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Ágrip 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) setur ramma um skólastarf sem er opinn og sveigjanlegur. 

Leikskólar velja sér stefnur og strauma út frá áherslum í námskrá og gera sína eigin 

skólanámskrá. Að starfa í anda Reggio Emilia er ein af þeim leiðum sem leikskólar hér á 

landi hafa valið að vinna eftir. Við vildum skoða fræðin á bak við leikskólastarf í Reggio 

Emilia með það að markmiði að kanna hvernig það styður við áherslur í íslensku 

leikskólasamfélagi.  

Til að afla okkur upplýsinga rýndum við í fræðilegar greinar, bækur, rannsóknir og 

kenningar tengdar starfi í anda Reggio Emilia og leik og menntun ungra barna. Einnig 

nýttum við Aðalnámskrá leikskóla (2011), lög, reglugerðir og okkar eigin þekkingu til að 

gera okkur grein fyrir hvernig starf í anda Reggio Emiliagetur komið til móts við þarfir 

barna hér á landi. Við komumst að því að starf í anda Reggio Emilia er sveigjanlegt og 

valdeflandi fyrir börn. Auk þess styður það við þær hugmyndir að leikur og nám barna 

byggi á virðingu og samstarfi allra sem að leikskólastarfi koma. Þessir þættir gera það að 

verkum að við teljum leikskólastarf í anda Reggio Emilia tengjast áherslum í Aðalnámskrá 

leikskóla og henta því vel íslensku leikskólasamfélagi. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni okkar til B.Ed.-gráðu í Leikskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands. Við höfum mikla reynslu af leikskólastarfi en nám í leikskólakennarafræði, lestur 

fræðigreina og uppbyggilegar umræður með kennurum og öðrum nemendum hefur skerpt 

sýn okkar á starfið. Út frá því vildum við leita leiða til að nýta þekkingu okkar í starfi innan 

leikskólans. Valdefling barna í leikskólastarfi vekur áhuga okkar beggja og því beindum við 

sjónum að starfi í anda Reggio Emilia, þar sem barnið er í brennidepli.  

Við viljum koma á framfæri sérstöku þakklæti til fjölskyldna okkar fyrir að sýna okkur 

endalausa þolinmæði og hvatningu í gegnum námið. Einnig til leiðsagnakennara okkar, Söru 

Margrétar Ólafsdóttur, fyrir góðar ábendingar og stuðning við skrif ritgerðarinnar.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969 ) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskriftum okkar.  

 

Reykjavík, 17. maí 2020 

 

Ágústa Björk Svavarsdóttir  Sulakshna Kumar 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969
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Inngangur  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið hér á landi. Sífellt fleiri börn á aldrinum eins til sex ára 

stunda nám í leikskóla. Aðalnámskrá leikskóla (2011) fjallar um menntunar-, uppeldis- og 

umönnunarhlutverk leikskólans á grundvelli laga og reglugerða um leikskóla. Hver og einn 

leikskóli vinnur eftir ákveðinni stefnu sem getur verið ólík eftir því hvaða hugmyndafræði 

þeir kjósa sér. Fræðimenn innan uppeldis- og menntunarfræða hafa sett fram margar 

kenningar og hugmyndir um menntun barna. Þau hafa mismunandi sýn á börn og barnæsku 

og setja þar af leiðandi fram mismunandi leiðir til að stuðla að námi og þroska þeirra.  

Við skoðuðum áhrifavalda í námi barna út frá ýmsum kenningum og veltum fyrir okkur 

hversu mikil áhrif börn hafa á eigið nám. Viðhorf til barna og valdeflingu þeirra í leikskólum 

Reggio Emilia vakti athygli okkar. Leikskólastarf í Reggio Emilia byggist á þeirri sýn að barnið 

sé hæft og fært um að búa til þekkingu í samstarfi við aðra. Einnig fannst okkur merkilegt að 

hugmyndir og viðhorf gagnvart námi barna sem hófst í litlum bæ á Ítalíu sé orðið frægt og að 

leikskólar um allan heim byggi starf sitt á því, þar á meðal leikskólar á Íslandi.  

Tekin var sú ákvörðun að dýpka þekkingu okkar á starfi í anda Reggio Emilia. Við 

skoðuðum söguna til að kanna upphaf starfsins. Áhrifavaldar í lífi barna voru einnig skoðaðir, 

samkvæmt Reggio Emilia eru það barnið sjálft, jafningjar þess, leikskólakennarinn, foreldrar 

og umhverfið sem hafa áhrif. Rýnt var í leik og sköpun barna í leikskólum Reggio Emilia til að 

fá heildræna sýn á starfið sem þar fer fram. Talið er að ekki sé hægt að afrita skólaumhverfi 

frá einum stað til annars, þar sem hvert skólaumhverfi endurspeglar menningu barna og 

fjölskyldna sem að því koma (Gandini, 2012a). Það vakti spurningar um hvernig leikskólar í 

mismunandi löndum geta starfað í anda Reggio Emilia.  

Út frá því var ákveðið að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig styður starf í 

anda Reggio Emilia við áherslur í íslensku leikskólasamfélagi?  
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1 Saga Reggio Emilia 

„Verkefni okkar, varðandi sköpunargáfu, hjálpar börnunum að klífa sín eigin fjöll, eins 

hátt og mögulegt er. Enginn gerir meira.“ 

- Loris Malaguzzi 

Á nítjándu öld ríkti valdabarátta á milli kaþólsku kirkjunnar og ítalska ríkisins varðandi 

menntun barna (Edwards, Gandini og Forman, 2012a). Fólk hafði áhyggjur af framtíð 

samfélagsins þar sem fátækt og glæpir voru vaxandi í þjóðfélaginu. Kallað var á breytingar 

sem myndu leiða til þróunar samfélagsins og einn liður í því var stofnun fyrstu leikskólanna á 

Ítalíu. Leikskólarnir voru skilgreindir sem öruggt hreiður, asili nido, og ætlaðir fyrir börn á 

aldrinum 4 mánaða til 3 ára og skólar fyrir ungbörn, Scuola dell'infanzia, þar sem börn 3 ára 

til 6 ára stunduðu nám (Edwards, Gandini og Forman, 2012a). Það voru miklar breytingar í 

pólitísku umhverfi á Ítalíu næstu árin sem höfðu áhrif á menntastofnanir og samfélagið sem 

heild. 

Eftir eyðilegginguna sem varð í seinni heimstyrjöldinni sameinuðust foreldrar í bænum 

Reggio Emilia á Norður-Ítalíu um áætlun um að byggja leikskóla fyrir börnin sín. Hann átti að 

stuðla að ríkulegu námsumhverfi fyrir börn og byggja á gagnrýnni hugsun (Hickey, 2019). Á 

þessum tíma var grunnskólakennari að nafni Loris Malaguzzi starfandi í Reggio Emilia, hann 

frétti af byggingu leikskóla í Villa Cella og fór í heimsókn til að kanna það nánar (Edwards, 

Gandini og Forman, 2012a). Hann ræddi við fólkið sem að verkefninu kom og það sagði: „Við 

byggðum leikskólann saman, menn og konur, því að við vildum að börnin okkar fengju 

eitthvað nýtt og öðruvísi.“ (Reggio Children, 2019). 

Malaguzzi fyllist undrun yfir því að ómenntaðir foreldrar skyldu taka sig saman og byggja 

leikskóla á þessum erfiðum tímum fátæktar. Hann nefnir upplifun sína sem mikilvæga lexíu, 

að fólkið geti breytt sögunni með því að huga að framtíð barna og hafði það áhrif á 

leikskólastarf Reggio Emilia sem mótaðist út frá viðhorfum fólksins og samstarfi þeirra á milli 

(Edwards, Gandini og Forman, 2012a). Malaguzzi tók virkan þátt í rekstri leikskólans í 

samstarfi við foreldra (Gandini, 2012c) sem voru virkir þátttakendur í ferlinu og unnu saman 

að fjáröflun, byggðu leikskólabyggingu og tóku þátt í kennslustundum (Hickey, 2019). Í 

kjölfarið kom Malaguzzi að stofnun og rekstri annarra ríkisrekinna leikskóla í Reggio Emilia 

og þannig hófst líklega umfangsmesta bylting í menntun ungra barna (Moss, 2016). 

Loris Malaguzzi (1920–1994) hefur verið kallaður einn af fremstu menntunarfræðingum 

síðustu aldar (Moss, 2016). Þrátt fyrir mikilvægt framlag hans á sviði menntunar vildi hann 

ekki láta kalla sig leiðtoga, hann var á móti stéttaskiptingu og hafði mikla trú á liðsheild 
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(Moss, 2016). Malaguzzi sá fyrir sér leikskóla þar sem andrúmsloftið væri hlýlegt og gæfi 

börnum tækifæri til að taka virkan þátt í námi, skapa, rannsaka, ígrunda og læra saman. 

Hann lagði áherslu á að námið væri gert sýnilegt í gegnum skráningar og að leikskólinn væri 

samkomustaður þar sem börnum, leikskólakennurum og fjölskyldum liði vel (Reggio 

Children, 2019). 

Malaguzzi tók þátt í að þróa stefnu um menntun barna í samstarfi við foreldra og 

kennara yfir margra ára tímabil, hún hlaut nafnið Reggio Emilia og varð vinsæl um allan heim 

(NAREA, 2020). Til þess að viðhalda gildum Reggio Emilia voru stofnuð alþjóðleg samtök að 

nafni Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi til að styðja við og varðveita 

réttindi og óskir barna, ungmenna, fjölskyldna og kennara (Reggio Children, 2019). Stofnunin 

stuðlar að gæðum leikskólastarfs og fagþróun kennara sem vinna í anda Reggio Emilia um 

allan heim með því að styðja við rannsóknir, fjölmenningu og samstöðu (Reggio Children, 

2019). Samkvæmt Edwards, Gandini og Forman (2012a) er leikskólastarf í anda Reggio Emilia 

orðið vinsælt á heimsvísu fyrir framlag sitt í uppeldis- og menntunarfræðum. 

Nálgun Reggio Emilia samanstendur af kenningum og kennsluaðferðum sem varða 

menntun ungra barna í samvinnu við fjölskyldur þeirra (Rinaldi, 2006). Lagt er upp með að 

hvert barn hafi rétt á því að vera aðalpersóna í sinni sögu með því að vera virkur þátttakandi 

í eigin lífi (Gandini, 2012c). Barn sem fær að taka þátt í ákvörðunum um málefni sem það 

varðar er talið vera virkur þátttakandi (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Þegar barn fær tækifæri 

til þátttöku í daglegu starfi innan leikskólans eykur það vellíðan hjá barninu (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). Til að tryggja að barnið sé virkur þátttakandi er 

mikilvægt að kennarar hlusti á rödd barnsins. 

Í yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram að „Börn eiga rétt á 

að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til 

skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska.“ ( Samningur Sameinuðu þjóðanna, 1 

hluti/1989). Tekið er tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011), þar á meðal barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sex grunnþættir 

menntunar eru settir fram sem megin áhersluþættir í menntun barna og eiga að 

endurspeglast í starfi leikskólanna. Markmið þeirra er að byggja börn upp, bæði andlega og 

líkamlega, gera þeim kleift að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Einnig snúast 

þeir um að börn öðlist framtíðarsýn og getu og vilja til að vera virkir þátttakendur í að 

viðhalda og þróa samfélag sitt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Reggio Emilia styður við síðtímahugmyndir um börn og nám. Þar er gert ráð fyrir 

samskiptum og samstarfi við alla sem koma að leikskólastarfinu, áhersla er lögð á réttindi 

barna og styrkleika þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2009; Bergþóra F. Einarsdóttir og Margrét 

S. Björnsdóttir, 2020). Að sögn Malaguzzi eru börn oft vanmetin og heimurinn gerir sér ekki  
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grein fyrir  hversu hæfileikarík, sterk og fær þau eru í raun og veru (Cagliari o.fl., 2016). Hann 

hafði þá sýn að börn byggju yfir hæfileikum til að vaxa og þroskast og þróaði hugmyndafræði 

Reggio Emilia út frá því (Reggio Children, 2019). Malaguzzi taldi mikilvægt að námskrár, starf 

leikskólanna og samfélagið endurspegli þetta viðhorf til barna (Cagliari o.fl., 2016). Börn búi 

við mismunandi efnahags- og menningaraðstæður innan samfélagsins en í Reggio Emilia er 

talað um að öll börn séu „rík“ óháð utanaðkomandi aðstæðum (Cagliari o.fl., 2016). Ef 

leikskólakennarinn hefur þetta viðhorf gagnvart börnunum er líklegra að þau fái fleiri 

tækifæri til þess að sýna hversu hæfileikarík þau eru.  

Rík börn eru fædd með hundrað mál sem þau nota til að tjá sig (Moss, 2016). Í Reggio Emilia 

vísar myndlíkingin „hundrað mál“ til þeirra fjölbreyttu leiða sem börn nýta til að hugsa, tjá 

sig, skilja og upplifa (Reggio Children, 2019). Malaguzzi samdi ljóðið „Barn hefur hundrað 

mál“ þar sem hugsjón hans kemur skýrt fram ásamt gagnrýni á skólakerfið (Edwards, 

Gandini og Forman, 2012a). Hér fyrir neðan kemur okkar þýðing á ljóðinu:  

Barn hefur hundrað mál  

Barn 

er gert úr hundrað. 

Barn hefur 

hundrað mál 

hundrað hendur 

hundrað hugsanir 

hundrað leiðir til að hugsa, 

leika, tala. 

Hundrað, alltaf hundrað 

leiðir til að hlusta 

að undrast, að elska 

hundrað ástæður til að gleðjast 

syngja og skilja 

hundrað heima 

til að uppgötva 

hundrað heima 

til að skapa 

hundrað heima 

til að dreyma. 
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Barnið hefur 

hundrað mál 

 (og hundrað, hundrað, hundrað fleiri) 

en frá því eru tekin níutíu og níu. 

Skólinn og menningin 

skilja höfuðið frá líkamanum. 

Þau segja barninu: 

að hugsa án handa 

að vinna án höfuðs 

að hlusta og ekki tala 

að skilja án þess að njóta 

að elska og að undrast 

einungis á páskunum og um jólin. 

Þau segja barninu: 

að uppgötva heiminn sem er þegar til 

og af þeim hundrað 

þau taka níutíu og níu. 

Þau segja barninu: 

að vinna og leikur 

raunveruleikur og hugarburður 

vísindi og ímyndun 

himinn og jörð 

staðreyndir og draumar 

séu hugtök 

sem eiga ekki heima saman. 

Og barninu er sagt 

að hundrað sé ekki til staðar. 

Barnið svarar: 

Nei, það eru víst hundrað. 

- Loris Malaguzzi 

 (Þýtt á ensku af Lella Gandini). 
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Með ljóðinu deilir Malaguzzi sýn sinni á æsku og upplifun barna í heiminum til lesanda. 

