

bauð þeim að gera landakort. Til að styðja þau í því ferli, spurði ég börnin 

spurninga eins og: „Hvernig getum við gert landakort“? „Hvað á að vera á 
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kortinu ykkar“? „Hvernig getum við látið aðra vita hvers konar kort þetta 

er“? „Hverju viljið þið bæta á það“? Í byrjun fórum við í leik þar sem við 

þóttumst vera í flugvél og flugum í kringum jörðina og veltum fyrir okkur 

hvernig jörðin liti út frá því sjónarhorni. Þar var ég að fá þau til að ígrunda 

hvað ætti að vera á kortum. Við gerðum síðan kort með löndunum okkar og 

þau ákváðu í byrjun vinnustunda hvernig þau vildu halda áfram með þau. 

Þau bættu við fólki, dýrum, húsum og öðru sem þeim fannst mikilvægt. 

Skírðu löndin sín og í framhaldi af því bættu þau fleiri atriðum við. Þar mátti 

greina hvernig ný þekking var strax nýtt. Sem dæmi má nefna að eftir 

umræðu um Holland og England þá bættust þau lönd við í næstu 

vinnustund. Einnig hafði daglegur leikur þeirra og sögur sem þau voru að 

lesa áhrif á hvernig verkið þróaðist. Kisuland, eins barnsins, breyttist í 

Kisumúsaland og svo í Risaeðlukisumúsaland í framhaldi af leik þess. Annað 

land breyttist úr Risalandi í Regnbogaland. Eftir sögu um hafmeyjur varð til 

Hafmeyjuland.  

Af hverju misstu börnin áhugann? 

Dewey sagði að menntun yrði að byggja á því sem barn veit og þekkir 

(Dewey, 1956). Í byrjun voru börnin að vinna út frá eigin hugmyndum, 

„þegar það er dagur á Íslandi er nótt í Ástralíu“. Í framhaldi af því fór ég að 

vekja athygli þeirra á stjörnukerfinu en sú þekking var fyrir utan þeirra þekk-

ingargrunn og ég týndi þeim. Dahlberg og samstarfsfólk hennar tala um að 

skráning byggist alltaf á vali og túlkun (Dahlberg, Moss og Pence, 1999). Það 

má segja að í byrjun hafi ég túlkað skráningarnar út frá minni þekkingu, en 

við ígrundun með samstarfsfólki mínu og samanburði gagna sá ég að ég var 

ekki að fylgja þeirra áhuga eða leiða þau áfram. Þetta má tengja við rannókn 

Bowne, þar sem kom fram að ígrundun og samræða í starfsmannahóp sé 

gott tæki til að leiða námsferli og öðlast betri skilning á því sem fer fram í 

námi barna (Bowne, Cutler, Debates, Gilkersen, og Stremmel, 2010). 

4.5 Samantekt 

Skapandi starf sem tjáningarleið 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hugmyndir barnanna birtust og 

þróuðust í gegnum samskipti, skapandi starf og leik. Leiðir sem fólu í sér 

samræðu, ígrundun og tjáningu. Hugmyndir þeirra byggðust á því sem þau 

upplifðu í umhverfi sínu. Því sem þau sáu og heyrðu í sjónvarpi, bókum og í 

daglegu starfi. Í teikningum þeirra mátti sjá hvernig þau reyndu að vinna 

með þessar hugmyndir sem sumar hverjar stönguðust á við skynjun þeirra. 

Meðal annars sást það á myndum þeirra af jörðinni, myndir 4 og 8 (bls. 44 

og 45). Þau vissu að heimurinn var hringlaga og reyndu að aðlaga þá 
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staðreynd að þeirri skynjun sinni að jörðin væri flöt. Með því að hafa 

gjarnan grunnlínu undir, sem táknaði jörðina, og himinlínu og sólina í 

hornunum. Þetta er í samæmi við Vygotsky, sem talar um að barnið noti sér 

hjálpartæki eins og leik, og þá einnig liti og málningu, til að skoða það sem 

er utan þess sviðs sem það sér og skynjar (Vygotsky, 1933).  

