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Ágrip 

Leikskólar hér á landi sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, virðast flestir hafa þrjú 

grunngildi. Þau gildi eru að horfa á börn sem hæfa og getumikla einstaklinga, að börn hafi 

hundrað mál og að umhverfið sé þriðji kennarinn í samspili með starfsmönnum leikskólans 

og börnunum. Leikskólarnir vinna gjarnan með þessi grunngildi á skapandi hátt. Þá kemur 

fram í aðalnámskrá leikskóla að hlutverk leikskóla er að stuðla að því að nám fari fram í 

gegnum leik og skapandi starf (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Markmið 

verkefnisins er að varpa ljósi á það hvernig starfsfólki í einum leikskóla tekst að nýta 

smiðjurnar sem þriðja kennarann í skapandi starfi þar sem fjölbreyttar tjáningarleiðir barna 

fá að njóta sín. Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir starfsmenn í einum leikskóla. 

Rannsóknin er eigindleg og byggðist gagnaöflunin á fjórum viðtölum við þátttakendur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að til þess að umhverfið sem þriðji kennarinn styðji 

við hundrað mál barnsins og að í skapandi starfi þurfi umhverfið að vera eins konar 

ævintýraheimur fyrir börnin. Smiðjurnar þurfa að vera skipulagðar þannig að þær taki mið af 

áhuga barna, en einnig af aldri og þroska þeirra. Þá þarf efniviðurinn að vera fjölbreyttur, 

aðgengilegur og að leyfilegt sé að blanda honum saman. Hlutverk starfsfólks er einnig 

mikilvægt, en auk þess að sjá til þess að skipuleggja umhverfið þannig að efniviður sé til 

staðar og aðgengilegur börnunum, felst það í því að styðja við leik þeirra ásamt því að hafa 

áhuga, þekkingu og færni á því starfi sem fram fer í smiðjunum. Með þessu móti er 

börnunum gefið tækifæri til að velja sér svæði út frá sínum áhuga ásamt því að skapa og tjá 

sig. Þó smiðjurnar til samans bjóði upp á fjölmarga möguleika, ber að halda því til haga að 

tjáningarleiðir barna geta takmarkast út frá þeim efnivið sem er til staðar í hverju rými. Að 

mati viðmælenda virðast smiðjurnar veita börnunum aukin tækifæri til að tjá sig á 

fjölbreyttan hátt, nota sín „hundrað mál“ og skapandi nálgun fram yfir það sem gerist í 

hefðbundnu leikskólastarfi. Viðmælendur virðast hugsa um þarfir og áhuga barnanna fram 

yfir þeirra eigin. Sýn þeirra á börn er að þau séu getumiklir einstaklingar sem þurfi tíma og 

tækifæri fyrir frjálsan leik. Með því móti þrói þau þekkingu sína og færni út frá áhuga sínum.  
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Abstract 

The environment as the third teacher – „ A world of wonder “ 

Preschools in Iceland that are inspired by the preschools in the city of Reggio Emilia have the 

following three core concepts: Children are strong and competent individuals, children 

express themselves by the use of hundred languages, and the environment is considered as 

being the third teacher, where children and preschool staff interact and learn together. 

These preschools work creatively with their core concepts. The National Curriculum Guide 

for preschools in Iceland states that the role of preschools is to support learning through 

play and creative activities (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). The main aim of 

this project is to shed a light on how preschool staff plan and use the environment as the 

third teacher in the theme areas to encourage children to express themselves in diverse and 

creative ways. The study is qualitative, and the data was collected from interviews with four 

participants, who work in the same preschool. The result of the study shows that the 

environment as the third teacher supports children’s hundred languages, their interests, and 

their development. It also shows that for children to work creativity they need an 

environment that is thought-provoking, inspiring, and intriguing, where materials are 

accessible, and they have the freedom to create freely. Participants discussed the need for 

preschool staff to have oversite of the environment and materials, but more importantly 

they need to show interest as well as being knowledgeable and skilled in supporting play and 

understand the learning that takes place in the different theme areas. Theme areas give 

children the opportunity to choose activities based on their interests and materials that 

support their creative expression. Even though theme areas offer many possibilities, the 

materials that are available could limit children’s means of expression. The study showed 

that theme areas provided children with opportunities to use their hundred languages and 

increase their creativity. It also found that staff not only put children’s needs and interests 

ahead of their own, but perceived them as strong and competent individuals, who need to 

play freely, as it is through their interests that they develop new knowledge. 
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1 Inngangur  