Út frá ljóðinu er hægt að fullyrða að fjölbreytt tjáning barna er mikilvægur þáttur í 

leikskólastarfi í Reggio Emilia, það gefur börnum tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan hátt án 

þess að vera bundin við talað mál (Smidt, 2013). Malaguzzi bendir á þá hæfileika sem börn 

búa yfir, einnig vekur hann athygli lesandans á að skólastarf getur komið í veg fyrir að börn 

læri ef þeim er ekki gefið tækifæri til að nýta sín hundrað mál. 
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2 Áhrifavaldar í lífi barna  

Það er margt sem hefur áhrif á nám barna í leikskóla. Litið er á börn sem sterk, hæf og fær 

um að búa til þekkingu. Félags- og vitsmunaþroski barna eflist þegar þau fá tækifæri til að 

nýta áhugasvið sín í leik og námi (Hong, Shaffer og Han, 2017). Til að virða áhugasvið barna 

er námskrá Reggio Emilia sveigjanleg og nefnist fljótandi námskrá. Nálgun Reggio Emilia 

leggur áherslu á uppbyggingu umhverfis sem býður upp á fjölbreyttan efnivið og möguleika 

til náms og að leikskólakennarinn skipuleggi einstaklingsmiðað nám fyrir börnin (Reggio 

Children, 2019). Einnig eiga leikskólakennarar að fylgjast með leik og námi barna í samspili 

við umhverfið og halda skráningar yfir það sem þar fer fram (Reggio Children, 2019). Reggio 

Emilia nálgun býður upp á heildræna sýn á nám og uppeldi barna. Umhverfið, önnur börn, 

leikskólakennarar og foreldrar eru aðalpersónurnar í námsferlinu (Wood, 2013). 

Árangursríkt samstarf milli þessara áhrifavalda er talið hafa jákvæð áhrif á barnið og 

leikskólastarfið. Hér fyrir neðan er fjallað um áhrifavalda í lífi barnsins. 

 

2.1 Barnið  

„Það er mikilvægt að við trúum því að barnið sé gáfað og hæft, að það sé sterkt og 

fallegt og hafi metnaðarfullar óskir. Þetta er ímynd barns sem við þurfum að halda í.“ 

- Loris Malaguzzi 

 Viðhorf til barna hefur breyst mikið í gegnum árin. Hér áður var litið á barn sem óþroskaðan 

einstakling, það hafði lítil sem engin réttindi eða vernd alveg sama í hvaða þjóðfélagsstöðu 

það var (Wood, 2013). Barnæskan var oft stutt vegna þess að börn voru látin vinna inni á 

heimilum eða í verksmiðjum, iðulega við hættulegar aðstæður og í langan tíma, sem leiddi 

oft til misnotkunar. Álitið var að hugur barnsins væri tómt blað sem hægt væri að fylla af 

þekkingu, færni og hegðun sem taldist vera dýrmæt í samfélaginu (Wood, 2013). Ekki er 

lengur litið á börn sem einangraða og sjálfhverfa einstaklinga, heldur er litið á barnið sem 

ríkt af möguleikum, sterkt, öflugt, hæfileikaríkt og að það hafi þörf fyrir sambönd við 

fullorðna og önnur börn (Malaguzzi, 1993b). Með breyttu viðhorfi hefur barnið öðlast aukin 

réttindi til að hafa áhrif á eigið líf. 

Malaguzzi hafði mikinn áhuga á rannsóknum sálfræðingsins Jean Piaget og nýtti 

kenningu hans til að styðja við sitt viðhorf á uppbyggingu hugsunar barna og þróunar 

vitsmunaþroska þeirra (Cagliari o.fl., 2016). Piaget (2000) taldi barnið búa yfir hæfileikum til 

að taka virkan þátt í að öðlast þekkingu og skilning með uppgötvun, virku námi, reynslu og 
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félagslegum samskiptum. Börn eru yfirleitt áhugasöm og forvitin að eðlisfari og mikilvægt er 

að byggja nám þeirra á þessum eiginleikum (Wood, 2013). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kemur fram að það er mikilvægt að lögð sé áhersla á alhliða þroska þeirra, sjálfstæði, 

áhugasvið, þátttöku í leik úti og inni, frumkvæði og sköpunarkraft, tjáningu og samskipti í 

leikskólastarfi. Í leikskólum Reggio Emilia eru mismunandi leiðir til tjáningar og samskipta 

viðurkenndar. Mikilvægt er að börn sem hafa ekki gott vald á máli sínu fái tækifæri til að tjá 

sig á fjölbreyttan hátt (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). Börn nýta sín hundrað mál til að 

búa til, tjá og miðla þekkingu sinni, hugmyndum og reynslu. Margvíslegur efniviður, verkfæri 

og úrræði, eins og til dæmis myndlist, dans, leiklist og líkamstjáning geta verið leiðir til að tjá 

sig á fjölbreyttan hátt (Wood, 2013). Börn nota líkama sinn til tjáningar og læra með því að 

nýta öll skynfæri til að rannsaka og skilja heiminn (Cooper, 2012). Þegar börn fá tækifæri til 

að skoða, snerta og ræða saman um viðfangsefnið er líklegra að nám eigi sér stað (Luria, 

1978). Fjölbreyttar leiðir til tjáningar eru sérstaklega mikilvægar fyrir tvítyngd börn eða þau 

sem eiga við tal- og samskiptaörðugleika að stríða.  

 Í leikskóla er mikilvægt að virða sérstöðu og sjónarmið barna, með því er stuðlað að 

þróun jákvæðrar sjálfsmyndar hjá þeim (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í Reggio Emilia er 

talað um börn með sérþarfir sem börn með sérstök réttindi og að tryggja þurfi forgang 

þeirra að leikskólum (Moss, 2016). Öll börn eru talin vera mikilvæg í hópnum og hafa 

eitthvað fram að færa, á þann hátt læra þau að bera virðingu fyrir fjölbreytileikanum (Hong, 

Shaffer og Han, 2017). Hvert barn er einstakt en öll börn leitast við að átta sig á sjálfsmynd 

sinni og láta rödd sína heyrast í samræðum og samspili í hóp. Þau nýta fullorðna einstaklinga 

sem félaga, úrræði og leiðbeinendur (Edwards, 2012). Athugun á athöfnum barna með 

sérþarfir gefur leikskólakennurum tækifæri til að skilja hugsun þeirra, hæfileika og 

takmarkanir. Þegar lögð er áhersla á hæfileika barna getur leikskólakennari mætt þörfum 

hvers barns (Gilman, 2009).  

Í leikskólum Reggio Emilia er talið mikilvægt að hlustað sé á barnið, litið sé á það sem 

færan þátttakanda og því gefið tækifæri til að leggja sitt af mörkum í umræðu um nám sitt. 

Barn sem fær að hafa áhrif valdeflist og verður yfirleitt áhugasamara um námið (Robson og 

Mastrangelo, 2017). Námsmat í Reggio Emilia þróast út frá athugun á börnum og virkri 

hlustun, þannig getur leikskólakennarinn byggt kennslu sína á reynslu þeirra og athöfnum 

(Wood, 2013). Á þann hátt er hlúð að hagsmunum barna með áskorunum og fjölbreytilegri 

framsetningu verkefna (Wood, 2013). Þetta samsvarar því sem sett er fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) að börn eigi að fá tækifæri til að taka þátt í að meta nám sitt, setja sér 

markmið og koma með tillögur að leiðum sem best er að fara. 

Leikskólakennarar í Reggio Emilia telja sjálfsprottinn og kennslufræðilegan leik lykil að 

námi barna. Talað er um að aðferðir í Reggio Emilia séu barnamiðaðar, þar sem leikskóla-
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kennarar skipuleggja nám barna út frá athugun á leik þeirra. Leikurinn gerir börnum kleift að 

tjá innri þarfir sínar, tilfinningalegar langanir og óskir (Wood, 2013). Þegar börn fá sjálf að 

velja sér viðfangsefni, hvort sem það er í leik eða verkefnum, út frá áhuga þeirra eru þau 

líklegri til að bæta við sig þekkingu (Helm og Katz, 2016). Börn hefja oft eigin verkefni með 

umræðum, til dæmis um atburði sem vekja forvitni þeirra og stundum ná þau að smita 

áhugann yfir til annarra barna (Helm og Katz, 2016). Sýn Reggio Emilia á vali barna á 

viðfangsefnum endurspeglast í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Þar kemur fram að ef barn fær 

tækifæri til að fást við viðfangsefni sem er byggt á áhuga, styrkleikum og þroska þess, eykst 

trú á eigin getu og áhugi til náms eflist. 

Menntun barna er byggð á hugmyndafræðilegri og fræðilegri hefð þar sem leikurinn er 

mikilvægur fyrir nám og þroska barna (Wood, 2013). Hæfileikar barna til að hugsa á 

óhlutbundinn og skapandi hátt í leik eru oft vanmetnir. Börn leika ekki eingöngu með hluti 

eða efnivið, þau leika með tilfinningar, tilgang og samskipti sem ýtir undir vitrænan þroska 

þeirra (Wood, 2013). Í leik bera börn ábyrgð á að finna út úr hlutunum sjálf og ná þannig 

góðum tökum á nýrri þekkingu og færni (Helm og Katz, 2016). Þegar upp kemur ágreiningur í 

leik milli barna í Reggio Emilia eru þau hvött til að finna lausn sjálf, þá verður til ný þekking í 

hópnum sem nýtist þeim seinna meir (Edwards, 2012). Ef barn fær tækifæri til að taka virkan 

þátt í námi sínu, er hugsanlegt að forvitni og áhugi á að læra styrkist (Helm og Katz, 2016). 

Börn sem hafa fjölbreytt val, fá hvatningu og tækifæri til að takast á við hæfilega 

krefjandi viðfangsefni eru líklegri til að líða vel, halda einbeitingu og verða virkir 

þátttakendur í leikskólastarfinu (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). 

Reggio Emilia nálgun viðurkennir réttindi barna til frelsis og þátttöku í lýðræðislegu 

samfélagi og upplifun barna af leikskólastarfi byggist á því (Fyfe, 2011). Til að börn öðlist 

skilning á því hvað lýðræði er, læri lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þrói með sér 

borgaralega vitund er mikilvægt að þau fái tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og 

samskipti í daglegu starfi. Þannig er stuðlað að jafnrétti og þátttöku þeirra í samfélaginu 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í rannsókn Erlu Óskar Sævarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2016) um lýðræði í 

leikskóla, kom í ljós að þegar starfsfólkið náði að efla þátttöku barna í því að taka eigin 

ákvarðanir, afla sér upplýsinga og gera sé grein fyrir ólíkum sjónarmiðum tókst þeim að 

fjölga þeim tækifærum sem börnin fengu til að hafa áhrif á leikskólastarfið. Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2012) bendir á að börn hafi skoðanir á sínu lífi og geti látið þær í ljós ef þau fá 

tækifæri til þess. Oft og tíðum hafa þau aðra sýn á starfsemi leikskólans en starfsfólkið, þá 

sýn er hægt að nýta til að koma til móts við þarfir þeirra og þekkingarleit. Leikskólastarf sem 

tekur mið af þörfum og óskum barna getur stutt við nám og þroska þeirra. 
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Loris Malaguzzi hafði barnið í forgrunni og taldi námsferlið lykilatriðið í menntun þess 

frekar en lokaafurðin. Hann taldi barnið vera hæfileikaríkt og metnaðarfullt, að það taki að 

sér hlutverk rannsóknarmanns sem hefur getu til að vera gagnrýninn og gera tilraunir 

(Malaguzzi, 1993a; Santín og Torruella, 2017). Barnið er álitið hæft til að kanna umhverfi sitt 

og finna kenningar og hugmyndir um það sem er mikilvægt að rannsaka (McNally og Slutsky, 

2016). Rannsóknarverkefni gætu hafist út frá áhuga barna, reynslu þeirra, athugunum eða 

vangaveltum um heiminn í kringum þau, þannig efla börn fjölbreytta færni sína. Þegar þessir 

hæfileikar eru nýttir í mismunandi samhengi getur barnið öðlast sjálfstraust og sjálfstæði 

sem ýtir undir að það taki eigin ákvarðanir og vinni úr vandamálum (Santín og Torruella, 

2017). 

Leikskólastarf Reggio Emilia er byggt á félagslegri hugsmiðahyggju, talað er um að börn 

séu félagslega virk í uppbyggingu þekkingar og ákvörðunartöku um sitt eigið líf (Santín og 

Torruella, 2017). Malaguzzi (1993a) sagði að börn væru ekki móttakendur þekkingar heldur 

búi yfir félagslegri hæfni sem þau geta nýtt til að skapa tækifæri til náms í samstarfi við 

kennara sína. Rannsóknir barna geta leitt til þekkingaröflunar þegar það fær tækifæri til að 

taka þátt í umræðum við kennara og samnemendur sína (Santín og Torruella, 2017). Í Reggio 

Emilia er lögð mikil áhersla á umræður, samningaviðræður og að börnin leysi vandamál sín í 

sameiningu, því er mikilvægt að aðferðir sem styðja við börn í samskiptum sín á milli ríki 

innan leikskólans (Santín og Torruella, 2017). Börn leiða námsferlið áfram í samstarfi við 

kennara sína sem viðurkenna árangur þeirra, þannig er stuðlað að gagnkvæmri virðingu 

(McNally og Slutsky, 2016). 

Virðing í garð barnanna endurspeglast í skilningi kennara á hegðun þeirra. Starfsfólk sem  

starfað hefur í anda Reggio Emilia nefnir að það séu fá börn með hegðunarörðugleika í 

þeirra leikskólum og telur það ástæðuna vera þá að börnin eru niðursokkin við að læra 

(Bennett, 2001). Ef barn sýnir erfiða hegðun bregst leikskólakennarinn við því með hlýju og 

setur orð á tilfinningar þess, þannig eykur barnið skilning á tilfinningum sínum (Bennett, 

2001). Börn herma oft eftir þeim sem þau líta upp til og því er mikilvægt að 

leikskólakennarar sýni kurteisi, blíðu og umhyggju (Essa og Burnham, 2019). Í Reggio Emilia 

er leitað eftir orsökum á hegðun barna og talið er að breytingar á umhverfi geti breytt 

hegðun þeirra (Bennett, 2001). Leikskólakennarar þurfa að breyta kennsluaðferðum til að 

koma til móts við börn með hegðunarörðugleika, þegar leikskólakennara skortir færni og 

þekkingu til að koma til móts við þarfir þeirra fá börnin ekki viðeigandi íhlutun (Warash, 

Curtis, Hursh og Tucci, 2008).  

Aðalnámskrá leikskóla (2011) nefnir að leikskólinn ætti að taka mið af þörfum allra 

barna á einstaklingsbundinn hátt, þannig fá þau tækifæri til að nýta styrkleika sína til að 

öðlast jákvæða sjálfsmynd. Malaguzzi taldi að ekki sé nægilegt að tala um réttindi barna 
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heldur eiga þau að fá tækifæri til að læra og þroskast og stuðla þannig að velgengni þeirra í 

framtíðinni (Fyfe, 2011).  

2.2 Leikskólakennarar 

„Börn hafa rétt á vera í góðum skólum - góðum byggingum, með góðum 

leikskólakennurum, nægum tíma og góðum verkefnum. Þetta er réttur ALLRA barna.“ 

- Loris Malaguzzi 

„Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og 

áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum.“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólakennarar eigi að taka þátt í mótun á 

uppeldis- og menntastarfi leikskólans. Til þess þurfa þeir að fylgjast með nýjungum og miðla 

þekkingu sinni. Malaguzzi (1995) taldi að það sé erfitt að útskýra nákvæmlega hver hlutverk 

kennara eru, þar sem þau eru flókin, fjölþætt og breytast í takt við kröfur samfélagsins, 

mismunandi þarfir barna og foreldra þeirra. Til þess að viðhalda faglegu starfi innan 

leikskólans er æskilegt að starfsfólk sé menntað, upplýst og fái tækifæri til að nýta þekkingu 

sína í starfi. 

Leikskólakennarar nýta þekkingu sína til að gera skólanámskrá, sem er leiðarvísir um 

leikskólastarf. Á Íslandi er unnið samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011), leikskólar útfæra 

sínar námskrár út frá viðmiðum og markmiðum sem sett eru þar fram. Í Reggio Emilia nýta 

leikskólakennarar sveigjanlegt skipulag og skráningar til að undirbúa svokallaða fljótandi 

námskrá (Edwards og Gandini, 2015). Leikskólastarfið byggist ekki á fyrirfram ákveðinni 

útkomu og línulegu skipulagi, því að vinnulag kennara kallar á sveigjanleika bæði hvað 

varðar uppröðun á verkefnum og tímamörk (McNally og Slutsky, 2016).  