Skráningin hjálpaði mér að sjá betur hvert og eitt barn. Eftir því sem leið 

á rannsóknina og fleiri gögn komu að vinna út frá, fann ég hve ég náði að 

kynnast hverju barni betur og hugmyndum þess í gegnum teikningarnar. 

Það var greinilegt að þó svo að þau byggju að einhverju leyti til sameiginlega 

þekkingu þá var hvert þeirra að vinna út frá sínum áhuga en samskiptin og 

leikurinn studdi þau. Eitt barnið vann út frá áhuga sínum á dýrum sem 

speglast greinilega í myndum þess (myndir 4 og 9 bls. 44 og 46) en annað 

tengdi prinsessu- og kastalaáhuga inn í flest verkin sín. Þetta er í samræmi 

við hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju sem leggur áherslu á að nám 

hvers og eins sé persónulegt (Wells, og Claxton, 2002, bls. 1-10).  

Að þróa hugmyndir með félögum 

Í samræðunni á bls. 41, má sjá hvernig þau deildu með sér hugmyndum 

sínum um það hvernig sól og jörð snúast saman. Þá þróuðust hugmyndir 

þeirra um þau tengsl í leiknum með vasaljósin og hnettina, en einnig í 

teikningunni, eins og sést á myndum 3 (bls 43) og 7 (bls. 45). Þetta má 

einnig sjá í samræðunni um litina á bls. 49, þegar þau voru að ræða um 

hvernig jörðin er á litinn, séð úr flugvélinni. Það að koma hugmyndum 

sínum í orð eða sjónrænt form að þurfa að rökstyðja skoðanir sínar, skýrði 

betur hugsanir þeirra og hugmyndir. Þetta er í samræmi við hugmyndir 

Dewey sem sagði að ein af grunnþörfum barnsins væri tjáning og sú þörf 

þeirra birtist í skapandi vinnu hjá barninu Einnig Vygotsky sem leggur 

áherslu á að börn noti tungumálið og önnur hjálpartæki til að skýra hugsun 

sína (Dewey, 1956 bls. 38 – 53, Vygostsky, 1933).  

Tengsl við félaga 

Leikurinn var þeim mikilvægur, hann var það sem stóð upp úr í öllum 

gögnum, að fara í hlutverk og mynda tengsl við vini sína. Þó svo að þau 

væru að velta fyrir sér hvernig sólin snerist eða hvað stjórnar því að við 

dettum ekki af jörðinni, þá voru það félagarnir sem skiptu máli. Það var lítill 

munur á vinnustundum og frjálsum leik, hvað þetta varðaði, nema að því 

leyti að í vinnustundum urðu þau að fylgja ákveðnum reglum um samskipti 

og formlegheit í byrjun. En smám saman eftir því sem leið á stundina og þau 

fóru að vinna með hugmyndir sínar þá fór leikurinn og vinirnir að tengjast 

vinnunni. Þau gerðu hús fyrir sig og vini sína. Þau skiptu sér í hlutverk og 

fundu tengsl á milli sín. Þessi tengsl við leikinn voru einnig á hinn veginn að í 
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leiknum speglaðist það sem við vorum að vinna með í vinnustundum. Það 

má sjá það hér þar sem þau voru í leik á þeim tíma sem við vorum að skoða 

að það er nótt í Ástralíu þegar það er dagur hér:  

Signý: „Nú er þín sofandi af því hún á heima í Ástralíu, en 

við á Íslandi“. 