Þessi ritgerð ber nafnið Umhverfið sem þriðji kennarinn – „Ævintýri enn gerast“. Umhverfið 

sem þriðji kennarinn er vísun í hugtak sem er notað í leikskólum sem starfa í anda hugmynda 

Reggio Emilia. Ævintýri enn gerast er vísun í upplifun viðmælanda úr rannsókninni sem 

nefndi það að þegar umhverfið virkaði sem þriðji kennarinn þá gerðust ævintýri í leik barna 

ásamt því að upplifun barna á því að ganga inn í rýmið væri eins og að koma inn í spennandi 

ævintýraheim.  

Hér á landi starfa margir leikskólar í anda hugmynda sem kenndar eru við Reggio Emilia. 

Það eru leikskólar sem starfa eftir ákveðnum viðhorfum til barna, eins og að börn séu 

getumiklir einstaklingar og hafi fjölbreyttar tjáningarleiðir. Leikskólar sem starfa í anda 

hugmynda Reggio Emilia, leggja einnig áherslu á sameiginlega þætti, eins og umhverfið, 

lýðræði, samræður, hlustun og skráningar. Í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio 

Emilia, er gjarnan lögð megináhersla á tvo af þessum þáttum, en það er umhverfið sem þriðji 

kennarinn og hundrað mál barnsins. Þegar talað er um umhverfið sem þriðja kennarann er 

verið að vísa í að það eru þrír kennarar í námi barna, umhverfið, starfsfólkið og barnið sjálft 

(Gandini, 1998, bls. 177). Þegar talað er um að börn hafi hundrað mál, þá er verið að tala um 

allar þær tjáningarleiðir sem börn hafa fyrir utan talað mál. Til dæmis dans, teikningar, 

leikræn tjáning og allar aðrar leiðir sem börn nota til að tjá sig (Forman og Fyfe, 2012, bls. 

257).  

Í þessari ritgerð kynni ég rannsókn mína á því hvernig starfsfólki í einum leikskóla tekst að 

nýta smiðjurnar sem þriðja kennarann í skapandi starfi, þar sem fjölbreyttar tjáningarleiðir 

barna fá að njóta sín. Þátttakendur í rannsókninni eru fjórir starfsmenn í einum leikskóla sem 

hafa allir reynslu af því að vinna í smiðjum leikskólans, en hafa ólíka menntun og bakgrunn. 

Tveir starfsmenn í rannsókninni eru leikskólakennarar og er annar þeirra með tæplega 20 ára 

starfsreynslu og hinn tæplega 40 ára starfsreynslu. Hinir tveir starfsmennirnir eru 

leiðbeinendur og eru þeir báðir með tæplega 15 ára starfsreynslu.  

Rannsóknin er eigindleg og byggir gagnaöflunin á einstaklingsviðtölum þar sem stuðst er 

við hálfopinn spurningaramma. 

Rannsóknaspurningin sem leitast er við að svara er: Hvernig tekst starfsfólki leikskólans 

að nýta umhverfið sem þriðja kennarann í smiðjunum til að styðja við sköpun og hundrað 

mál barnsins? 