Hefðbundnar námskrár koma ekki til móts við fjölbreyttan barnahóp og því er mikilvægt 

að leikskólakennarar geri námskrá eftir þörfum barna (Edwards og Gandini, 2015). Í Reggio 

Emilia gera leikskólakennarar áætlanir út frá athugunum á athöfnum barna sem nefnt er 

progettazione. Þeir lýsa vinnuferlinu sem hringrás sem felur í sér athugun á börnum, 

skráningum á verkum þeirra, ígrundun á verkefnum og miðlun hugmynda og þekkingar á 

milli kennara. Leikskólakennarar deila hugmyndum og þekkingu á milli sín og ígrunda 

verkefni og skráningar sínar (McNally og Slutsky, 2016). Ekki er hægt að gera námskrá af 

þessu tagi nema vera í samvinnu við aðra leikskólakennara sem hafa ólíka reynslu og vinna 

saman að verkefnum ólíkra barnahópa (Saul, 2013). 

Leikskólastarf í anda Reggio Emilia leggur áherslu á að leikskólakennarar taki þátt í 

uppbyggilegri umræðu og nýti hana til þess að ígrunda starf sitt og kennsluhætti (Edwards, 

2012). Í Reggio Emilia vinnur leikskólakennari ekki einn sem stjórnandi heldur er hann hluti 

af kennarahóp (Edward og Gandini, 2015). Þannig fá leikskólakennarar tækifæri til að læra 
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hver af öðrum og eru gagnrýnir á eigin starfshætti og stuðla þannig að þróun í starfi 

(Biermeier, 2015). Þeir vinna oft tveir til þrír saman, rannsaka og deila upplýsingum sín á 

milli, þekkingu og athugunum sem geta gagnast í starfi (Edwards og Gandini, 2015). 

Leikskólakennarar gera athuganir á börnum í leik og starfi og hittast síðan til þess að ræða 

þær, bera saman mismunandi sjónarhorn og ígrunda niðurstöður (Edwards, Gandini og 

Forman, 2012a). Með því að samhæfa starfshætti og menningu í leikskólastarfi, verður til 

kraftmikið lærdómssamfélag sem leiðir að þróun í starfi (Svava Björg Mörk og Rúnar 

Sigþórsson, 2011) 

Öflugt samstarf milli leikskóla getur leitt til þróunar í starfi. Í Reggio Emilia er Loris 

Malaguzzi International Center, stofnun sem gefur leikskólakennurum tækifæri til að deila 

þekkingu og kynna verkefnavinnu sína. Eftir kynninguna skipta leikskólakennarar sér í hópa 

þvert á leikskóla og ræða saman. Að því loknu eru hugmyndir hvers hóps kynntar og ný 

þekking og innsýn rædd (Edwards og Gandini, 2015). Leikskólakennarar telja gagnlegt að 

vera í samstarfi við aðra leikskóla, deila þekkingu og leiðum til að bæta gæði leikskólastarfs 

og stuðla þar með að lærdómssamfélagi (Vujičić og Tambolaš, 2017). Leikskólakennarar frá 

öðrum löndum koma í námsferðir til Reggio Emilia til að kynna sér starfið sem þar fer fram. 

Heimsóknir eru taldar mikilvægar vegna þess að gestirnir fá innsýn í starfið og 

leikskólakennarar á staðnum öðlast einnig nýtt sjónarhorn (Edwards og Gandini, 2015). 

Samkvæmt Reggio Emilia verður ný þekking til þegar viðfangsefni er skoðað frá mörgum 

sjónarhornum og rýnt er í gögn sem eru nú þegar til staðar. Þar eru rannsóknir taldar 

mikilvægar en þær eru aðferð til að afla nýrra upplýsinga, hugmynda og skapa verkefni 

tengd nútímanum (Edwards og Gandini, 2015). Rinaldi (2012) telur að rannsóknir í daglegu 

starfi sé leið sem einstaklingur nýtir til að hugsa einslega og með öðrum, sem býður upp á 

tækifæri til að tengjast öðrum, heiminum sínum og lífinu sjálfu. Leikskólakennarar taka að 

sér hlutverk vísindamanna og framkvæma rannsókn með því að leggja áherslu á hlustun og 

athuganir og halda skráningar (Rinaldi, 2012). Áhersla er lögð á að innleiða gæði í daglegu 

starfi og leikskólakennarar spyrja sig spurninga eins og: Af hverju? Hvað gerðist? Hvað þýðir 

það? Hvað annað gæti gerst ef... ? (Edwards og Gandini, 2015). Þegar leikskólakennarar 

ígrunda starf sitt getur það verið hvatning til að gera starfendarannsókn.  

Hér á landi eru starfendarannsóknir taldar vera góð leið til að bæta og breyta ákveðnum 

aðstæðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2016). Efni rannsóknarinnar er ákveðið af þátttakendum 

með því að fara yfir starfið og ígrunda hverju þarf að breyta og hvers vegna. Markmið og 

rannsóknarspurning eru sveigjanleg þar sem ferlið og aðstæður geta breyst. Þeir skipuleggja 

og þróa nýjar aðferðir sem eru prófaðar í starfi. Á meðan á rannsóknarferlinu stendur er 

gögnum safnað til að geta varpað ljósi á það sem gerðist. Í lokin er unnið úr gögnum, 

niðurstöður tengdar fyrri rannsóknum og þær gerðar aðgengilegar öðrum (Jóhanna 
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Einarsdóttir, 2016). Í skýrslu Mennta-og menningarmálaráðuneytis (2018) kom fram að 

starfendarannsóknir geta leitt til innleiðinga og endurnýjunar á starfsháttum fagfólks, meðal 

annars í leikskólastarfi, en þar er leiðsögn, miðlun þekkingar og nægur tími mikilvægur. 

Þannig geta rannsóknir leikskólakennara stuðlað að lifandi starfsþróun og breytingum á 

leikskólastarfi.  

Starfsþróun í leikskólum Reggio Emilia byggist á ígrundun kennara, rannsóknum þeirra á 

eigin starfi og samábyrgð á leikskólastarfinu. Sköpun, rannsóknir og hugsmíðar barna eru 

talin vera undirstaða náms. Þar með er hægt að líkja leikskólaskólasamfélagi Reggio Emilia  

við lærdómssamfélag þar sem allir læra með hagsmuni barna að leiðarljósi (Svava Björg 

Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Leikskólastjórnendur og leikskólakennarar á Íslandi 

ákveða leiðir að markmiðum í leikskólastarfi. Þær byggja á heildstæðri sýn á barnið með 

velferð þess í huga og nýta þau viðmið Aðalnámskrár leikskóla (2011) til þess. 

Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) kom í ljós að 

það sé mikilvægt að skipuleggja leikskólastarf með vellíðan barna í fyrirrúmi. Það er gert 

með því að leita eftir viðhorfum þeirra og treysta þeim til að velja sjálf hvað þau vilji fást við í 

leik og með hverjum þau vilji leika. Vellíðan barna er eitt af lykilatriðum í Reggio Emilia, 

leikskólakennarar eru því meðvitaðir um það þegar þeir skipuleggja leikskólastarfið. Þeir 

nýta skipulagðar stundir og þau tækifæri sem upp koma í daglegu starfi innan leikskólans til 

að vinna með alla þroskaþætti, til dæmis vitsmunaþroska, hreyfiþroska og félagsþroska 

(Edwards, 2012). Til þess að leikskólastarf taki mið af vellíðan barna og þroska er mikilvægt 

að leikskólakennarar hafi skilning á því sem barnið vill koma á framfæri. 

Þegar rætt er um nám og kennslu barna, vita leikskólakennarar og foreldrar að það er 

mikill munur á því sem börn geta gert og því sem þau eru viljug til að gera. Það er erfitt að 

kenna einhverjum sem hefur ekki löngun til að læra eða hefur litla trú á að geta lært 

(Biermeier, 2015). Börn eru líklegri til að takast á við viðfangsefni sem þau hafa áhuga á og 

þar með eykst sjálfræði þeirra og sjálfsmyndin styrkist (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016a). Þegar þeim er gefið tækifæri til að leiða ferlið áfram, vekur það óvissu 

og spennu og hvetur þau til áframhaldandi könnunarvinnu (Moss, 2015). Mikilvægt er að 

leikskólakennarinn þekki barnahópinn vel til að koma til móts við ólíkar þarfir hvers barns. 

Nám sem er byggt á áhugasviði barna og löngun til að læra hvetur þau til frekara náms 

(Peter og Davis, 2015).  

Í Reggio Emilia er börnum mætt þar sem þau eru stödd, því þarf leikskólakennarinn að 

hafa góða þekkingu á stöðu barna (Bennet, 2001). Þegar horft er á börn sem hæf og fær um 

að hafa áhrif á líf sitt eykur það kröfur á kennara að nýta kennsluaðferðir sem taka mið af 

þekkingu og reynslu þeirra (Moss, 2015). Rannsókn Mphahlele (2019) var gerð til að kanna 

hvernig hægt sé að nýta „hundrað mál barna“ sem námsaðferð og tækifæri til samskipta við 
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aðra og kanna umhverfið. Niðurstöður sýndu að leikskólakennarar sem gáfu börnum 

tækifæri til að nýta sín „hundrað mál“ litu á börn sem sterka og hæfa þekkingarsmiði. Því er 

mikilvægt að skoða margbreytileika barnahópsins og bjóða upp á fjölbreytt tækifæri til leiks 

og náms (Mphahlele, 2019). Þrátt fyrir áskoranir varpar nálgun Reggio Emilia ljósi á 

möguleika sem fjölbreytileiki nútímans skapar fyrir kennara (Gilman, 2009).  

Athugun á leik barna gefur vísbendingar um námsþarfir og áhugamál hvers barns sem á 

endanum getur ýtt undir náin tengsl á milli kennara og barns (Taylor og Boyer, 2019). 

Leikskólakennarar eru oft óvissir um þátt sinn í leik barna, hvenær þeir eiga að grípa inn í og 

hvenær börn eiga að fá að ráða í leiknum (Pyle og Danniels, 2017). Í Reggio Emilia er lögð 

áhersla á virka hlustun þar sem leikskólakennarinn sýnir tjáningu barns athygli og hefur 

áhuga á því sem barnið er að segja. Hann beitir virkri hlustun til að forvitnast um frásögn 

barnsins en ekki til að koma með svör (Rinaldi, 2006). Leikskólakennari sem er athugull á 

samskipti og leik barna hefur tækifæri til þess að ýta undir samræður með því að spyrja 

opinna spurninga og gefa þeim þar með tækifæri til að öðlast dýpri þekkingu (Edwards, 

2012; Taylor og Boyer, 2019). Þetta er í samræmi við áherslur Aðalnámskrár leikskóla (2011) 

en þar kemur fram að leikskólakennarar eiga að styðja við þekkingarleit barna með því að 

hlusta á þau og gera athuganir á athöfnum þeirra.  

Leikskólakennarar í Reggio Emilia leggja áherslu á að skoða nám og þekkingaröflun 

barna á víðari hátt með því að nýta fjölbreyttar matsaðferðir (Fyfe, 2012). Uppeldis-

fræðilegar skráningar eru talin vera góð leið til að meta nám barna. Formlegar matsaðferðir 

eru oft byggðar á fyrirfram ákveðnum verkefnum, til dæmis stöðluð próf. Það getur verið 

erfitt að meta stöðu barns sem er ekki tilbúið að gera verkefni sem sett er fyrir það eða 

skilur ekki fyrirmælin (Haake, M., Axelsson, A., Clausen-Bruun, M. og Gulz, A., 2015). Barn 

sem fær stuðning frá kennara í verkefnavinnu er líklegra til að taka þátt og 

leikskólakennarinn fær nákvæmara mat á stöðu þess (Haake, M. o.fl., 2015). Þannig hvetur 

hann börnin til að deila sinni upplifun af náminu og gefur þeim tækifæri til að vera virkir 

þekkingarsmiðir (Frampton, 2016).  

 Umhverfi sem ber virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum, þar sem samvinna og 

samstarf eru mikils metin, hefur jákvæð áhrif á líðan leikskólakennara og nám barna 

(Biermeier 2015). Umhverfið spilar mikilvægan þátt í Reggio Emilia, námsumhverfi barna 

býður upp á fjölbreyttan efnivið og marga möguleika til leiks og náms (Reggio Children, 

2019). Talið er að rólegt en örvandi umhverfi ýti undir vellíðan hjá barninu (Edwards og 

Gandini, 2015). Leikskólakennarar skapa umhverfi sem einkennist af gæðum og fagurfræði 

og hvetja börn til að meta, viðurkenna og nýta það til fulls. Þeir skipuleggja umhverfið á 

þann hátt að allur efniviður sem börn þurfa til að efla leik og sköpun sé aðgengilegur 
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(Biermeier, 2015). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að umhverfi og starfshættir 

leikskólans ættu að vera mótaðir út frá þörfum og áhuga barna.   

Leikskólakennarar í Reggio Emilia stuðla að myndun lýðræðislegs samfélags barna þar 

sem öll börn fá tækifæri til að taka virkan þátt í leikskólastarfi (Edwards og Gandini, 2015). 

Þar er sterk trú á lýðræði þar sem allir eru jafnir og jafnvel yngstu meðlimir samfélagsins hafi 

réttindi (McNally og Slutsky, 2016). Áhersla er lögð á að börn finni að þau tilheyri skólasam-

félagi þar sem þau læra að umgangast hvert annað af virðingu og bera umhyggju fyrir hvert 

öðru (McNally og Slutsky, 2016). Lýðræði er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011), þar kemur fram að leikskólinn á að vera lýðræðislegur 

vettvangur og lærdómssamfélag. Allir sem að honum koma hafa áhrif á ákvarðanir um 

málefni barna. 

Malaguzzi (1998) taldi að leikskólar sinni samfélagslegum skyldum sínum með því að efla 

nám og þroska barna, því þau eru framtíðin. Hann nefndi meðal annars þátt kennara í 

uppbyggingu á lýðræðislegu menntasamfélagi þar sem börn og leikskólakennarar geta rætt 

saman um kennsluefni og ákveða markmið leikskólastarfsins í sameiningu (Cagliari o.fl., 

2016). Samkvæmt Malaguzzi (1998) gegnir samfélagið siðferðislegri ábyrgð gagnvart 

börnum meðal annars með því að viðurkenna réttindi þeirra. Leikskólakennarar í Reggio 

Emilia gefa sér tíma til að vinna með og hlusta á börnin, þeir leitast við að sjá heiminn með 

þeirra augum, taka eftir því sem vekur áhuga þeirra og öðlast skilning á barnæskunni 

(Robson og Mastrangelo, 2017).  