Í leiknum virtist það vera það að tilheyra sem skipti máli eins og sést í 

samræðunni á bls. 52 þar sem Signý tengir sig inn í leikinn með því að 

tilheyra einhverjum og einnig hjá Öldu í sömu samræðu sem vill ekki láta ýta 

sér úr leiknum. Einnig sést það í kortavinnunni þeirra (bls. 47-8), þar sem 

þau búa til hús fyrir sig og vini sína. Þetta er í samræmi við rannsókn Rogers 

sem sýndi að fyrir börn snúist leikur fyrst og fremst um að mynda tengsl og 

skoða mögulega sjálfsmynd í gegnum ýmis hlutverk (Rogers, 2011 bls. 5-7).  

Starfsaðferðir mínar 

Fljótlega sá ég að ég hafði ekki breytt um starfsaðferðir eins og ég hafði lagt 

upp með. Skráningin átti ekki að vera leið fyrir mig að kenna það sem ég 

kann heldur leið til að skoða þekkingu barnanna og styðja þau í að þróa 

hana (Turner, og Wilson, 2010). Hlutverk kennarans er samkvæmt Dewey 

(1956), Zuckerman (2007), og Gandini (1998) að fylgja frumkvæði barnanna 

og áhugahvöt, gefa þeim færi á að vinna með sínar hugmyndir. Rinaldi 

(2005), lagði áherslu á að börnin fengju færi á að tjá sig um hugmyndir 

sínar, einnig að sjá til þess að þau gætu átt í samræðu sín á milli (Rinaldi 

2001).  

Rannsóknin sýndi mér hvernig ég, í stað þess að fylgja hugmyndum 

þeirra og frumkvæði var fremur að leiða umræðuna í átt að ákveðinni 

þekkingu, markmiði (Jordan, 2009, bls. 32). Ég gaf þeim færi á að ræða 

saman og vinna með hugmyndir sínar, en strax í byrjun spurði ég: „Hvað 

vilja þau læra?“ í stað þess að spyrja: „Hvað eru þau að gera, hugsa?“ Með 

ígrundun og samræðu við samstarfsfólk mitt sá ég að ég var á rangri leið. 

Þar með gat ég endurskoðað vinnuna og farið, að ég tel, að vinna út frá hug-

myndum þeirra. Fyrst og fremst skipti máli frá hvaða sjónarhorni ég skoðaði 

gögnin.  

Nám er ferli, þróun. Það á við um allt nám hjá börnum og fullorðnum. 

Hugmyndir mínar um hvernig börn læra hafa smámsaman breyst eftir því 

sem ég öðlast meiri reynslu og þekkingu. Þessi rannsókn sýndi mér þó að 

starfsaðferðir mínar höfðu ekki fylgt þeirri hugmyndafræði nægilega vel. Ég 

var ekki að kenna eins og ég taldi eða vildi vera að kenna. Ég hlustaði ekki 

nægilega vel á hugmyndir og áhuga barnanna. Skráningin gagnaðist því vel 

við að skoða mig sem kennara eins og Dahlberg og félagar leggja áherslu á 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999). Skráningin var tæki til að endurmeta 



 

61 

hugsanir mínar og gjörðir, til ígrundunar, til að fara lengra í starfi mínu 

(Gandini, 1988). Í Reggio Emilia er litið svo á að það að tjá skoðanir sínar og 

ræða þær við aðra verði til þess að viðkomandi öðlist nýja sýn á hugmyndir 

sínar (Rinaldi, 2001). Í þessari rannsókn hef ég átt í samræðu við sam-

starfsfólk mitt um skoðanir mínar og hugmyndir. Samræðu sem gaf mér 

nýja sýn og verður vonandi til þess að ég læri af reynslunni, haldi áfram að 

tengja á milli athafna og afleiðinga, eigi í samræðu um starf mitt áfram 

(Dewey, 1994 bls. 28). Dewey sagði að ef við ekki ögruðum börnunum til að 

skoða og spyrja, væri hætta á að þau staðni. Það er einnig mikilvægt fyrir 

kennara að ögra sér reglulega. Spyrja hvað við erum að kenna, hvernig og 

hvers vegna, til að koma í veg fyrir að við festumst í stöðluðum 

starfsaðferðum (Dewey, 1956, bls. 40 – 56). 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að endurskoða kennsluaðferðir mína með 