Í ritgerðinni verður notast við orðin starfsfólk og starfsmenn yfir allt það starfsfólk sem 

vinnur með börnum í leikskóla, sem eru leikskólakennarar, starfsmenn með aðra 

háskólamenntun og leiðbeinendur. 
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1.1 Val á viðfangsefni 

Árið 2013 hóf ég fyrst störf í leikskóla. Sá leikskóli starfaði í anda hugmynda Reggio Emilia og 

varð ég strax heilluð af starfinu. Ég ákvað í kjölfarið að skrá mig í námið. Á þeim tíma var ég 

að flytja í annað bæjarfélag og vissi að ég vildi halda áfram að vinna í leikskóla sem starfaði 

einnig í anda hugmynda Reggio Emilia. Það var árið 2016 sem ég hóf störf í leikskólanum þar 

sem rannsóknin var framkvæmd. Þegar ég hóf störf var verið að vinna að hugmyndum að 

smiðjum í leikskólanum. Ég fann strax hvað ég var hrifin af hugmyndinni og í framhaldinu 

hvað útfærslurnar gengu vel. Ég sá aðeins einn galla við smiðjurnar og er það að mismunandi 

er hversu mikla reynslu og þekkingu starfsfólk hefur á umhverfinu sem þriðja kennaranum og 

möguleikunum sem því fylgja. Ég vann verkefni á vettvangi í skólanum og fann hvað það 

skilaði sér til starfsfólksins í leikskólanum. Í kjölfarið fann ég að mig langaði að framkvæma 

rannsókn um smiðjurnar og möguleika þeirra til að styðja við skapandi starf og fjölbreyttar 

tjáningarleiðir barna.  

 

1.2 Gildi verkefnisins 

Leikskólar sem vinna í anda hugmynda Reggio Emila leggja flestir áherslu á að umhverfið 

nýtist sem þriðji kennarinn. Umhverfið hefur áhrif á nám barna í samspili með starfsfólki 

leikskóla og börnum og er námsumhverfið oft nefnt þriðji kennarinn ásamt starfsfólki og 

barnahópnum. Flestir leikskólar sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, leggja einnig 

áherslu á að styðja við hundrað mál barnsins, sem eru allar þær fjölbreyttu tjáningarleiðir 

sem börn nota. Mín persónulega reynsla af því að nýta umhverfið sem þriðja kennarann er 

að það getur reynst flókið í framkvæmd. Markmiðið er að hanna og skipuleggja umhverfi 

sem er allt í senn áhugavert, fagurt ásamt því að vekja athygli og áhuga leikskólabarna. Við 

slíkar aðstæður reynir á að starfsfólk sé hugmyndaríkt, hafi skilning á fræðunum og búi yfir 

reynslu af því að starfa á vissan hátt. Því valdi ég að kanna upplifun starfsfólks af því að nýta 

umhverfið sem þriðja kennarann og einnig að kanna hvort smiðjurnar hjálpi þeim við að nýta 

umhverfið betur, þannig að það styðji við hundrað mál barnsins og skapandi starf. 

Smiðjurnar eru fimm talsins í leikskólanum og eru þau kubbasmiðja, listasmiðja, 

vísindasmiðja, sögusmiðja og undrasmiðja. Markmið þeirra í leikskólanum er að gefa börnum 

tækifæri til þess að velja sér svæði eftir sínu áhugasviði og er mismunandi sérhæfing í öllum 

rýmunum. Kubbasmiðja er sérhæfð í byggingaleik, hlutverkaleik og frjálsum leik. Listasmiðja 

er sérhæfð í listsköpun. Vísindasmiðja er sérhæfð í vísindum, stærðfræði, náttúrufræði og 
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þekkingarleit. Sögusmiðja er sérhæfð í sögugerð, leiklist, leikrænni tjáningu, hlutverkaleik, 

frjálsum leik og starfrænni tækni. Undrasmiðja er sérhæfð í skynjun og starfrænni tækni. 

Ég tel að rannsóknin muni gagnast leikskólanum sem ég starfa í og mögulega einnig 

leikskólasamfélaginu. Hér á landi hafa leikskólar sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, 

tekið mikið af gildum frá leikskólum á Ítalíu sem starfa einnig í andahugmynda Reggio Emilia 

og aðlagað að sinni menningu og umhverfi hér á landi. Almennt hafa ekki verið teknar 

hugmyndir frá leikskólum í Reggio Emilia borg sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, um 

kennsluráðgjafa (e. pedagogista) og vinnustofur (e. atelier). Leikskólinn sem rannsóknin fer 

fram í tekur þessar tvær hugmyndir og útfærir þær á sinn hátt. Áhugavert er að sjá hvort 

þessir þættir skili sér til starfsfólks sem starfa þar. Einnig hvort að starfsfólk í leikskólanum 

telji að smiðjurnar hjálpi þeim að vinna með umhverfið sem þriðja kennarann og hvort rýmin 

gefi börnunum tækifæri á að vinna með sínar tjáningarleiðir og sín hundrað mál á skapandi 

hátt.  