2.3 Foreldrar 

„Því minni tíma sem foreldrar hafa til að rækta samband sitt við börnin sín, þeim mun 

betur þurfa þeir að nýta hann og huga að gæðum samverustundanna.“ 

- Loris Malaguzzi 

Í leikskólum Reggio Emilia er lögð áhersla á gott samstarf milli foreldra og kennara, þannig 

geta þau unnið saman til að efla þroska barna með styrkleika, áhugamál og vellíðan þeirra í 

fyrirrúmi (Mphahlele, 2019). Báðir aðilar bera vitneskju um þarfir og þroska barna, en 

mikilvægt er að rödd barnsins heyrist og það fái tækifæri til að tjá sínar skoðanir. Leikskóla-

kennarar telja að samskipti milli þeirra og foreldra byrji oft áður en barnið byrjar í leikskóla 

(Nutkins, McDonald og Stephen, 2015). Það er stórt skref í lífi barna þar sem þau fara úr 

nánu sambandi við foreldra innan heimilisins yfir í leikskóla þar sem þau þurfa að deila 

athygli starfsfólki leikskólans, efnivið og umhverfi með öðrum börnum. Mikilvægt er að 

foreldrar og leikskólakennarar sinni þáttaskilum barna frá heimili til skóla af kærleika og 

hlýju (Gandini 2012b). Þegar foreldrar og barn fá nægan tíma til að aðlagast leikskólanum 

verða þáttaskilin yfirleitt þægilegri (Nutkins, McDonald og Stephen, 2015). 
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Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er litið á leikskólakennara sem samverkamann barna, 

foreldra og starfsfólks leikskóla. Áhersla er lögð á að leggja grunn að góðum samskiptum 

strax við byrjun leikskólagöngu barna, þá kynnast foreldrar starfsháttum leikskóla og 

leikskólakennarar fá upplýsingar um barnið. Einnig fjalla Lög um leikskóla (nr. 90/2008) um 

mikilvægi þátttöku foreldra í leikskólastarfi: 

„Foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið 

samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær 

upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna. Foreldrar 

skulu jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna.“ 

Þetta samsvarar því sem Reggio Emilia leggur áherslur á varðandi foreldrasamstarf. 

Leikskólar í Reggio Emilia gefa foreldrum mörg tækifæri til að kynnast leikskólastarfinu, 

starfsfólki leikskólans og foreldrum annarra barna (McNally og Slutsky, 2016). Þeir nýta 

fjölbreyttar leiðir til að efla þátttöku þeirra í starfi. Sumar leiðir eru hefðbundnar eins og 

foreldrasamtöl, hátíðarhöld og veislur. Aðrir leiðir einkennast af fleiri tækifærum til að 

byggja upp gagnkvæm samskipti og sambönd á milli heimila og leikskóla (Gandini, 2012b). 

Skipulagðir eru fimm til sex fundir á ári þar sem leikskólakennarar hitta foreldra barna í 

sínum hóp, upplýsa þau og ræða það sem fram hefur farið í leikskólanum. Einnig hitta 

leikskólakennarar foreldra í litlum hópum til að ræða þarfir barna eða fjölskyldna. Þegar 

unnið er í litlum hópum er hægt að byggja upp náin tengsl milli kennara og fjölskyldna sem 

getur verið einstaklega mikilvægt fyrir fjölskyldur barna sem eru nýbyrjuð í leikskóla 

(Gandini, 2012b). 

Foreldrar í Reggio Emilia fá tækifæri til að ræða saman, segja sínar skoðanir og ræða 

sérstök mál á fundum sem haldnir eru fyrir alla foreldra leikskólans eða í hverfinu (Gandini, 

2012b). Haldnir eru fyrirlestrar með sérfræðingum, þau fá upplýsingar og auka þekkingu um 

ákveðið vandamál eða áhugaverð viðfangsefni. Foreldrar koma einnig saman sem 

vinnuhópur sem gefur til leikskólans á áþreifanlegan hátt, til dæmis með því að smíða 

húsgögn, lagfæra leikskólalóðina eða gróðursetja. Leikskólinn býður upp á vinnustofur þar 

sem leikskólakennarar og foreldrar taka þátt og vinna saman til að læra eða bæta kennslu-

aðferðir. Öll þessi tækifæri bjóða upp á mismunandi leiðir til að auðga foreldrasamstarf með 

það að markmiði að tryggja heilsu og vellíðan barna. Leikskólakennarar í Reggio Emilia leggja 

áherslu á samstarf milli heimilis og skóla sem grundvöll til að deila hugmyndum með 

foreldrum, finna svör við spurningum og auka þekkingu sína (McNally og Slutsky, 2016). 

Foreldrar taka þátt í leikskólastarfinu vegna þess að þeir vilja afla sér þekkingar og styðja 

við þroska barna sinna, þeir leita að tækifærum til skiptast á gagnlegum upplýsingum og 

aðstoða hvert annað (Edwards og Gandini, 2015). Í Reggio Emilia er þátttaka foreldra í 

leikskólastarfinu talin jafn mikilvæg og hlutverk kennara í upplifun barna (McNally og 
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Slutsky, 2016). Með því að gefa foreldrum tækifæri til að taka þátt í foreldraráði með 

leikskólakennurum leikskólans öðlast þeir tækifæri til að gegna hlutverki tengdu menntun 

barna sinna og rekstri leikskólans (Moss, 2016). Kosnir eru fulltrúar úr foreldrahópnum í 

hverjum leikskóla, síðan eru kosnir fulltrúar í foreldranefnd sem eru í samstarfi við 

borgarstjórn (Edwards og Gandini, 2015).   

Aðalnámskrá leikskóla (2011) bendir á að leikskólar þurfi að finna fjölbreyttar leiðir til að 

koma á framfæri upplýsingum um starfshætti og starf leikskólans. Samtöl milli foreldra og 

leikskólakennara gefa tækifæri til að ræða líðan, nám og þroska barna bæði í leikskólanum 

og heima. Foreldrar veita mikilvægar upplýsingar um barnið sem leggur grunn að námi þess. 

Til að hvetja til frekari þátttöku foreldra er leitast við að hlusta á sjónarmið þeirra til dæmis í 

gegnum foreldraráð (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) 

stendur að „Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að 

kosningu í ráðið“. Einnig kemur þar fram að „Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. 

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla… um skólanámskrá og aðrar áætlanir 

sem varða starfsemi leikskólans.“ Leikskólar skipuleggja foreldrasamstarf út frá þessum 

viðmiðum. 

Leikskólakennarar hafa staðið frammi fyrir áskorunum þegar kemur að foreldra-

samstarfi, þar má nefna samfélagsbreytingar og breytingar á þörfum barna og fjölskyldna. Í 

Reggio Emilia hafa leikskólakennarar reynt að stuðla að þátttöku foreldra þrátt fyrir þessar 

áskoranir (Edward og Gandini, 2015). Hröð efnahagsþróun og iðnvæðing á Ítalíu hefur haft 

áhrif á samfélagið. Breytingar í Reggio Emilia hafa komið fram í auknum hagvexti og 

fólksfjölgun meðal annars frá öðrum löndum, en fjölmenning getur haft í för með sér 

skoðanamun milli menningarheima (Edwards og Gandini, 2015). Til að koma í veg fyrir að 

ágreiningur skapist milli innfæddra og innflytjenda reyna yfirvöld að auka þátttöku allra 

borgarbúa í Reggio Emilia.  

Jafnréttissýn yfirvalda endurspeglast í leikskólastarfi í Reggio Emilia (Edwards og 

Gandini, 2015). Leikskólakennarar nefna að það getur erfitt að byggja upp traust og góð 

samskipti við erlendra foreldra vegna tungumálaerfiðleika og menningarmismunar. Þeir nýta 

reynslu og athafnir barna í leikskólanum til að hafa samskipti við þessa foreldra. 

Leikskólakennarar vinna með öðrum kennurum og uppeldisfræðingum til að vinna úr 

neikvæðri reynslu, fá stuðning við upplýsingagjöf og bæta samskipti. Þannig eykst skilningur 

á viðhorfi og skoðunum þeirra, sem hefur jákvæð áhrif á samskipti milli heimilis og skóla. 

Foreldrar af erlendum uppruna eru hvattir til að koma fram og deila með öðrum 

persónulegri reynslu, menningu og þekkingu og þannig öðlast leikskólakennarar dýpri innsýn 

í fjölmenningu. Þeir efla samskipti og traust milli foreldra og leikskóla með því að gefa 
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foreldrum tækifæri til að deila sinni reynslu sem innflytjendur, áhyggjum sínum og 

spurningum (Edwards og Gandini, 2015). 

Hér á Íslandi stöndum við frammi fyrir sömu áskorunum er varða samfélagsbreytingar 

og fjölmenningu. Til að ná árangri er mikilvægt að leikskólinn ávinni sér virðingu og traust 

foreldra strax í byrjun og finni farsæla leið til að eiga í samskiptum. Það er hlutverk 

leikskólans að eiga frumkvæði að samstarfi á milli heimila og skóla (Oddný Sturludóttir o.fl., 

2014). Hafa ber í huga að foreldrar hafa ólíkar skoðanir á því sem hentar börnunum þeirra 

og hvaða þjónustu þau þurfa. Oft og tíðum vita foreldrar ekki hvaða þjónusta er í boði í 

kerfinu og þá er það leikskólakennarans að upplýsa þau um hvaða rétt þau eiga. Það er því 

hlutverk leikskólans að leita eftir upplýsingum frá foreldrum og virða skoðanir þeirra (Iwona 

Maria Samson, 2015). 

Stuðningur og viðhorf foreldra hefur áhrif á nám og líðan barna og því er mikilvægt að 

leikskólinn finni leið til að gefa þeim öllum tækifæri til að koma að námi barna sinna. Á það 

ekki síst við um erlenda foreldra sem eiga rætur í ólíkri menningu og geta fundið til 

vanmáttar gagnvart leikskólakerfinu og námi barna sinna (Oddný Sturludóttir o.fl., 2014). 

Erlendir foreldrar í rannsókn Ragnarsdóttir og fleiri (2015) töldu æskilegt að leikskólastarf 

væri opið og sveigjanlegt, þannig að börn þrói með sér sjálfstæði og finni fyrir öryggi í 

leikskólanum. Þau töluðu um auðveldara væri að ná til kennara sem eru óformlegir og opnir 

fyrir samskiptum. Flestir leikskólar leggja áherslu á góð samskipti við foreldra og stuðla að 

þátttöku þeirra .  

2.4  Umhverfið  

„Það eru þrír kennarar í lífi barns, fullorðnir, önnur börn og umhverfi barnsins.“ 

- Loris Malaguzzi 

Í Reggio Emilia-skólum er mikið lagt upp úr að umhverfið ýti undir nám barna og er oft talað 

um það sem þriðja kennarann. Malaguzzi lagði áherslu á að skipuleggja allt umhverfi 

leikskólans, inni, úti, eldhús, baðherbergi og garða, með það í huga að þau bjóða öll upp á 

tækifæri til náms (Moss, 2016). Leikskólakennarar í Reggio Emilia reyna að stuðla að ríku 

félagslegu, tilfinningalegu og vitsmunalegu umhverfi sem ýtir undir uppgötvun barna í 

daglegu amstri (Cooper, 2012). Börn og leikskólakennarar eru líklegri til að prófa eitthvað 

nýtt, skapa nýja þekkingu og þróa með sér jákvætt viðhorf til náms ef leikskólaumhverfið er 

öruggt (Biermeier, 2015). Æskilegt er að leikskólakennarar og börn vinni saman að 

uppbyggingu námsumhverfis og tryggi þannig að þörfum barna sé mætt (Robson og 

Mastrangelo, 2017).  

Þriðji kennarinn í nálgun Reggio Emilia er sveigjanlegt umhverfi sem kemur til móts við 

þarfir kennara og barna og stuðlar þannig að sameiginlegu námi (Biermeier, 2015). 
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Bronfenbrenner (1979) telur mikilvægt að líta ekki á umhverfið aðeins sem dauðan hlut, 

heldur að hafa í huga að barnið getur haft áhrif á umhverfið og að umhverfið gæti einnig 

haft áhrif á barnið. Í rannsókn Robson og Mastrangelo (2017) kom fram að hægt væri að 

kalla umhverfið þriðja kennarann þar sem börnin skynjuðu þátt umhverfisins í námi sínu. 

Börnin nefndu helst að þau nýttu efniviðinn inni á leiksvæðum til að mynda félagsleg tengsl 

við jafnaldra og skoðuðu saman skráningar á verkum sínum sem voru til sýnis á veggjum 

leikskólans. Þetta þýðir að barnið læri í samspili við umhverfið, kennara og önnur börn.  

Umhverfi leikskólans í Reggio Emilia á að vera barnamiðað og byggt á þörfum, 

áhugamálum og styrkleikum barna (Berti, Cigala og Sharmahd, 2019). Það endurspeglar gildi 

og viðhorf sem leikskólinn vill miðla til barna og byggir upp sjálfsmynd þeirra (Biermeier, 

2015). Börn eru „rík og hæf“ og umhverfi sem býður upp á tækifæri til að skapa þekkingu út 

frá eigin reynslu, rannsóknum og upplifunum getur stutt við þroska þeirra (Berti, Cigala og 

Sharmahd, 2019). Vel skipulagt umhverfi ýtir undir nám barna í gegnum leik og tryggir að öll 

börn fái jöfn tækifæri til þátttöku. Þau eiga að hafa frelsi til að velja efnivið og leikumhverfi, 

þó eru vissar takmarkanir alltaf til staðar (Wood, 2013). 

 Í Reggio Emilia er efniviðurinn á hverju leiksvæði talinn hafa áhrif á nám sem þar fer 

fram. Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreyttan efnivið sem hægt er að nýta á ólíkan hátt 

(Robson og Mastrangelo. 2017). Leikskólakennarar huga að eiginleikum umhverfis sem 

stuðlar að þroska barna og velja efnivið sem hentar aldri þeirra og námsmarkmiðum (Berti, 

Cigala og Sharmahd, 2019). Í rannsókn Robson og Mastrangelo (2017) eru tekin dæmi um 

nám í gegnum leik, þar sem flest börn tengdu þykjustuleik við nám og töluðu um að 

leikurinn tæki á sig mismunandi myndir eftir leiksvæðum. Þau tengdu leik sinn við upplifanir 

úr eigin lífi, til dæmis þegar þau byggðu úr kubbum töldu þau sig læra að verða smiðir og 

geta unnið sem slíkir á fullorðinsárum. Þetta gefur til kynna mikilvægi þess að 

leikskólakennarar velji efnivið eftir áhuga og þroska barna. 

Hafa þarf í huga hvernig umhverfið virkjar mismunandi skilningarvit og ýtir undir sköpun 

barna eða þau hundrað mál sem þau hafa (Strong-Wilson og Ellis, 2007). Vel skipulagt 

leikrými gefur börnum tækifæri til að ræða saman í litlum hópum en einnig finnst þeim 

mikilvægt að fá tækifæri til að deila verkum sínum með barnahópnum (Robson og 

Mastrangelo, 2017). Malaguzzi taldi æskilegt að gefa börnum tækifæri til að vinna saman tvö 

og tvö og eiga í samskiptum í leik með orðum og líkamstjáningu vegna þess að það ýti undir 

framfarir í félagsfærni (Rankin, 2004). Samskipti og samvinna með jafnöldrum eru mikilvægir 

þættir í námsferli barna (Robson og Mastrangelo, 2017). Einnig er talið mikilvægt að 

umhverfi leikskóla bjóði börnum val um að draga sig til hlés og vinna eitt í næði (Berti, Cigala 

og Sharmahd, 2019).  
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Samspil einstaklings við umhverfið hefur áhrif á hegðun hans og líðan, því er hægt að 

stuðla að jákvæðri hegðun með því að byggja upp umhverfið með þarfir barnahópsins í huga 

(Wierzbicka o.fl., 2018). Leikskólakennarar geta aukið þátttöku og vellíðan barna með 

skipulagi sem tekur mið af röddum barna og ígrundun á eigin starfi (Sara Margrét Ólafsdóttir 

og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). Börn geta upplifað streitu þegar þau þurfa að keppa um 

þátttöku í fyrirfram ákveðnum verkefnum, til dæmis í stýrðum valstundum. Sveigjanlegt 

skipulag sem gefur börnum kost á að velja leiksvæði, leikfélaga og viðfangsefni eykur líkur á 

því að þau verði einbeitt og athafnasöm í leik og starfi (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016b).   