það í huga að styðja börnin við að vera virkir þátttakendur í eigin námi og að 

þeirra áhugi sé leiðandi afl. Í rannsókninni skoðaði ég hvernig hugmyndir 

barna birtast í skapandi starfi, hvernig þau þróa þær í samstarfi við félaga og 

kennara og hvernig kennarinn styður við það ferli. Hvað segja svo niður-

stöðurnar mér? Ég sá hvernig börnin þróuðu hugmyndir sínar í gegnum 

samræðu, ígrundun, leik og teikningu. Einnig sá ég hvernig hvert og eitt 

þeirra speglaði áhugamál sín og sérþekkingu sína í verkum sínum. Ég náði að 

sjá barnið sem vann með dýrin sín og gerði Músaland, Kisuland og Risaeðlu-

land. Ég náði að sjá barnið, sem valdi alltaf bleika litinn og gerði alltaf 

kastala og ég náði að sjá barnið sem sagði: „Ég veit það ekki, en ég skal 

hugsa það“ og kom svo með svar skömmu síðar. Ég sá börnin sem voru 

alltaf tilbúin að rannsaka og spyrja, börn með skoðanir, börn sem hugsuðu 

og drógu ályktanir af því sem þau sáu í kringum sig. Ég sá getumikil börn, 

með eigin skoðanir og hugmyndir. Ég sá börnin, sem í anda síðtíma-

hugmynda, eru samverkamenn okkar í að skapa nýja þekkingu (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999).  

Þróun hugmynda í skapandi starfi 

Samfélag okkar í dag hefur verið kallað upplýsingasamfélag og börn hafa 

aðgang að mikilli þekkingu og reynslu sem þau þurfa að aðlaga að eigin 

heimsmynd. Í leik og skapandi starfi gera þau tilraunir með hugmyndir sínar 

og finna merkingu sem hefur gildi fyrir þau. (Moran og John-Steiner, 2003, 

bls. 69). Einnig beita þau skapandi hugsun til að koma með tilgátur um það 

sem þau geta ekki prófað sjálf eins og Rinaldi segir (2005), eins og um sólina 

sem sest á kvöldin svo hún geti skinið á Ástralíu, tunglið sem heldur sjónum 

á sínum stað. Eldkúluna í jörðinni sem heldur okkur kyrrum og jörðina sem 

snýst í kringum sólina. Barn þarf að byggja á reynslu sinni, sagði Dewey 

(Dewey, 1956). Rannsókn mín studdi við þessar hugmyndir þar sem ég sá 

hvernig þau nýttu sér leik og teikningu til að vinna með hugmyndir sem þau 

gátu prófað og var í reynslubanka þeirra að einhverju leyti, eins og hvernig 

sólin og jörðin snúast en þegar kom að því að skoða tunglið og áhrif þess á 

sjóinn voru þau komin of langt frá reynsluheimi sínum og áhugi þeirra 

fjaraði út.  
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Eitt af því sem Dewey sagði, var að áhugi væri merki um aukna getu 

(Dewey, 1963b, bls. 149). Í rannsókninni sást að áhugi þeirra var leiðandi afl. 

Á meðan hann var vakandi voru þau með í umræðunni, þá voru þau virk. En 

áhuginn virtist byggja á því að þau gætu tengt sig við umræðuefnið og að 

þau þyrftu að beita einhverri hugsun. Það þurfti að ögra þeim aðeins en ekki 

of mikið. Ég fann það um leið og ég fór að vekja athygli þeirra á efni sem var 

of fjarlægt þeim, þá minnkaði áhuginn, þau svöruðu án þess að reyna að 

finna skýringar. Svörin urðu vélræn og þau voru ekki að leita að skýringum í 

reynslubanka sínum.  