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig háttað að á eftir þessum inngangi kemur umfjöllun um 

fræðilegan bakgrunn sem tengist hugmyndum Reggio Emilia, skapandi starfi og hlutverki 

starfsfólks í leikskóla. Í þriðja kafla er lýsing á þeim rannsóknaraðferðum sem voru notaðar, 

ásamt því hvernig gagnaöflun fór fram og úrvinnsla hennar. Í fjórða kafla er greint frá 

niðurstöðum og í fimmta kafla er umræða um niðurstöðurnar, þar sem þær eru settar í 

fræðilegt samhengi. Sjötti kafli er lokaorð, þar sem niðurstöðurnar eru hugleiddar í ljósi eigin 

reynslu. Að lokum er heimildaskrá og viðaukar, sem eru upplýst samþykki frá þátttakendum, 

viðtalsrammi fyrir hálfopin viðtöl við þátttakendur, samþykki frá leikskólastjóra og samþykki 

frá fræðsluráði þar sem rannsóknin fór fram.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verða skoðaðar hugmyndir og kenningar sem tengjast hugmyndum Reggio Emilia. Fyrst 

verður fjallað um síðtímahugmyndir um börn og barnæsku, þar sem þær hugmyndir falla vel 

að hugmyndum Reggio Emilia. Þar á eftir er fjallað um sögu Reggio Emilia og um hugmyndir 

og áherslur leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia. Þar á eftir verða skoðaðir 

nánar nokkrir þættir sem skipta miklu máli í starfi leikskóla sem starfa í anda hugmynda 

Reggio Emilia. Líta má á þessa grunnþætti sem grunngildi þeirra, en þau eru; hundrað mál 

barnsins og sýn á börn samkvæmt hugmyndum Reggio Emilia, hlustun og samskipti, skapandi 

starf, hlutverk starfsfólks, umhverfið sem þriðji kennarinn og skráningar og mat. 

2.1 Síðtímahugmyndir um börn og barnæsku 

Á sjöunda áratug síðustu aldar komu fram hugmyndir meðal annars um börn og barnæsku, 

sem í dag eru kallaðar síðtímahugmyndir (e. postmodern ideas). Síðtímahugmyndir fjalla 

meðal annars um það að ekki sé einn sannleikur og að það geti verið mismunandi hvað hver 

og einn telur vera sinn sannleik. Þetta endurspeglist vel í því að við sjáum og túlkum öll 

heiminn á mismunandi hátt (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 22-23). Samkvæmt 

síðtímahugmyndum er vísindum ekki afneitað, heldur er sú afstaða tekin að vísindi hafi veitt 

okkur mannfólkinu mikla þekkingu og stuðlað að samfélagslegri framþróun á ýmsum sviðum. 

Samkvæmt síðtímahugmyndum hefur mannfólkið einnig öðlast þekkingu á fleiri sviðum, þar 

sem vísindi hafi ekki öll svörin. Heimurinn og raunveruleikinn sem við búum í sé flókinn, en  

samkvæmt síðtímahugmyndum er ekki til eitt rétt svar (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 25). 