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er hlutverk leikskólakennara að sjá til þess að 

hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái 

notið bernsku sinnar. Þeir styðja við nám barna í gegnum leik á margvíslegan hátt, meðal 

annars með því að skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem hvetur 

börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa. Þegar verið er að skipuleggja leikumhverfi og 

velja efnivið er mikilvægt að taka mið af þörfum barnahópsins og gefa þeim aðgengi að 

ólíkum efnivið sem styður við fjölbreyttar tjáningarleiðir þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). 

Í Reggio Emilia er talið að fallegt umhverfi leiði til rannsókna og þekkingaröflunar og ýti 

einnig undir tjáningu í formi listsköpunar (Lewin-Benham, 2008). Umhverfi sem vekur áhuga 

barna hefur jákvæð áhrif á sköpun (Dere, 2019). Sköpun er talin mikilvæg í leikskólum  

Reggio Emilia, þar hafa Atelier og Atelerista spilað lykilhlutverk síðan 1970 (Reggio Children, 

2019). Orðið Atelier þýðir verkstæði eða vinnustofa, sem er oftast nýtt af 

myndlistarmönnum (Lewin-Benham, 2008). Á Íslandi er gjarnan notast við orðið listasmiðja 

eða listaskáli. Listaskálinn í Reggio Emilia-leikskólum er miðpunktur leikskólastarfsins og er 

oftast staðsettur í miðrými bygginga en minni listahorn eru inni á hverri deild (Lewin-

Benham, 2008). Börn fá tækifæri til að nýta þá möguleika sem listaskálinn hefur upp á að 

bjóða í samstarfi við Atelerista, en á Íslandi er talað um myndlistarkennara.  

Myndlistarkennarinn í Reggio Emilia vinnur í samstarfi við aðra kennara og stuðlar að því 

að starf leikskólans endurspeglist í listsköpun barna (Lewin-Benham, 2008). Á þann hátt 

styrkist samvinna milli barna, fjölskyldna og kennara og þátttaka þeirra í verkefnum 

tengdum sjónlistum eykst (Vecchi, 2010). Umhverfi listaskálans er skipulagt af 

myndlistarkennurum með mikla áherslu á nýtingu efniviðar sem vekur athygli barna á 

viðfangsefnum, þannig er líklegra að það endurspeglist í leik þeirra, tali og sköpun. Börn 

þróa eigin kenningar og smíða þekkingu í tengslum við aðra og umhverfi sitt og nám verður 

til (Biermeier, 2015).  
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Leikskólakennarar í Reggio Emilia styðja við nám barna með því að rýna í umhverfi og 

finna þá ótal möguleika sem það hefur upp á að bjóða (Strong-Wilson og Ellis, 2007) jafnt 

innan dyra sem utan. Útirými einkennast af ýmsum þáttum bæði náttúrulegum og tilbúnum. 

Talið er mikilvægt að hönnun útirýmis víkki möguleika barna til leiks. Þar ætti barn að geta 

tekið áhættur og valið á milli svæða til að rannsaka og upplifa (Berti, Cigala og Sharmahd, 

2019). Börn hafa gaman af því að skapa sinn eigin heim í umhverfi sem býður upp á virkni og 

þau geta breytt á sinn hátt (Strong-Willson og Ellis, 2007). Þau verða virkir þátttakendur í 

eigin námi þegar þau fá tækifæri til að leika í örvandi umhverfi og kanna mismunandi efni 

með því að rannsaka og leita lausna.  

Leikskólakennarar töldu sjálfseflingu barna eiga sér stað þegar þau auka við sig þekkingu 

um náttúru og náttúruvernd. Í útiumhverfi fá börn tækifæri til að kynnast náttúrunni og fá 

tækifæri til að vera í samskiptum við áþreifanlega þætti náttúrunnar eins og dýr, plöntur, 

kletta og prik. Upplifanir af þessu tagi geta átt sér stað á manngerðum náttúrusvæðum, til 

dæmis dýragarði eða grasagarði, eða í náttúrunni í umhverfi leikskólans, þar má telja 

strandir og skóga. Leikskólakennarar í Reggio Emilia-leikskólum töldu börn læra um 

náttúruna með því að rækta matjurtir, leika sér frjáls í útiumhverfi og framkvæma athuganir 

á lífverum sem þau safna og sýna öðrum. Útinám eflir virðingu barna gagnvart náttúrunni en 

þar geta þau fundið fyrir öryggi og vellíðan (Omidvar, Wright, Beazley og Seguin, 2019).  

Flestir leikskólar á Íslandi hafa aðgang að fjölbreyttri náttúru sem býður upp á marga 

möguleika til náttúrukennslu og upplifana. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að 

börn eigi að fá tækifæri til að læra, þekkja, skilja og virða náttúruna sem er liður í sjálfbærni-

menntun barna. „Sjálfbærni snýst um að hugsa um samspil umhverfis, efnahags, samfélags 

og velferðar.“ (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 2). Sjálfbærni og sjálfbær þróun er skilgreind á 

þann hátt að við skilum ekki umhverfinu til afkomenda í lakari ástandi en við tókum við því, 

það felur í sér að mæta þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða 

(Sigrún Helgadóttir, 2013).  

 Sveigjanleiki í Reggio Emilia umhverfi kallar á skapandi hugsun kennara þegar kemur að 

skipulagningu tíma, rýmis og efniviðar (Robson og Mastrangelo, 2017). Leikskólar sem hafa 

lýðræðislega stefnu, þróa námsrými í samvinnu við þátttakendur skólasamfélags, eru 

gagnrýnir á eigið starf og leitast við að skapa umhverfi sem einkennist af umhyggju og 

kærleika (Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 

2016). 
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3 Leikurinn 

„Leikskólakennarinn á að grípa hugmyndir barns eins og bolta sem þau leika sér með og 

kasta honum aftur til baka, þar með eykst skilningur hjá þeim og leikurinn hefur meira 

gildi.“ 

- Loris Malaguzzi 

Börn finna ávallt tækifæri til að leika sér. Þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja þar sem 

leikurinn er þeim eðlislægur og sjálfsprottinn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Athöfn er 

skilgreind sem leikur ef börn taka sjálf ákvörðun um að leika, velja leikinn sem þau taka þátt í 

og semja eigin leikreglur (Gray, 2017). Flestallir hafa gaman af því að taka þátt í leik, hvort 

sem um er að ræða börn eða fullorðna, því að hann veitir þeim yfirleitt gleði. Einnig er talið 

að leikur hafi jákvæð áhrif á líkamlega- og andlega heilsu (Zhao, Kulkarni, Gibson, Baker og 

Ramchandani, 2019). Leikur er oft ánægjuleg athöfn sem getur hjálpað börnum að takast á 

við lífið.  

Í leik læra börn hvert af öðru en hlutverk hins fullorðna í leik barna er engu síður 

mikilvægt og margþætt (Aðalnámskrá leikskólans, 2011). Leikskólakennarar sem eru 

styðjandi og leiðbeinandi í leik barna geta aðstoðað þau við að komast inn í barnahópinn og 

að eignast vini. Félagsleg samskipti barna í leikskóla eflir félagsfærni og hafa áhrif á velferð 

þeirra seinna á lífsleiðinni (Eyrún María Rúnarsdóttir og Svava Rán Valgeirsdóttir, 2019). Því 

er mikilvægt að gefa börnum góðan tíma til að leika sér og eiga í samskiptum við önnur börn 

og fullorðna (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). 

Börn nýta leikinn til að skapa þekkingu en hægt er að kanna þekkingu barna með 

athugun á leik þeirra (Helm og Katz, 2016). Colliver og Fleer (2016) leituðust við að skilja 

reglur og merkingu í leik ungra barna. Félagsleg þekking barna er mótuð af reynslu þeirra af 

mismunandi menningarheimum, þar á meðal upplifanir þeirra heima, í leikskólanum og í 

samfélaginu (Maguire-Fong, 2015). Þeir telja að börn semji reglur í leik sem endurspegla 

reglur samfélagsins, þar með þróa þau dýpri skilning á samfélaginu og heiminum (Colliver og 

Fleer, 2016). Í samstarfi við önnur börn og fullorðna öðlast þau færni og viðhorf sem eru 

mikilvæg fyrir þátttöku í samfélaginu (Vygotsky, 1986). Þegar börn setja sig í spor hinna 

fullorðnu í leik fá þau tækifæri til að æfa framtíðarhlutverk sín (Taylor og Boyer, 2019).  

Í leik nýta börn ímyndunarafl sitt, þar með geta þau skapað og skilið fjölbreytta reynslu 

sem þau hafa ekki upplifað í sínu daglega lífi (John-Steiner og Souberman, 1978). Vygotsky 

(1978) nefnir að barnið sé „höfðinu hærra í leik“ og hefur tilhneigingu til að prófa flókin 
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hlutverk í leik sem er talinn efla þroska þess. Útisvæði leikskólans er dæmi um umhverfi þar 

sem börn fá tækifæri til að vera „höfðinu hærri“ í leik með því að þykjast vera landkönnuðir, 

náttúrufræðingar, dýrafræðingar, rannsakendur og fleira (Wood, 2013). Í leikskólum Reggio 

Emilia býður umhverfi barna upp á marga möguleika og gefur börnum tækifæri til að kanna 

eigin getu, til dæmis hvort öruggt sé að klifra hátt? (New, 2018). Einnig fá þau frelsi til að 

eiga í samskiptum og þróa leik sinn án stýringar kennara (Waite, Rogers og Evans, 2013). 

Leikskólakennarar í Reggio Emilia styðja við kenningu Vygotsky, telja hlutverk sitt vera að 

stuðla að leik því hann er aðal náms- og þroskaleið barna (Mphahlele, 2019). 

Að nýta leik sem kennsluaðferð styður við kenningu Malaguzzi um hundrað mál barna 

og tengir einnig við fjölgreindarkenningu Gardner (Mphahlele, 2019). Gardner (1987) taldi 

að fólk sé ólíkt og búi yfir níu greindum sem þroskast á mismunandi hraða, til dæmis 

málgreind og rök-og stærðfræðigreind. Einstaklingurinn nýtir greindina til að leysa þrautir 

eða vandamál og skapa merkingu í samspili við umhverfið (Armstrong, 2009). Gardner 

(1987) setur fram þá hugmynd að framfarir í einni greind leiði til framfara í annarri og því sé 

mikilvægt að bjóða börnum upp á fjölbreytt úrval verkefna. Þegar börn fást við fjölbreytt 

verkefni geta þau nýtt greind sína til að læra og þróa með sér dýpri þekkingu og skilning á 

heiminum (Delgoshaei og Delavari, 2016).  

Nám barna fer ekki fram í einangrun (Moss, 2016), leikir og samvinnuverkefni geta stutt 

við tilfinninga- og félagsþroska barna (Taylor og Boyer, 2019). Börn nýta fjölbreyttar leiðir til 

að tjá sig í félagslegum samskiptum, einkum þegar þau fá tækifæri til að vinna í litlum 

hópum (Mphahlele, 2019). Niðurstöður rannsókna Kantrowitz og Evans (2004) sýna að það 

sé ekki æskilegt að hafa mörg börn í litlu plássi því það getur haft hamlandi áhrif á leik 

þeirra. Í litlum hópum geta börn einbeitt sér betur, þróað forvitni sína, hlustað á hvert 

annað, spurt spurninga og leitað svara. Börn fá tækifæri til að þróa félagsfærni, ímyndunar-

afl sitt og sköpun í leik þegar leikumhverfið tekur mið af áhugamálum og þörfum þeirra 

(Mphahlele, 2019). Í leikskólum Reggio Emilia leggja leikskólakennarar mikla áherslu á 

umhverfi og verkefni sem ýta undir félagslegt nám og könnun (Biermeir, 2015).  

Börn eru forvitin og þrautseig, það veitir þeim gleði að fást við dagleg viðfangsefni og 

kanna heiminn (Tse, Nakamura og Csikszentmihalyi, 2020). Leikskólakennarar í Reggio Emilia 

telja kannanir vera leið barna til að afla sér þekkingar (Reggio Children, 2019). Könnun barns 

byggir á gagnrýninni hugsun þar sem kenningar eru prófaðar, athuganir eru framkvæmdar 

og lögmál fundin (Ødegaard, 2020). Börn eru óhrædd við að tjá sínar skoðanir, hver mistök 

eru talin vera lærdómsrík og hafi áhrif á næsta skref rannsóknarinnar (Lewin-Benham, 2008). 

Í Reggio Emilia eru unnið í hópum þar sem áhugamál barna eða vandamál sem upp koma 

eru nýtt sem kveikjur að könnun (Reggio Children, 2019). Leikskólakennarar aðstoða börn 
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við að velja áskoranir sem geta haldið athygli þeirra í langan tíma og veita þeim stuðning til 

að kanna það nánar (Edwards, 2012). Slík vinna er kölluð projettazione og er einkennandi 

fyrir leikskólastarf í anda Reggio Emilia (Reggio Children, 2020).  

Leikskólakennarar geta auðgað reynsluheim barna með því að fara með þau í vettvangs-

ferðir, stuðlað að umræðum um atburði úr eigin lífi barnanna eða leitað myndrænna eða 

ritaðra upplýsinga (Hedegaard, 2020). Þeir geta einnig vakið athygli barna á fyrirbærum í 

umhverfinu og skapað þar með tækifæri til að gera athuganir, flokka fyrirbæri, þjálfa minnið, 

skapa og þróa með sér óhlutbundna hugsun (Delgoshaei og Delavari, 2016). Leikskólastarf í 

anda Reggio Emilia leggur áherslu á samræður, samskipti og sameiginlega ábyrgð innan 

barnahópsins. Leikskólakennarar telja mikilvægt að hafa það í huga þegar valið er í hópa fyrir 

verkefnavinnu af þessu tagi (Broderick  og Hong, 2011). Skipulag í Reggio Emilia-leikskólum 

er sveigjanlegt (Lewin-Benham, 2008) það gefur leikskólakennurum frelsi til að fylgja 

hugmyndum barnahópsins og gefa börnunum tíma til að ljúka við verkefni sín. 

Rannsóknarvinna fer fram í hóp með tveim til sex nemendum sem nýta fjölbreyttar 

aðferðir til að kanna viðfangsefni í samstarfi við kennara (Levin-Benham, 2008). Börn eiga að 

fá eins langan tíma og þau þurfa til að leysa verkefnið, hvort sem um er að ræða nokkra 

klukkutíma, daga eða vikur. Þó að markmið hverrar stundar sé ákveðið fyrir fram er útkoman 

breytileg eftir rannsóknarleiðangri barna. Verkefnavinnunni er lokið þegar börn finna lausn 

eða áhugi þeirra fjarar út. Samkvæmt Lewin-Benham (2008) vinna börn slík verkefni af innri 

hvata og gleði og þannig efla þau þroska og færni.  

Rannsóknarvinna sem er unnin í hópum í Reggio Emilia-leikskólum er nátengd 

könnunaraðferðinni sem er skilgreind af Katz (1994) sem rannsókn á viðfangsefni sem vert 

er að læra meira um. Rannsókn af þessu tagi getur verið unnin af einu barni, fáum börnum 

eða af öllum börnunum á deildinni. Unnið er með könnunaraðferðina út frá hugmyndum 

barna en vinnan flokkast undir þrjú skref (Burn og Lewis, 2016). Fyrsta skrefið er þegar börn 

fjalla um forhugmyndir sínar og finna viðfangsefni sem þau vilja kanna nánar. Annað skref er 

rannsóknarvinna og upplýsingaöflun og í þriðja skrefinu fá börn að deila nýrri þekkingu sem 

þau hafa aflað í rannsóknarferlinu (Helm og Katz, 2016). Könnunaraðferðin gefur ótal 

möguleika til rannsókna þar sem börn og leikskólakennarar hafa frelsi til að kanna fjölbreytt 

viðfangsefni sem eru ekki sérstaklega bundin við námskrá (Burn og Lewis, 2016). Þó að 

könnunin sé endurtekin getur hún vakið upp nýjar spurningar og þar af leiðandi breytt 

niðurstöðunum. 