Sköpun og þróun sagði Vygotsky að væru nátengd ferli þar sem barn 

lærir að nota tákn og verkfæri í umhverfinu. Það lærir á samfélagið og notar 

svo þekkingu sína til sköpunar og þróunar (Moran og John-Steiner, 2003, 

bls. 63-67). Ef við skoðum í því sambandi hvaða lönd þau voru að búa til þá 

bjuggu þau til ný lönd byggð á þekkingu sinni, því sem þau sáu og heyrðu í 

umhverfi sínu. Þau sáu hvernig heimskortin okkar aðgreindu löndin eftir 

litum. Er þá ekki líklegt að löndin tengist litum? Þau heyrðu að það er til 

land sem heitir Grænland. Er þá ekki líka til Brúnland og Bleikland? Þau 

bjuggu einnig til Mörgæsaland. því þar búa mörgæsir og í framhaldi af því er 

einnig hægt að búa til Prinsessuland. England varð hjá þeim Englaland og ef 

það er til þá er ef til vill einnig til Risaland.  

Þau virtust njóta þess að vinna með hugmyndir sínar í gegnum skapandi 

starf og það virtist einnig vera þeim hjálp, eins og sást hjá Siggu einn daginn 

þegar hún var í vandræðum með útskýringar en þá spurði hún: „Getum við 

kannski bara teiknað það?“ Þau tóku yfirleitt nýja þekkingu mjög hratt inn í 

vinnuna sína. Þau heyrðu af nýju landi og sú þekking birtist í samræðu 

þeirra. Þau drógu ályktanir af þeim löndum sem þau þekktu og bjuggu til ný 

lönd á grundvelli þeirrar þekkingar. Ef til er Grænland þá er til Brúnland. Ef 

til er „Englaland“ þá er til Hafmeyjuland. Þau bjuggu til lönd í kringum sín 

áhugasvið: „Prinsessuland, Nammiland og Músaland“. Í samskiptum sínum 

þróuðu þau þekkingu sína á því hvernig m.a. sól og hnöttur hafa áhrif á 

hvort annað, en það er í samræmi við hugmyndir þær sem félagsleg 

hugsmíðahyggja byggir á. Þar er gengið út frá því að í félagslegum 

samskiptum læri börn á samfélagið, tileinki sér þekkingu, hugsunarferla og 

viðhorf (Wells, og Claxton, 2002, bls. 4-5).  

Tengsl við félaga – leikur sem námsleið 

Leikur er aðalnámsleið barna og Rogers (2011) dregur fram andstæður leiks 

og náms. Leikurinn sjálfsprottinn og án fyrirfram skilgreinds markmiðs og 

svo kennsla eða nám sem hefur yfirleitt skilgreint markmið. Hún spurði 

hvort væri hægt að sameina þetta tvennt. Börnin sameinuðu þetta auðveld-
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lega og gerðu engan greinarmun á því að fara í vinnustund og því að leika í 

frjálsum leik. Í frjálsa leiknum voru þau að vinna með þekkingu sína og 

reynslu og finna henni merkingu. Síðan drógu þau leikinn inn í vinnustund 

og samverustund, sem birtist m.a. á þann hátt að þau fóru í hlutverk og 

bjuggu til tengsl á milli sín og félaga sinna á meðan þau voru að mála eða 

teikna eða hlusta á sögu (Rogers, 2011, bls. 112-114).  