Sýn og viðhorf samfélagsins á börn hefur áhrif á það hvernig kennslufræði og menntun er 

hugsuð fyrir þau. Viðhorf starfsfólks til barna og náms þeirra eru mikilvæg (Dahlberg o.fl., 

2007, bls. 43; Jóhanna Einarsdóttir, 2008) vegna þess að sýn og viðhorf samfélagsins á börn 

hefur áhrif á það hvernig kennslufræði og menntun er hugsuð fyrir þau. Dahlberg, Moss og 

Pence (2007, bls. 44-52) telja upp fimm mismunandi hugmyndir sem endurspegla ólík viðhorf 

til barna. Þær eru eftirfarandi: 

• Börn fæðast án þekkingar og þurfa að öðlast hana ásamt almennri skólafærni áður en 

þau hefja skólagöngu í grunnskóla. Börn mótast af umhverfinu og barnæskan snýst um 

það gefa þeim góðan grunn fyrir fullorðinsárin 

• Börn eru saklaus og það er hlutverk fullorðinna að vernda þau. Litlar kröfur eru gerðar til 

barna og markmiðið er að þau verði ekki fyrir slæmum áhrifum frá umhverfinu 

• Börn eru hluti af náttúrunni og fylgja ákveðnum þroskastigum, en ef svo er ekki teljast 

þau með frávik í þroska. Þroski barna er flokkaður niður í mælanlegar einingar eins og 
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vitsmunaþroska, málþroska og félagsþroska. Ekki er gert ráð fyrir félags- og 

menningarlegum þáttum 

• Börn þurfa á móður sinni að halda í upphafi, en fara síðar í leikskóla til að tryggja vinnuafl 

á vinnumarkaði. Dagvistun barna í leikskóla er aðeins ætluð til þess að tryggja hagsmuni 

fagstétta og samfélagsins, svo foreldrar geti sinnt vinnu utan heimilisins 

• Börn eru virkir þátttakendur í samfélaginu og hafa réttindi. Þau geta og eiga að fá að hafa 

áhrif á eigið líf og nám 

Fyrstu fjórar hugmyndirnar eru gagnrýndir af Dahlberg o.fl. (2007, bls. 53) vegna þess að 

þær eru settar fram í þeirri meiningu að börn séu háð öðrum, séu óvirk og séu þar með ekki 

virkir þátttakendur sem hafi áhrif í samfélaginu. Fimmta og síðasta hugmyndin er það viðhorf 

sem fellur undir síðtímahugmyndir um börn og barnæsku. Það sem einkennir hugmyndir 

samfélagsins um börn þegar kemur að síðtímahugmyndum er að börn eru skilgreind sem 

getumiklir einstaklingar sem búi yfir færni til að öðlast þekkingu með því að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu og í félagslegum samskiptum. Börn hafi réttindi og það eigi að 

hlusta á það sem þau hafi fram að færa (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 50). Í ljósi þessa ætti að 

leitast eftir því í námi barna að barnahópurinn sé margbreytilegur og sé fær í því að taka 

virkan þátt í því að móta þekkingu sína og umhverfi.  

Í aðalnámskrá leikskóla segir að starfsfólk og stjórnendur eigi að skipuleggja nám og 

menntun leikskólabarna út frá henni (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 9). Í 

aðalnámskrá leikskóla kemur einnig fram að börn hafi þörf fyrir leiðsögn og vernd, en leggja 

skuli áherslu á styrkleika þeirra og hæfni. Þá eigi að sýna þeim virðingu og veita þeim 

hvatningu. Börn á leikskólaaldri séu fullgildir þátttakendur í leikskólanum sem sé 

lýðræðislegur vettvangur og einnig eigi leikskólabörn að fá að hafa áhrif á málefni leikskólans 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 32-33). Þá kemur fram í 12. grein í 

barnasáttmálanum, sem var lögfestur hér á landi árið 2013, að börn skuli hafa og eiga rétt á 

að mynda sér skoðanir ásamt því að koma þeim á framfæri og skuli hlustað á það sem þau 

hafa að segja um málefni sem tengjast þeim, í samræmi við aldur og þroska þeirra (lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Allt eru þetta þættir sem 

eiga samhljóm með síðtímahugmyndum um börn og barnæsku. Jafnframt er samhljómur 

með síðtímahugmyndum um börn og barnæsku og þeirrar grundvallarsýnar sem byggt er á í 

leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, vegna þess að þar er horft á barnið 

sem getumikinn einstakling og virkan þátttakanda (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 42). 
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2.2 Saga Reggio Emilia 

Árið 1945 tók hópur ítalskra mæðra sig saman og byggði leikskóla. Helsta ástæðan fyrir því 

að mæðurnar réðust í framkvæmdina var ástríða og hugsjón sem fólst í því að búa börnum 

sínum betri framtíð og byggja upp skóla sem legði áherslu á lýðræði sem var í mótsögn við 

hugmyndafræði fasisma sem var stjórnmálahreyfing á Ítalíu sem hafði völdin á þessum tíma 

(Rinaldi, 2006, bls. 9).  