Börn takmarka ekki spurningar sínar við efni með auðveldum svörum og þar af leiðandi 

geta leikskólakennarar þurft að afla sér meiri vísindalegrar þekkingar til þess að svara 

spurningum barna (Lewin-Benham, 2008). Í leikskólum sem vinna í anda Reggio Emilia eru 
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börn óhrædd við að tjá sínar skoðanir og kenningar en áframhaldandi rannsóknir ákveða 

hvort kenningar þeirra standist. Þar af leiðandi eru hver mistök lærdómsrík og hafa áhrif á 

næsta skref rannsóknarinnar. Börn á leikskólaaldri sem fá tækifæri til að leita lausna, auka 

þekkingu á eigin forsendum og vinna áfram út frá innri hvata, eru líklegri til að þróa með sér 

jákvæð viðhorf til náms (Helm og Katz, 2016). 

Umfjöllun um leik í leikskólastarfi í anda Reggio Emilia samsvarar því sem kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) að börn geti unnið með hugmyndir sínar og gert tilraunir í leik. 

Þannig öðlast þau nýjan skilning og þekkingu, læra um umhverfið sitt, tjá hugmyndir sínar og 

efla félagsleg tengsl. Í leik læra börn um lýðræði, þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa að 

skilja og virða sjónarhorn annarra. 

3.1 Sköpun 

„Sköpun barna verður sýnileg þegar leikskólakennarar reyna að einbeita sér að 

sköpunarferlinu sjálfu frekar en að leita að árangri eða afurð.“ 

 - Loris Malaguzzi 

Skólastarf í Reggio Emilia leggur áherslu á uppbyggingu umhverfis sem veitir börnum 

innblástur og stuðlar að rannsóknum, gagnrýninni hugsun og sköpun (Biermeier, 2015). 

Malaguzzi taldi börn vera skapandi þegar ímyndunaraflið er tjáð á fjölbreyttan hátt (Sadler 

og Vacchi, 2018). Börn geta nýtt sköpun til að eiga í samskiptum og skilja fjölbreyttar 

tjáningarleiðir (Biermeier, 2015). Því er talið mikilvægt að börn læri að nýta sín hundrað mál, 

til dæmis með því að nota hljóð, hreyfingar og efnivið til að tjá sig á árangursríkan hátt 

(Lewin-Benham, 2008). Í Reggio Emilia er sköpun talin vera sjónrænt, ljóðrænt og táknrænt 

tungumál sem börn og fullorðnir nýta í samskiptum og leik (Vecchi, 2010).  

Sköpun er flókið hugtak og hefur því verið skilgreint á mismunandi hátt. Dere (2019) 

leggur fram að sköpun sé þróun nýrra hugmynda og uppfinninga eða framleiðsla nýrra hluta 

(Dere, 2019; Schutte og Malouff, 2019). Vygotsky (2004) taldi að sérhver mannleg athöfn 

sem leiði af sér eitthvað nýtt sé skapandi ferli, óháð því hvort skapaður sé hlutur eða 

hugmynd manns sem enginn annar sé vitni að. Sköpunargáfan er mismunandi milli 

einstaklinga og er talin vera tengd persónueiginleikum, þar á meðal ímyndunarafli og forvitni 

(Dere, 2019). Vygotsky (2004) taldi að ímyndunaraflið væri skapandi eiginleiki heilans og 

grundvöllur að allri sköpunarstarfsemi og undirstaða menningarlífsins, hvort sem um er að 

ræða listsköpun, sköpun í vísindum eða tæknilega sköpun. Hann dregur þá ályktun að allt 

sem við höfum búið til í heiminum sé beinn afrakstur ímyndunarafls . 

Vecchi (2010) fjallar um fagurfræði í Reggio Emilia-skólum og segir hana endurspegla 

sköpunarhæfni og skilninginn sem börn búa yfir. Þannig er hægt að koma í veg fyrir að 

leikskólastarf einkennist af hugmyndum og verkefnum leikskólakennara og staðalmynda 
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(Vecchi, 2010). Þegar börn fá tækifæri til að handfjatla efniviðinn og búa til listaverk eflir það 

sköpunargáfu þeirra (Biermeir, 2015). Í leikskólum sem starfa í anda Reggio Emilia er 

listaskálinn, Atelier, ekki einungis nýttur til listsköpunar, heldur á hann að bjóða upp á ríkt og 

vel skipulagt rannsóknarumhverfi (Cooper, 2012). Þar er notast við fjölbreyttar leiðir í 

listsköpun, til dæmis með því að nýta tækni. Inni í mörgum listaskálum leikskólanna eru 

staðsettir prentarar, skannar, skjáir og skjávarpar. Þar er börnum kennt hvernig á að nýta 

þennan búnað til að búa til myndir, teiknimyndir, hreyfimyndir og myndskeið á tölvuskjá 

(Forman, 2012).  

Börn á leikskólaaldri nýta efnivið til að tjá sig þar sem samskiptafærni þeirra er enn í 

þróun (Lewin-Benham, 2008). Börn þróa þekkingu sína og skapandi hugsun í félagslegum 

samskiptum við önnur börn en leiðsögn reyndra leikskólakennara getur ýtt undir dýpri 

hugsun hjá þeim (Legget, 2017). Leikskólakennarar geta því stutt við sköpun barna með því 

að gefa þeim aðgang að fjölbreyttum efnivið og þannig þróa þau með sér hæfni og færni í 

tjáningu. Myndlistarkennarar sem vinna í Reggio Emilia eru listamenn sem eru næmir fyrir 

einstökum tengslum milli lita, lögunar og forms, þar með gefst börnum tækifæri til að kanna 

möguleika mismunandi efniviðar. Í Reggio Emilia þjónar efniviður tvenns konar tilgangi. 

Annars vegar kannar barnið eiginleika efniviðar í gegnum leik og hins vegar lærir barnið að 

nýta efniviðinn til að skapa. Leikskólakennarar í Reggio Emilia veita börnum athygli og sýna 

virka hlustun, þeir vinna í samstarfi við börnin og koma hugmyndum þeirra í framkvæmd 

(Lewin-Benham, 2008). 

Hafa þarf í huga að börn eru ólík og mæta þarf einstaklingi þar sem hann er staddur, því 

nýta leikskólakennarar skapandi leiðir til að styðja við þroska barna. Æskilegt er að gefa 

börnum tækifæri til að nýta öll skynfæri í sköpun, vekja athygli þeirra á því sem gerist í 

nærumhverfinu og ýta þannig undir eftirtekt þeirra (Lewin-Benham, 2008). Þau læra að líma, 

klippa og sníða, að vinna saman og finna lausn á vandamálum sem upp koma (Biermeier, 

2015). Samræðurnar sem skapast í hópnum þegar unnið er að sameiginlegu verkefni efla 

gagnrýna hugsun (Lewin-Benham, 2008). Þó að afurðir sköpunarinnar sé mismunandi, er 

það sköpunarferlið og gleðin sem fylgir því að skapa í samstarfi við aðra sem skiptir aðalmáli 

í Reggio Emilia (Biermeier, 2015). Stundum þarf þó að hvetja börn til að skapa á sinn hátt. 

Sum börn eru efins og gagnrýnin á eigin hugsun og velja frekar að herma eftir öðrum í 

hópnum, því geta þau átt erfitt með að nýta sköpunargáfu sína. Mikilvægt er að styrkja 

sjálfsmynd þessara barna og gefa þeim tækifæri til að njóta þess að elta forvitni sína og vera 

skapandi. Börn eiga ekki að vera hrædd við að gera mistök, leikskólakennari sem er 

jákvæður og virðir hugmyndir og vangaveltur þeirra gefur þeim tækifæri til að taka áhættur 

(Dere, 2019). Ef að barn fær ekki frelsi til að kanna og taka áhættur er það líklegt til að missa 

áhugann og viljann til þess að skapa (Csikzentmihalyi, 1996).  
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Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er sköpun einn af grunnþáttum menntunar, þar kemur 

fram að leikskólar eigi að tryggja að börn þrói með sér skapandi hugsun og fái tækifæri til að 

fást við sköpun í daglegu starfi. Menntun er talin vera sjálfsköpun þar sem einstaklingur 

vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja. Því á að hvetja börn til að gera 

tilraunir og líta á mistök sem lærdómsríka reynslu, þannig er stuðlað að vellíðan þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Viðhorf til barna og menntunar hefur breyst í gegnum árin og 

hefur það haft áhrif á kennsluaðferðir og áherslur í námi barna. Lögð er minni áhersla á 

vitsmunaþroska barna en þeim mun meiri á alhliða þroska þeirra, þar á meðal er 

sköpunarþroski talinn mikilvægur. Leikskólakennarar ættu því að leggja áherslu á skapandi 

hugsun í námskrá og styðja við hana í daglegum samskiptum innan leikskólans (Leggett, 

2017).  

Börn sem geta nýtt ímyndunarafl sitt og skapandi hugsun eru betur í stakk búin til að 

takast á við það sem bíður þeirra í framtíðinni (Leggett, 2017). Athugull leikskólakennari 

getur nýtt sér þekkingu á fjölbreyttri tjáningaleið barna til að skipuleggja starfið þannig að 

það ýti undir sköpun og vellíðan þeirra. Þannig getur hann eflt sköpunargáfu, stuðlað að 

námi og bætt líðan þeirra í leikskólanum (Gordon og O’Toole, 2015). 

3.2 Skráningar 

„Stattu til hliðar í smá stund og leyfðu námi að fara fram, fylgstu vel með athöfnum  

barna,  ef þú hefur náð því sem fram fer, gæti það haft áhrif á kennsluhætti þína. „ 

- Loris Malaguzzi 

Uppeldisfræðilegar skráningar spila mikilvægan þátt í leikskólum sem vinna í anda Reggio 

Emilia. Leikskólakennarar geta nýtt mismunandi leiðir til að gera uppeldisfræðilegar 

skráningar meðal annars með ljósmyndum, myndbandsupptökum, hljóð- og raddupptökum. 

Talið er að skráningar endurspegli lykilatriði í athöfnum barna (Lewin-Benham, 2008).  

Skráningar gera nám barna og starf leikskólans sýnilegt, þær eru nýttar í umræður og 

ígrundun, auk þess leiða þær til dýpri skilnings á stöðu barns (Dhalberg, 2012). Þær sýna 

hæfni og þekkingu barna, einnig gefa ítarlegar skráningar vísbendingar um hvernig börn afla 

sér upplýsinga og hvaða nám á sér stað (Fyfe, 2012).  

Í Reggio Emilia nýta leikskólakennarar uppeldisfræðilegar skráningar til að undirbúa 

námskrá leikskólans (Edwards og Gandini, 2015). Skráningar geta leitt til starfsþróunar og 

eru verkfæri sem ýta undir hugsun, ígrundun, túlkun og skilgreiningu á því sem þarf að 

kanna nánar (Haigh, 2007). Þær eru aðal matsaðferð í leikskólum Reggio Emilia og eru taldar 

vera öflug leið til meta mikilvæga vinnu barna (Santín og Torruella, 2017). Margvíslegur 

tæknibúnaður er nýttur í skráningar, til dæmis eru búnir til bæklingar sem lýsa rannsóknum 

barna sem síðan eru seldir til gesta (Edwards, Gandini og Forman, 2012c). Tæknin gerir 
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börnum og fullorðnum kleift að gera nám sitt sýnilegra. Einnig fá börn möguleika til að hafa 

áhrif á skráningar sínar þegar þau fá tækifæri til að velja myndir sem þau vilja deila. 

Stafrænar myndir eru vinsælar meðal barna þar sem þau fá tækifæri til að rifja upp atburði 

og ígrunda á auðveldan hátt. Skráningar af þessu tagi bjóða upp á tækifæri til félagslegra 

samskipta barna, leikskólakennara og fjölskyldumeðlima (Milne og Garnett, 2015).  

Í Reggio Emilia eru skráningar nýttar til að koma af stað umræðum um kenningar, 

hugmyndir, skilning og innsýn á viðfangsefnum sem börn fást við (Dhalberg, 2012). 

Mismunandi sjónarhorn barna eru nýtt sem tækifæri til auka við þekkingu þeirra þar sem 

þau eru hvött til að útskýra sínar hugrenningar fyrir öðrum, hlusta á hugmyndir annarra og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu (Edwards, Gandini og Forman, 2012). Skráningarferlið 

hefst með virkri hlustun þar sem leikskólakennarinn er virkur þátttakandi og er forvitinn um 

það sem er að gerast þá stundina (Dhalberg, 2012). Leikskólakennarar nýta opnar spurningar 

og hvatningu sem leið til að styðja við hugleiðingar barna, leiða þær áfram og gera þeim 

kleift að ígrunda sína kenningar og athafnir (Fyfe, 2012). Þar með eru skráningar öflug leið til 

að ýta undir sjálfsskoðun og sjálfsmat barna (Frampton, 2016).  

Leikskólakennarinn í Reggio Emilia nýtir útskýringar barna á listaverkum og 

teikningum sínum til að fá skýrari mynd af hugsunum þeirra og þroska, því oft er ósamræmi 

milli þess sem er teiknað og þess sem þau vilja segja frá (Lewin-Benham, 2008). Skráningar 

eru taldar vera hluti af verkefnum barna, þær varðveita upplifanir þeirra og veita þeim 

tækifæri til upprifjunar. Einnig er hægt að nýta skráningar til að ákveða áframhaldandi 

verkefnavinnu (Lewin-Benham, 2008). Leikskólakennarar í Reggio Emilia huga að þýðingu 

skráninga fyrir barnið sjálft, hin börnin, foreldra og aðra leikskólakennara, og þeir telja 

skráningar vera leið til að styrkja tengsl á milli þeirra (Wien, 2010). Talið er að starf leikskóla 

sem vinna í anda Reggio Emilia sé metið að verðleikum þar sem uppeldisfræðilegar 

skráningar gera starfið sýnilegra (McNally og Slutsky, 2016). 

Notast er við skráningar hér á landi. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

mikilvægt að safna upplýsingum um það sem börn fást við og hafa áhuga á, hvað þau vita, 

geta og skilja. Upplýsingarnar eru nýttar til að skipuleggja leikskólastarfið og í samstarfi við 

foreldra er stutt við nám og velferð barna. Daglegt starf leikskólans á að fela í sér 

skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á námi, þroska og velferð barna.  
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4 Umræður 

Reggio Emilia-hugmyndafræðin hófst í litlum bæ á Ítalíu í lok seinni heimstyrjaldar og Loris 

Malaguzzi tók þátt í þróun hennar. Menning og pólitískt umhverfi á þessum tíma hafði áhrif 

á hugmyndafræðina (Edwards, Gandini og Forman, 2012b). Við veltum fyrir okkur af hverju 

hugmyndafræðin sem á rætur að rekja til smábæjar á tíma sem einkenndist af mikilli fátækt, 

lifi enn þrátt fyrir miklar breytingar í heiminum. Einnig vakti athygli okkar hvað hún er orðin 

fræg víðs vegar um heiminn og hvað margir leikskólar nýta hana í sínu starfi, þar á meðal hér 

á landi. Við öfluðum okkur upplýsinga um hugmyndafræðina og fundum rannsóknir sem 

tengja Reggio Emilia við nútíma leikskólastarf og kennslufræði. 