Umræða um hvenær skuli hefja formlegt nám hefur um nokkurn tíma 

verið lifandi hér á landi, en formlegt nám telst þá kennsla með ákveðin 

námsmarkmið að baki. Þessi umræða hefur einnig haft áhrif á leikskólann 

og það má velta fyrir sér hvort skil séu á milli náms og leiks hér á landi eins 

og Rogers talar um að þróunin sé í Bretlandi (Rogers, 2011, bls. 112-114). Þó 

svo að ég viti að leikur sé aðalnámsleið barna skv. aðalnámskrá þá komst ég 

að því í rannsókninni að hingað til hafði ég nýtt vinnustundir og sam-

verustundir sem einhvers konar kennslustundir. Skipulagðar stundir, sem ég 

notaði, til að draga fram ákveðna umræðu eða „kenna“ ákveðna hluti. Í stað 

þess að byggja á þeirra hugmyndum og skoða þær með þeim, fá fram þeirra 

tilgátur og styðja þau við að finna svörin, þá notaði ég vinnustundir til að 

gefa þeim svörin. Þetta sást vel í byrjun rannsóknar, þar sem ég var að leita 

að þekkingunni, sem ég gæti hjálpað þeim að læra og skilja. Þó svo að ég 

hefði byggt það á áhuga þeirra og notað til þess skapandi leiðir og forvitni 

þeirra þá var ég að leiða þau að ákveðnu marki. Ég var ekki að færa þeim 

efnivið til að svara sínum spurningum, heldur til að finna „réttu svörin“. 

Sjálfsagt hefur þetta tvennt oft farið saman en áherslan mín var á því að 

hjálpa þeim í rétta átt.  

Að styðja við þekkingarleit barna 

Í rannsókninni var ég að skoða starfsaðferðir mínar og vildi styðja börnin í 

sinni þekkingarleit. Strax í byrjun missti ég tökin og lét þekkingu mína leiða 

mig áfram. Það var ekki nóg að nota skráninguna, myndirnar þeirra og setja 

þær í samhengi við það sem þau eru að segja og gera. Ég þurfti líka að gæta 

þess að koma ekki með svörin, heldur spurningar sem hvöttu börnin til að 

þróa eigin hugmyndir eða leita svara við eigin hugmyndum. Ég þurfti á 

einhvern hátt að losa mig við mínar hugmyndir. Það var erfitt að velja 

leiðina, þar sem ég hef unnið út frá öðru sjónarhorni í svo mörg ár. Hef verið 

að miðla þekkingu sem er til staðar, miðla því sem ég veit og kann. Að halda 

sig við það að finna þær tilgátur, sem þau eru að vinna með, og reyna að 

ögra þeim var mun erfiðara en það sýndist (Dahlberg, Moss og Pence, 

1999). Það sem skipti mestu máli var að ígrunda, hvað er það sem stendur 

upp úr, hvað er það sem endurtekur sig? Hvaða spurninga eru þau að 

spyrja? Að setja saman orð þeirra og verk, hlusta og lesa í tjáningu þeirra 
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eins og Rinaldi segir að sé svo mikilvægt þegar verið sé að leita að 

hugmyndum þeirra (Rinaldi 2001). 

Í starfi mínu hef ég að mestu reynt að fylgja því viðhorfi að vinna með 

reynsluheim barna, þar sem ég vel yfirleitt þema tengt náttúru og nánasta 

umhverfi barnanna. Því hafði ég efasemdir þegar ég ákvað að fylgja þessum 

þræði að skoða sól, tungl, aðdráttarafl og snúning jarðar. Þó þetta væri 

áhugavert var efnið fjarlægt og það var erfitt að finna fleti sem þau gátu 

unnið sjálfstætt með. Það sem ég gerði strax þarna var að gefa mér að þau 

væru að leita að ákveðinni þekkingu, sem ég bjó yfir, og ég reyndi að stýra 

þeim í þá átt að fara að rannsaka tungl og aðrar stjörnur.  

Það að hlusta aftur og ígrunda var ferli sem tók tíma að ná tökum á. Það 

krafðist einbeitingar að skoða hvað það er sem þau eru að velta fyrir sér og 

sleppa því að byggja á því sem ég sem kennari, vil kenna af fyrirliggjandi 

þekkingu (Gandini, 1998). Það var auðvelt að gleyma sér og fara að hugsa og 

vinna á þann hátt sem hingað til hefur verið vani manns. Það að geta sett til 

hliðar þekkingu mína eins og Rinaldi talar um, var vandasamt og kallaði á 

ígrundun og samræðu með starfsmannahópnum (Rinaldi, 2005, bls. 114).  