Ungur maður að nafni Loris Malaguzzi (1920-1994) fékk þær fréttir að ítalskar mæður 

hefðu orðið sér úti um landsvæði og ætluðu að byggja leikskóla á svæðinu (Gandini, 2012c, 

bls. 29). Loris Malaguzzi ákvað í kjölfarið að halda af stað og heimsækja þær. Loris Malaguzzi 

varð strax heillaður af hugsjón mæðranna og sérstaklega þeirri hugmynd að verðandi 

nemendur skólans myndu hljóta lýðræðislegt uppeldi í leikskólanum, sem auk þess yrði 

rekinn af foreldrum. Loris Malaguzzi ákvað að taka þátt í því með þeim að koma 

leikskólanum á legg. Á næstu árum fjölgaði leikskólum sem Loris Malaguzzi stofnaði ásamt 

foreldrum hægt og rólega (Gandini, 2012c, bls. 29). Það var svo árið 1967 að sveitarfélagið 

tók yfir reksturinn á öllum leikskólunum sem áður höfðu verið reknir af foreldrum. Á þessum 

tíma voru flestir leikskólar á Ítalíu reknir af kaþólsku kirkjunni, en nokkuð var deilt um það 

hvort rekstur leikskóla ætti að vera á hendi kirkju eða ríkis (Gandini, 2012c, bls. 32-34). Fyrst 

um sinn voru leikskólarnir í Reggio Emilia fyrir börn á aldrinum þriggja til sex ára, en árið 

1970 voru stofnaðir ungbarnaleikskólar fyrir börn yngri en þriggja ára. Vinnan við að opna 

ungbarnaleikskóla var í samráði við foreldra í bæjarfélaginu til að skapa samstarf og samfellu 

á milli heimilis og skóla (Gandini, 2012c, bls. 39-40). 

Flest starfsfólk í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, þekkir nafn Loris 

Malaguzzi, sem var menntaður kennari og fæddist á Ítalíu árið 1920. Hann varði nánast öllu 

sínu lífi í það að efla og bæta menntun barna, með hugmyndum á borð við þátttökulýðræði 

og borgaralegt samfélag. Vinna hans fór fram í samstarfi við foreldra, sérfræðinga, starfsfólk 

og börn. Þegar Loris Malaguzzi vann að hugmyndum sínum sem tengdar eru við hugmyndir 

Reggio Emilia leitaði hann og samstarfsfólk hans meðal annars til kenninga Dewey, Piaget og 

Vygotsky (Gandini, 2012c, bls. 37). Hugmyndafræðilegur grunnur leikskóla í Reggio Emilia 

borg sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia er undir áhrifum framsækinnar menntunar 

frá Evrópu og Ameríku, hugsmíðahyggju Piaget og félagssálfræði Vygotsky, ítölskum 

stjórnmálahugmyndum vinstri manna eftir umbætur stríðsáranna og einnig evrópskum 

síðtímahugmyndum um börn. Saman blandast þessi áhrif við sögu fortíðar, framtíðar og 

menningu, þar á meðal öflugri hefð fyrir þátttökulýðræði sem mynda saman þennan grunn 

(Edwards, Gandini og Forman, 2012b, bls. 8). Í viðtali við Loris Malaguzzi sagði hann að helsti 

drifkraftur hans hefði verið von um betri framtíð í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Hann 

helgaði starfsferli sinn að menntun barna. Loris Malaguzzi sagðist ekki sjá eftir þeirri 
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ákvörðun eða því sem hann hefði þurft að fórna fyrir málstaðinn. Sá málstaður var að hafa 

áhrif á menntun barna og vinna að því að börn fengju uppeldi og menntun sem gerði þau að 

sterkum og lýðræðislegum einstaklingum (Gandini, 2012c, bls. 35). 