Sveigjanleiki hugmyndafræðinnar kemur fram í ritum Gandini (2012a), talsmanns Reggio 

Emilia, um að það sé ekki ein uppskrift af leikskólastarfi í Reggio Emilia og að ekki sé hægt að 

afrita skólaumhverfi frá einum stað til annars. Þar sem lögð er áhersla á að leikskólastarfið 

endurspegli menningu barna og fjölskyldu þeirra. Leikskólar sem vinna eftir hugmynda-

fræðinni telja sig vinna í anda Reggio Emilia, þar sem þeir aðlaga hana að starfi sínu. Út frá 

þeim upplýsingum veltum við fyrir okkur hvernig hún hentar áherslum í íslensku 

leikskólasamfélagi og þeirri menningu, viðhorfum og gildum sem hér ríkja. Til þess nýtum við 

viðmið Aðalnámskrár leikskóla (2011), lög, reglugerðir og alþjóðlega samninga sem varða 

menntun og réttindi barna. Kennslufræðileg nálgun Reggio Emilia einkennist af viðhorfum 

Malaguzzi til barnæsku.  

Malaguzzi taldi að börn væru hæfileikaríkir, sterkir og færir einstaklingar og því ætti 

leikskólastarf að endurspegla þetta viðhorf til barnsins (Gandini, 2012). Það vakti athygli 

okkar hvað barninu er gefið mikið vald í starfi Reggio Emilia með því að hafa það í 

brennidepli og byggja leikskólastarfið út frá barninu sjálfu. Þegar unnið er á þennan hátt fá 

börn tækifæri til að nýta styrkleika sína og þeim er mætt af virðingu, óháð bakgrunni og 

sérstöðu þeirra. Við teljum að það gefi kennurum kost á að mæta börnum þar sem þau eru 

stödd og reyna að koma til móts við þarfir þeirra. Auk þess dýpkar skilningur og virðing 

kennara og barna gagnvart þeim sem eru öðruvísi en þau sjálf og áskoranir sem 

fjölbreytileiki nútímans býður upp á eru nýttar til að skapa nýja möguleika í starfi. 

Viðhorf til barna í nálgun Reggio Emilia er í samræmi við það sem kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011), að mikilvægt sé að bera virðingu fyrir mannréttindum barna 

og viðurkenna hæfileika þeirra og þroskamöguleika. Auk þess er þetta í takt við efni 

Barnasáttmálans sem leikskólum á Íslandi ber að vinna eftir, þar kemur fram að börn séu 

sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi og að öll börn eigi rétt á því að vera virkir 
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þátttakendur í samfélaginu (Margrét Júlía Rafnsdóttir, e.d.). Með þekkingaröflun og 

upplýsingaleit komumst við að því að réttindi barna hafa aukist með breyttu viðhorfi í þeirra 

garð og síðtímahugmyndir hafa þróast um líf og nám þeirra. Að okkar mati býður 

leikskólastarf í anda Reggio Emilia upp á leiðir til að koma til móts við þessar kenningar og 

reglugerðir þar sem það gefur barninu aukið vald á námi sínu. 

Lögð er áhersla á virka hlustun í leikskólum Reggio Emilia því að það tryggir réttindi 

barna til að hafa áhrif á leikskólastarf. Börn eru talin hafa hundrað mál og nýta fjölbreyttar 

leiðir til að koma hugmyndum sínum á framfæri (Rinaldi, 2006). Því teljum við mikilvægt að 

kennarar ungra barna hafi skilning á mismunandi tjáningarleiðum þeirra og að þeir séu  

móttækilegir gagnvart þeim. Við fundum margar greinar sem fjölluðu um fjölbreyttar leiðir 

til að koma til móts við þarfir barna sem hafa ekki gott vald á máli sínu. Út frá þeim lestri 

drögum við þá ályktun að fjölbreyttar tjáningarleiðir geti eflt samskiptahæfni barna. 

Sköpun er ein af mikilvægum tjáningarleiðum í leikskólum sem vinna í anda Reggio 

Emilia og listaskálinn er talinn vera miðpunktur í leikskólastarfinu. Áhersla er lögð á að gefa 

börnum tækifæri til að nýta öll skynfæri í sköpun, vekja athygli þeirra á því sem gerist í 

nærumhverfinu og ýta þannig undir eftirtekt þeirra (Lewin-Benham, 2008). Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er sammála um mikilvægi sköpunar í lífi barna og er hún sett fram sem einn 

af grunnþáttum menntunar. Þar er menntun talin vera sjálfsköpun og því eiga leikskólar að 

gefa börnum fjölbreytt tækifæri til að fást við sköpun í daglegu starfi. Það vakti athygli okkar 

að Reggio Emilia og Aðalnámskrá leikskóla (2011) hafa sömu túlkun á sköpun, að hún sé 

mun víðtækari en listsköpun. Það er algengur misskilningur hjá starfsmönnum leikskóla að 

sköpun fari eingöngu fram í formi listaverka og út frá því eru börn sem hafa áhuga á myndlist 

talin vera skapandi. En þegar horft er á sköpun í víðari samhengi, til dæmis í leik, námi og 

þekkingaröflun getur leikskólakennarinn gefið hverju barni tækifæri til að vera skapandi. 

Leikskólakennarar í Reggio Emilia gefa börnum gott aðgengi að mismunandi efnivið, 

úrræðum og verkefnum sem gefur þeim tækifæri til að nýta sín hundrað mál, til dæmis eru 

listsköpun, dans, söngur og líkamstjáning viðurkenndar tjáningarleiðir barna (Wood, 2013). 

Að gefa börnum tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan hátt er í samræmi við það sem kemur 

fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Þar kemur fram að rækta eigi hæfileika barna til 

tjáningar og sköpunar því að það hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og 

hæfni til mannlegra samskipta. Okkar reynsla af leikskólastarfi hér á landi staðfestir að börn 

nýta ýmsar leiðir til að koma sínum hugrenningum á framfæri og með því að gefa börnum 

tækifæri til að nýta sín hundrað mál er verið að efla samskiptahæfni og styrkja sjálfsmynd 

þeirra. 

Í leikskólum sem starfa í anda Reggio Emilia eru börn hvött til ákvarðanatöku, með því 

að viðurkenna réttindi þeirra til frelsis og þátttöku er stuðlað að lýðræði í leikskólastarfi 
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(Fyfe, 2011). Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur einnig áherslu á lýðræði, þar kemur fram 

að börn og ungmenni eigi að læra til lýðræðis með því að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð. 

Við teljum að hægt sé að stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum í anda Reggio Emilia með 

því að gefa börnum tækifæri til að hafa áhrif á daglegt starf leikskólans, meðal annars með 

því að velja sér viðfangsefni og leikfélaga. Þegar þau upplifa að skoðanir þeirra séu virtar í 

leikskólanum er þau líklegri til að virða skoðanir annarra. Þar með teljum við að verið sé að 

vinna með lýðræði á einfaldan hátt og stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum sem er 

einkenni í íslensku samfélagi. 

Hægt er að stuðla að lýðræði þegar nýttar eru barnamiðaðar aðferðir, til dæmis þegar 

nám barna er skipulagt út frá leik þeirra. Í Reggio Emilia er sjálfsprottinn og kennslu-

fræðilegur leikur talinn vera mikilvægur í námi barna, þar sem leikurinn gefur vísbendingar 

um hugsunarhátt og þroska þeirra (Wood, 2013). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur 

einnig fram að leikur sé aðalnámsleið barna og getur verið bæði markmið og leið í leikskóla-

starfi. Það kom okkur á óvart hversu mikið samræmi er á milli viðhorfa til leiks í nálgun 

Reggio Emilia og áherslna í Aðalnámskrá leikskóla. Talið er að leikur sé þroskandi hvort sem 

um er að ræða frjálsan leik eða kennslufræðilegan leik og lögð er áhersla á að tekið sé mið af 

áhugasviði barna. Í starfi okkar höfum við tekið eftir að frjáls leikur sé þroskandi en einnig að 

hlutverk kennara hafi mikið að segja í leik barna. Kennari sem er athugull á leikinn getur 

auðgað hann með margvíslegri íhlutun meðal annars með því að skipuleggja leikumhverfi í 

tengslum við námsmarkmið.  

Í leikskólum Reggio Emilia er lögð áhersla á að leikumhverfi sé barnamiðað og byggt á 

þörfum og áhugamálum barna, þar sem umhverfið er talið vera þriðji kennarinn (Berti, 

Cigala og Sharmahd, 2019). Aðalnámskrá leikskóla (2011) fjallar einnig um mikilvægi 

umhverfis í námi barna og að það sé hlutverk leikskólakennarans að skapa fjölbreytt 

leikumhverfi sem styður við nám barna í gegnum leik. Við teljum mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um þátt umhverfis í leik og námi barna. Okkar reynsla sýnir að börn séu næm 

fyrir því sem umhverfið hefur upp á að bjóða og að vel skipulagt umhverfi getur hvatt börn 

til leiks, rannsókna og félagslegra samskipta. Einnig höfum við tekið eftir að umhverfi sem 

tekur ekki mið af áhuga barna, takmarkar aðgengi barna að efnivið eða er illa skipulagt getur 

haft neikvæð áhrif á leik þeirra.  

Mikil áhersla er lögð á val á efniviði í Reggio Emilia-leikskólum. Í rannsókn Robson og 

Mastrangelo (2017) nefndu kennarar að börn eigi að hafa aðgang að fjölbreyttu úrvali af 

opnum efnivið þar sem hann býður upp á marga möguleika til leiks og náms. Talið er að 

eiginleikar umhverfis geti stuðlað að þroska barna þegar kennarar velja efnivið sem hentar 

aldri þeirra og námsmarkmiðum (Berti, Cigala og Sharmahd, 2019). Þetta samræmist því sem 

kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) að efniviður leikskóla eigi að vera fjölbreyttur, 
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hvetjandi og koma til móts við ólíkar þarfir barna. Við teljum að val á efnivið innan 

leikskólans skipti miklu máli í leik barna til að örva þroska þeirra og nám. Hann þarf að vera 

spennandi og ýta undir ímyndunarafl barna. Við höfum tekið eftir að leikskólakennarar sem 

eru meðvitaðir um leikefni sem börnum er boðið upp á velja gjarnan efnivið sem býður upp 

á marga möguleika. 

Kennarar í Reggio Emilia telja að vel skipulagt umhverfi gefi börnum tækifæri til að ræða 

saman í litlum hópum og að samskipti og samvinna með jafnöldrum skipti miklu máli í 

námsferli barna (Robson og Mastrangelo, 2017). Malaguzzi taldi að þegar börn fái tækifæri 

til að vinna saman tvö og tvö ýti það undir framfarir í félagsþroska (Rankin, 2004). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) hafa börn ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Þau 

skiptast á skoðunum, spyrja spurninga og ræða hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan. Í 

gegnum gefandi samskipti og leik öðlast þau meiri félagsfærni og sjálfsmynd þeirra styrkist. 

Reynsla okkar sýnir að börn velja oft að leika í litlum hópum með vinum, þá leita þau að 

svæðum þar sem þau geta fengið næði til að eiga í samskiptum og vinna saman að þróun 

leiksins. Það getur reynst börnum erfitt þegar barnhópurinn er stór og leikplássið er af 

skornum skammti. Þá er það hlutverk leikskólakennarans að nýta skapandi leiðir til að 

skipuleggja umhverfi sem kemur til móts við þarfir barna. 

Leikskólakennarar í Reggio Emilia styðja við nám barna með því að rýna í umhverfi og 

finna þá ótal möguleika sem það hefur upp á að bjóða (Strong-Wilson og Ellis, 2007). Í 

hönnun útisvæða leikskóla er hugað að fjölbreyttum eiginleikum sem stuðla að leik barna, 

tækifæri til að kanna eigin getu, rannsaka og upplifa (Berti, Cigala og Sharmahd, 2019). Í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólalóðin sé hluti af námsumhverfi barna 

og að hún eigi að hvetja þau til leiks, rannsókna, hreyfingar og tjáningar á mismunandi hátt. 

Þrátt fyrir að útiumhverfi í Reggio Emilia og hér á landi sé ólíkt, er sambærileg umfjöllun um 

gildi útisvæðis í námi barna í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og hugmyndafræði Reggio Emilia. 

Okkar reynsla sýnir að þegar kennarar eru meðvitaðir um fjölbreytta möguleika útiumhverfis 

séu börn líklegri til að vera upptekin við að leika, rannsaka, taka áhættur og upplifa nýja 

hluti.  

Lögð er áhersla á að börn upplifi náttúruna á fjölbreyttan hátt í leikskólum sem starfa í 

anda Reggio Emilia. Talið er mikilvægt að þau finni fyrir öryggi, vellíðan og öðlist tengsl við 

náttúruna sem einkennist af virðingu. Sjálfsefling barna á sér stað þegar börn auka við sig 

þekkingu um náttúru og náttúruvernd (Omidvar, Wright, Beazley og Seguin, 2019). 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur einnig áherslu á að starfshættir leikskóla stuðli að 

virðingu barna fyrir náttúru og umhyggju fyrir fólki, dýrum og umhverfi sínu. Við teljum 

mikilvægt að börn fái tækifæri til að kynnast náttúrunni og upplifa hana á mismunandi hátt. 

Þegar þau fá að klifra í trjám, hoppa í pollum, skoða lífverur og leika með greinar og steina 
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veitir það þeim gleði og eflir þekkingu þeirra á náttúrunni. Leikskólakennarar geta vakið 

áhuga og forvitni barna með því að nýta nærumhverfi leikskólans og stuðla þannig að 

virðingu gagnvart náttúrunni.  

Leikskólakennarar í Reggio Emilia nýta skipulagðar stundir og tækifæri sem upp koma í 

daglegu starfi innan leikskólans til þess að efla þroskaþætti og stuðla að vellíðan barna 

(Edwards, 2012). Þetta er í samræmi við rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar 

Garðarsdóttur (2016a) en þar kom í ljós að mikilvægt er að skipuleggja leikskólastarf með 

vellíðan barna í fyrirrúmi. Þær telja að leikskólakennarar stuðli að vellíðan barna með því að 

leita eftir viðhorfum þeirra og treysta þeim til að velja sjálf hvað þau vilji fást við í leik og 

með hverjum þau vilji leika. Reynsla okkar sýnir að þegar börn fá að velja sér viðfangsefni og 

leikfélaga í frjálsum leik er líklegra að leikurinn þróist og vellíðan þeirra aukist. 

Malaguzzi (1993a) lagði áherslu á félagsleg samskipti í leikskóla Reggio Emilia. Hann taldi 

að fullorðnir verði að aðstoða börn við að eiga í góðum samskiptum og læra af hvert öðru, 

þannig eru þau líklegri til að tileinka sér jákvætt viðhorf gagnvart öðrum og læra að lifa  

saman í sátt. Í rannsókn Eyrúnar Maríu og Svövu Ránar (2019) kemur einnig fram að 

leikskólakennarar geta aðstoðað börn við að efla félagsfærni sem er mikilvægt fyrir velferð 

þeirra í framtíðinni. Til þess að börn þrói með sér vináttu telja þær að leikskólakennarar eigi 

að aðstoða þau við að komast inn í barnahópinn og styðja og leiðbeina þeim í leik. Við teljum 

að hægt sé að læra margt um börn með athugun á leik þeirra, sum börn eru félagslega sterk, 

hafa sterka sjálfsmynd og sýna frumkvæði í leiknum. Á meðan aðrir eru fylgjendur og enn 

aðrir eiga erfitt með þátttöku í leik. Því erum við sammála Malaguzzi um að það sé mikilvægt 

að leikskólakennarinn sé til staðar í leik barna. Á þann hátt getur leikskólakennarinn metið 

félagslega stöðu barna og aðstoðað þau sem standa höllum fæti í félagslegum samskiptum.  