Rannsóknin sýndi mér hvernig ég, í stað þess að stuðla að samvinnu-

námi, var að vinna með stuðningsgrind við kennsluna og leiða umræðuna í 

átt að ákveðinni þekkingu (Jordan, 2009, bls. 32). Þó svo að ég ætlaði að 

leggja áherslu á hlustun og þátttöku þeirra þá var ég fremur að leita eftir 

ákveðnum þáttum sem ég gæti kennt á skapandi og frjóan hátt. Ég lagði mig 

fram við að finna leiðir þar sem þau gætu lært það sem ég kunni, í stað þess 

að láta þau leiða ferlið áfram. En Jeffrey og Craft gerðu greinarmun á 

skapandi kennslu og kennslu til sköpunar, ég var að nota skapandi leiðir til 

að börnin kæmust að þeim niðurstöðum sem ég taldi réttar (Jeffrey og 

Craft, 2004).  

5.1 Veganesti 

Þessi rannsókn hefur sýnt mér að skráning er mikilvægt verkfæri við nám og 

kennslu en það byggist á því sjónarhorni sem viðkomandi hefur hvernig hún 

nýtist. Það er hægt að nýta hana sem stuðningsgrind til að byggja upp 

náms- og færnimiðað umhverfi, en það er einnig hægt að nýta hana til að 

hjálpa börnum við að skoða hugmyndir sínar, eins og ég hafði áhuga á að 

gera. Gullmolar barna eru eitthvað sem margir leikskólar safna og geyma. 

Þeir eru dregnir fram við hátíðleg tækifæri og við brosum gjarnan að þeim. 

Þessir svokölluðu gullmolar eru oft tilgátur þeirra og kenningar, þekking 

þeirra og sýn á samfélagið. Það er þess virði að velta fyrir sér hvernig hægt 

sé að nýta þessa gullmola betur í starfi. Það er í sjálfu sér ómögulegt að ætla 
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að nota allar tilgátur barna sem innlegg í þema en það ætti að vera hægt að 

bregðast við mörgum þeirra, ef við heyrum þær.  

Þessi rannsókn færði okkur, sem unnum að henni, margvíslega reynslu. 

Við uppgötvuðum hvað það skiptir miklu máli að horfa á samhengið. Ekki 

bara að sjá myndina sem barnið gerir í dag eða hlusta á athugasemdirnar 

sem það kemur með í samverustundum heldur að tengja þetta saman. Að 

sjá hvernig barnið er að bæta við sig vitneskju og þróa hugmyndir sínar 

smám saman. Við sáum einnig hve mikilvægt það er að spyrja spurninga 

sem eru ekki leiðandi að ákveðnu svari heldur gefa barni möguleika á að 

skoða hugmynd sína betur. Við sáum hvað það að hafa myndirnar þeirra 

uppi og bjóða þeim að skrifa við þær, dýpkaði tjáninguna og einnig skilning 

þeirra. 

Sumir velta því sjálfsagt fyrir sér hvort börn læri eitthvað af því sem 

okkur finnst mikilvægt ef við ætlum að elta hugmyndir þeirra í stað þess að 

vera með fyrirframskilgreind námsmarkmið. En ég spyr á móti hvenær 

ætlum við að tileinka okkur þessa vitneskju um hvernig börn og fullorðnir 

læra og átta okkur á því að menntun er lærlingsnám í því að læra að lifa 

(Wells, og Claxton, 2002, bls. 22)? Það er erfitt að skilgreina hvað það er af 

þekkingu og staðreyndum sem kemur börnunum okkar að notum í 

framtíðinni. Þekking er bundin stað og stund, tengd menningu hvers tíma og 

einstaklingar þurfa því að kunna að hugsa, vinna saman, draga ályktanir og 

vera skapandi.  

Í dag eru margir leikskólar að aðlaga skólanámsskrár sínar að nýrri 

aðalnámsskrá. Þessi rannsókn getur verið innlegg í þá umræðu þar sem hún 

gefur vísbendingar um hvernig börn þróa hugmyndir sínar. Um mikilvægi 

samræðunnar, ígrundunarinnar og skapandi starfs í þekkingarleit barna. 

Hún gefur einnig vísbendingar um mikilvægi þess að vinna út frá áhuga 

barna.  

Þessi rannsókn dregur einnig fram gildi starfendarannsókna í 

skólasamfélaginu en grunnhugmyndir þeirra felast í því að læra í starfi, þar 

sem rannsakandi skoðar eigið starf og dregur af því lærdóm (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Það að ígrunda og eiga í samræðu um starf mitt, sýn 

mína á börn og nám þeirra, ásamt því að skoða hvort ég væri að starfa í 

samræmi við þá sýn, hefur haft áhrif á mig sem kennara. Eins og segir í 

hugmyndafræði Reggio Emilia, þá skiptir það börn máli að útskýra 

hugmyndir sínar fyrir öðrum, það hjálpar þeim að skýra þær fyrir sér sjálfum 

(Rinaldi, 2001). Það að vinna þessa rannsókn var mér á sama hátt hjálp við 

að tengja betur saman huga og hönd í starfi, tengja saman orð og gerðir.  
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn hefur verið lærdómsríkt ferli, hvort sem ég horfi til barnanna 

og hvernig þau öðlast þekkingu eða til þess hvernig mér tókst til við að 

breyta um starfsaðferðir. Í báðum tilfellum var það ígrundunin, endurmatið, 

sem skilaði árangri að mínu mati. Að breyta um áherslur í starfi er ekki 

einfalt mál, þó svo að þekking mín segi mér hvernig ég eigi að bregðast við 

er vaninn sterkt afl. Ég taldi mig vera að bregðast rétt við og vera að vinna 

með þekkingu þeirra en skráningin sagði mér annað og reyndist gott 

verkfæri við að endurskoða þá leið. Hún nýttist einnig vel fyrir börnin þegar 

þau voru að þróa hugmyndir sínar og endurmeta það sem þau höfðu verið 

að hugsa. Það að rifja upp hvað þau höfðu verið að hugsa síðast, sjá myndir 

af sér í leik og vinnu, þurfa að útskýra hvað þau höfðu verið að hugsa, varð 

til þess að hugmyndir þeirra þróuðust og nýjar spurningar vöknuðu.  

Samstarfsmaður minn sagði að lokinni rannsókn: „Myndirnar þeirra, 

verkin þeirra eru ekki nema hálf án skráningarinnar, hún gefur alveg nýtt 

sjónarhorn á verkin, aukna dýpt. Maður skilur barnið betur“. Er það ekki 

þannig sem okkur líður stundum á listsýningum? Við þurfum að fá heiti 

verksins, eða einhverju vísbendingu um verkið til að finna leið til að skilja 

hvað listamaðurinn var að hugsa. 

„Ég veit það ekki en ég skal hugsa það“, sagði eitt barnið. Það er 

vísbending til okkar um það að leikskólabörn eru sterk og getumikil. Þau eru 

fær og treysta sér til að takast á við það verk að skoða og velta fyrir sér 

þeim staðreyndum sem þau þekkja og vita og setja í samhengi við nýja 

hugsun og öðlast við það nýjan skilning og þekkingu. Þessi rannsókn hefur 

sýnt mér hvað starfsaðferðir kennara og viðhorf ráða miklu um það hvernig 

og hvað barn lærir. Hvort það fái að takast á við spurningar sínar og leyfa 

forvitni sinni og áhuga að leiða sig áfram eða hvort það fái aldrei að finna 

spurninguna og glíma við hana. 
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