Í leikskólastarfi Reggio Emilia er sköpun lýst sem sjónrænu, ljóðrænu og táknrænu 

tungumáli sem börn og fullorðnir nýta í félagslegum samskiptum og leik (Vecchi, 2010). Lögð 

er áhersla á sköpunarferli barna og gleði sem fylgir því að skapa frekar en lokaútkomuna 

(Biermeier, 2015). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er sköpun lýst sem ferli þar sem barn fær 

að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl sitt og leika sér með 

möguleika. Talið er mikilvægt að leggja áherslu á gleðina, tjáninguna og námið sem á sér 

stað í sköpunarferli barna. Okkar reynsla sýnir að flest börn sem fá að skapa sjálf, án mikillar 

stýringar kennara, njóta sín og vinna áfram af innri hvata. Börn nýta sköpun til að koma 

hugmyndum sínum á framfæri og sköpun barna inniheldur vísbendingar um skilning þeirra, 

tilfinningar og þá þekkingu sem þau búa yfir. 

Skólasamfélagi í Reggio Emilia-leikskóla er hægt að líkja við lærdómssamfélag. Þar eru 

sköpun, rannsóknir og hugsmíðar barna talin vera undirstaða náms og allir læra með 

hagsmuni barna að leiðarljósi (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Samkvæmt 
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nálgun Reggio Emilia eru kannanir öflug leið sem börn nýta til að afla sér þekkingar (Reggio 

Children, 2019). Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur einnig áherslu á að börn fái fjölbreytt 

tækifæri til að fást við verkefni sem hvetja til rannsókna. Talið er að það stuðli að vísindalegri 

hugsun hjá börnum og auknum skilningi á tengslum, orsökum og afleiðingum, hugmyndum 

og hugtökum. Við höfum tekið eftir að leikskólakennari sem styður við rannsóknarvinnu 

barna án þess að vera með svör á reiðum höndum eflir virka þátttöku og sjálfstæði þeirra.  

Í leikskólum Reggio Emilia er unnið að rannsóknarverkefnum í hópum, áhugamál barna 

og vandamál sem vinna þarf úr eru nýtt sem kveikjur að verkefnavinnu (Reggio Children, 

2019). Leikskólakennarar eiga mikilvægan þátt í verkefnavinnunni, þeir aðstoða við val á 

viðfangsefni og veita börnum stuðning (Edwards, 2012). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kemur fram að ýta þurfi undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna. Á þann hátt er verið 

að hvetja þau til að spyrja spurninga og leita lausna á mismunandi hátt líkt og gert er í 

rannsóknarvinnu Reggio Emilia. Okkar reynsla af hópavinnu í leikskóla sýnir að börn taka 

meiri þátt í verkefnum sem þau velja sjálf. Þegar leikskólakennarinn styður við þau, spyr 

spurninga og leiðir þau áfram, efla þau þekkingu sína og styrkjast. 

Í leikskólum hér á landi er oft notast við einhvers konar hópavinnu, leikskólar sem vinna 

í anda Reggio Emilia geta tileinkað sér rannsóknarverkefni eins og nefnt er hér að ofan. En 

við teljum að til að það sé framkvæmanlegt sé mikilvægt að vera með sveigjanlegt skipulag 

þar sem rannsóknavinnan tekur mislangan tíma eftir því hvað unnið er með hverju sinni. 

Einnig að börnin fá að stjórna vinnuferlinu og koma hugmyndum sínum á framfæri. 

Malaguzzi taldi mikilvægt að barnið fái að ráða ferlinu í verkefnavinnu þar sem 

námsferlið er mikilvægara en afurð verkefnisins. Einnig er lögð áhersla á að barnið fái ríkt 

tækifæri til að ræða sínar hugmyndir og vangaveltur við önnur börn og kennara í leikskólum 

Reggio Emilia. Til að gera kennurum og börnum kleift að ígrunda og deila námsferli verkefna 

eru gerðar ítarlegar skráningar. Rannsóknarvinna af þessu tagi er einkennandi fyrir leikskóla 

Reggio Emilia og hjálpar börnum að öðlast meiri sjálfstraust og sjálfstæði (Santín og 

Torruella, 2017). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólar eigi að skapa 

börnum merkingabæra reynslu og gefa börnum tækifæri til að vinna með viðfangsefni sem 

tengist áhuga þeirra, styrkleikum og þroska. Á þann hátt eykst trú þeirra á eigin getu og þau 

þróa jákvæð viðhorf til náms. Við teljum að lögð sé áhersla á að styrkja börn með því að gefa 

þeim vald yfir sínu eigin námi bæði í leikskólum hér á landi og í Reggio Emilia. 

Uppeldisfræðilegar skráningar eru einkennandi fyrir leikskólastarf í anda Reggio Emilia 

og eru talin vera góð leið til að meta nám barna (Haake, M., Axelsson, A., Clausen-Bruun, M. 

og Gulz, A., 2015). Skráningar gera nám barna og starf leikskólans sýnilegt, þær eru nýttar í 

umræður og ígrundun, auk þess leiða þær til dýpri skilnings á stöðu barns (Dhalberg, 2012). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er mikilvægt að leikskólastarfið sé skipulagt út frá 
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upplýsingum um það sem börn eru að fást við, hafa áhuga á, það sem þau vita, geta og 

skilja. Daglegt starf leikskólans á að fela í sér skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á 

námi, þroska og velferð barna. Við erum sammála því að skráningar séu góð leið til að meta 

nám og þroska barna, einnig teljum við að þær geti gert starf leikskólans sýnilegra fyrir 

foreldra. Það getur reynst leikskólakennurum erfitt að halda skráningar og veltum við því 

fyrir okkur hvort tímaskortur geti verið ein ástæða.   

Frá upphafi hugmyndafræði Reggio Emilia hafa foreldrar spilað mikilvægan þátt í námi 

barna sinna og eru talin vera fyrstu kennarar þeirra. Lögð er áhersla á gott samstarf milli 

foreldra og kennara og talið mikilvægt að þau vinni saman til að efla þroska barna með 

styrkleika, áhugamál og vellíðan þeirra í fyrirrúmi (Mphahlele, 2019). Áherslur Reggio Emilia 

á gott samstarf á milli heimila og skóla samræmist því sem kemur fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011). Þar eru foreldrar álitnir vera lykilpersónur í lífi barna sinna, búa yfir 

mikilvægri þekkingu um barnið og eigi því að vera virkir þátttakendur í að meta nám og líðan 

barna í leikskólanum. Við teljum gott samstarf á milli heimila og skóla hafi mikil áhrif á líðan 

barna í leikskólanum, því eiga leikskólakennarar að stuðla að góðum samskiptum sem 

einkennist af gagnkvæmri virðingu, trausti og hlýju. 

Í Reggio Emilia er þátttaka foreldra að leikskólastarfinu talin jafn mikilvæg og hlutverk 

kennara í upplifun barna (McNally og Slutsky, 2016). Þar taka foreldrar virkan þátt í 

leikskólastarfinu, leita að tækifærum til skiptast á upplýsingum og aðstoða hvert annað með 

það að markmiði að afla sér þekkingar og styðja við þroska barna sinna (Edwards og Gandini, 

2015). Leikskólakennarar stuðla að foreldrasamstarfi á fjölbreyttan hátt, til dæmis með 

þátttöku þeirra í foreldraráði. Skipulagðir eru fundir og viðburðir innan leikskólans sem gefa 

foreldrum tækifæri til að kynnast starfinu, öðrum foreldrum, fá fræðslu og deila þekkingu 

sinni. Haldnir eru sameiginlegir fyrirlestrar og umræðuhópar í hverfinu til að gefa foreldrum 

tækifæri til að mynda samfélag þvert á milli leikskóla (Gandini, 2012b). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er einnig lögð áhersla á að fjölskyldan taki virkan þátt í 

leikskólastarfinu og er hugmyndin sú að leikskólinn og fjölskyldan eigi að vera samstarfs-

aðilar. Þar kemur einnig fram að leikskólinn eigi að finna leiðir til að fá upplýsingar um 

sjónarmið foreldra og stuðla að áhrifum þeirra á starfið, til dæmis með því kjósa í 

foreldraráð. Okkur fannst áhugavert hvernig leikskólar í Reggio Emilia stuðla að tengslum og 

samskiptum milli heimilis og skóla, en einnig að reynt sé að stuðla að samfélagi foreldra í 

hverfinu. Við veltum fyrir okkur hvort að foreldrar leikskólabarna hér á landi hafi áhuga eða 

getu til að taka jafn virkan þátt í leikskólastarfinu. Í okkar vangaveltum kom fram 

menningarmunur og mismunandi áherslur í samfélaginu á milli landanna, það kom okkur á 

óvart að það væri einnig munur á milli þátttöku foreldra í þeim hverfum sem við þekkjum til. 
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Æskilegt væri að leikskólakennarar fyndu leiðir til að efla foreldrasamstarf því að þannig er 

betur hægt að koma til móts við þarfir barna. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er hlutverk leikskólakennarans stór þáttur í námi 

barna. Í Reggio Emilia er leikskólakennarinn talinn vera hluti af kennarahóp (Edward og 

Gandini, 2015) og áhersla er lögð á samstarf og samvinnu milli leikskólakennara og 

starfsfólks. Leikskólakennarar taka þátt í uppbyggilegum umræðum og nýta þær til þess að 

ígrunda starf sitt og kennsluhætti (Edwards, 2012). Með því að vera í sífelldri endurskoðun á 

eigin starfshætti stuðla leikskólakennarar að þróun í starfi (Biermeier, 2015). Leikskóla-

kennarar og starfsfólk vinna í litlum hópum innan leikskólans, gera athuganir, rannsaka og 

deila þekkingu sín á milli (Edward og Gandini, 2015). Samhæfing starfshátta og menningar í 

leikskólastarfi, stuðlar að lærdómssamfélagi sem leiðir að þróun í starfi (Svava Björg Mörk og 

Rúnar Sigþórsson, 2011). Einnig er stuðlað að öflugu samstarfi á milli leikskóla í Reggio Emilia 

og leikskólum sem vinna í anda Reggio Emilia um allan heim (Edwards og Gandini, 2015).   

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að gæði menntunar og árangur skólakerfisins 

byggist á fagmenntuðum og áhugasömum kennurum á öllum skólastigum. Leikskólakennara-

stéttin gegnir mörgum störfum innan leikskólans, til dæmis kennslu, stjórnun og ráðgjöf. 

Lögð er áhersla á að leikskólakennarar séu leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfs, 

fylgist með nýjungum og miðli þekkingu. Ein leið til að öðlast nýja þekkingu og miðla henni 

áfram er að gera starfendarannsókn. Þær geta stuðlað að starfsþróun kennara og leitt til 

innleiðingar og þróunar í starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2018). Þegar við 

bárum saman væntingar og kröfur sem gerðar eru til leikskólakennara í Aðalnámskrá 

leikskóla og í leikskólum í Reggio Emilia, tókum við eftir að þær hafa svipaðar áherslur hvað 

varðar fagþekkingu og hæfni kennara. 

Það vakti athygli okkar hvernig leikskólakennarar í Reggio Emilia deila reynslu og 

þekkingu sín á milli og nýta það til að ígrunda starf sitt og stuðla að eigin starfsþróun. Einnig 

að samstarfið er ekki einungis innan leikskólans heldur á milli leikskóla og landa og að það 

hafi leitt til þróunar á lærdómssamfélagi. Á þann hátt fá leikskólakennarar tækifæri og 

vettvang til að deila þekkingu sinni, fá stuðning frá öðrum kennurum og eflast í starfi. Þegar 

við berum saman okkar vitneskju og reynslu í starfi við leikskólastarf í Reggio Emilia veltum 

við fyrir okkur hvort samstarf milli leikskólakennara innan leikskólans og þvert á milli 

leikskóla geti verið leið til að þróa leikskólastarfið hér á landi? 

Við teljum að skortur á leikskólakennurum og tíð starfsmannavelta geti haft áhrif á 

faglegt starf innan leikskólans og lögð er meiri ábyrgð og álag á herðar starfandi 

leikskólakennara. Þegar leikskólar byggja upp lærdómssamfélag geta leikskólakennarar deilt 

fagþekkingu sinni og annað starfsfólk fær tækifæri til að deila sinni reynslu og þekkingu, þar 

með myndast teymi sem getur unnið saman að hag barnanna. Við teljum að hér á landi 
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mætti fjölga tækifærum þar sem starfandi leikskólakennarar koma saman til að skapa 

faglegar umræður sem stuðla að aukinni fagþekkingu og sameiginlegri ígrundun. Samheldni í 

leikskólakennarastéttinni getur eflt gæði leikskólastarfs hér á landi og stutt við starfandi 

leikskólakennara.  
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5 Lokaorð 

Markmið okkar með þessu verkefni var að skoða hvort leikskólastarf sem unnið er í anda 

Reggio Emilia styðji við áherslur í íslensku leikskólasamfélagi. Eftir að hafa skoðað stefnu 

Reggio Emilia  og borið saman við áherslur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) komumst við að 

þeirri niðurstöðu að leikskólar sem vinna í anda Reggio Emilia styðja við áherslur sem gilda í 

íslensku leikskólasamfélagi. Reggio Emilia nálgun byggist á að valdefla barnið og að barnið sé 

miðpunktur leikskólastarfsins eins og kemur fram í viðmiðum Aðalnámskrár leikskóla (2011). 

Einnig er viðhorf til barna í samræmi við reglugerðir og alþjóðlega samninga sem gilda hér á 

landi sem varða þarfir og réttindi þeirra. Þau valdeflast og verða virkir þekkingarsmiðir þegar 

leikskólakennarar gefa þeim tækifæri til að læra á eigin forsendum og taka þátt í 

leikskólastarfinu. 

Með þessum skrifum vonumst við til þess að fleiri leikskólakennarar tileinki sér sýn 

Malaguzzi og líti á börn sem hæfa og sterka einstaklinga, að þeir vinni sem samverkamenn 

barna, læri með þeim og styðji við upplýsingaleit þeirra. Þegar börn eru hvött til að rannsaka 

og kanna umhverfi sitt og fá að uppgötva að hver mistök eru lærdómsrík, stuðlar það að 

námi og þroska þeirra. Með nánu samstarfi milli leikskólakennara, barna, foreldra og 

samfélags er hægt að stuðla að lýðræðislegu samfélagi þar sem allir eru taldir mikilvægir.  

Með sveigjanlegri námskrá Reggio Emilia er hægt að aðlaga starf þeirra að þeirri 

menningu og gildum sem ríkja innan leikskólans. Þar eru nýttar skýrar og einfaldar leiðir sem 

leikskólakennarar geta tileinkað sér til að efla þroska og nám allra barna óháð félags- og 

efnahagsstöðu þeirra. Því drögum við þá ályktun að leikskólastarf í anda Reggio Emilia sé 

tilvalið hvort sem um er að ræða hér á landi eða um heim allan. 

Við endum skrif okkar með orðum Loris Malaguzzi: 

„All of this is a great forest. Inside the forest is the child. The forest is beautiful, 

fascinating, green, and full of hopes; there are no paths. Although it isn’t easy, we have to 

make our own paths, as teachers and children and families, in the forest. Sometimes we find 

ourselves together within the forest, sometimes we may get lost from each other, 

sometimes we’ll greet each other from far away across the forest; but it’s living together in 

this forest that is important. And this living together is not easy. We have to find each other 

in the forest and begin to discuss what the education of the child actually means. The 

important aspect is not just to promote the education of the child but the health and 

happiness of the child as well.“  
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