Sú þróunarvinna sem Malaguzzi og samstarfsfólk hans lögðu sem grundvöll 

leikskólastarfsins í Reggio Emilia, hefur haldið áfram með stofnun The Loris Malaguzzi 

International Center sem opnaði árið 2006. Alþjóðamiðstöðin er staðsett í Reggio Emilia borg 

á Ítalíu. Tilgangur hennar er annars vegar að vera staður þar sem fólk getur komið 

hvaðanæva af úr heiminum til þess að hittast og læra um nýjungar í menntun og menningu 

og hins vegar að vinna við rannsóknir, tilraunir og nýjungar varðandi menntun allra (Piccinini 

og Giudici, 2012, bls. 93; Reggio Children, e.d.). 

 

2.3 Hugmyndir og áherslur leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio 
Emilia 

Starfshættir í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, hafa vakið athygli víða 

um heim (Dahlberg o.fl, 2007, bls. 13). Það er meðal annars vegna þess að starfshættirnir 

standa fyrir lýðræðisleg vinnubrögð, þar sem starfsfólk, barnið og umhverfið vinna saman í 

þekkingarleit og að markmiðum í námi barna. Í leikskólum sem starfa í anda hugmynda 

Reggio Emilia, er litið svo á að þrír kennarar komi að námi barna. Það er starfsfólkið, barnið 

og svo umhverfið sem þriðji kennarinn. Börnin og starfsfólkið eru rannsakendur sem byggja 

upp þekkingu í sameiningu, skráningar eru nýttar í samskiptum og foreldrar eru 

samstarfsaðilar leikskólans (Wood, 2013, bls. 61). Hlustun og samræður eru einnig 

mikilvægur þáttur í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia (Rinaldi, 2006, bls. 

15; Edwards, 2012, bls. 151). Skilningur samfélagsins í Reggio Emilia borg á Ítalíu, í þeim 

leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, er að þeir séu fyrst og fremst 

almenningsrými og staður fyrir siðferðileg og lýðræðisleg vinnubrögð (Rinaldi, 2006, bls. 10). 

Leikskólar í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, eru staðir 

til að byggja upp gildi eins og vináttu, samstöðu, virðingu fyrir mismunun, tilfinningum og 

umhyggju (Rinaldi, 2006, bls. 14). 

Í grunninn eru hugmyndir leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, ekki 

einungis undir áhrifum frá kenningum og hugtökum innan menntunarfræða, heldur einnig 

frá heimspeki, arkitektúr, vísindum, bókmenntum og óhefðbundnum tjáskiptaleiðum. 

Leikskólarnir í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, eru ekki 

fyrirmynd, kenning, föst hugmyndafræði eða viðmið. Það er ekki hægt að yfirfæra hugmyndir 

leikskólanna í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, á aðra 

leikskóla annars staðar í heiminum heldur þarf að aðlaga starfið að menningu og sögu 



 

17 

staðarins (Edwards, Gandini og Forman, 2012a, bls. 366). Leikskólarnir í Reggio Emilia borg á 

Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, eru bæði staðbundin reynsla sem er dæmi 

um samfélag sem hefur gengið í gegnum langa félagslega tilraun, en á sama tíma eru 

hugmyndirnar alþjóðlegt fyrirbæri (Rinaldi, 2006, bls. 18). Þeir leikskólar í Reggio Emilia borg 

á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, hafa verið starfandi núna í yfir 70 ár, en 

hugmyndir þeirra og aðferðir sem stuðst er við eru þó alltaf að þróast. Þeirri þróun verður 

aldrei formlega lokið, þar sem byggt er á þeirri hugmynd að vera ávallt að ígrunda starfið og 

bæta það og taka mið að þörfum samfélagsins hverju sinni (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 17). 

 

2.4 Hundrað mál barnsins – hlustun og samskipti 

Börn nýta sér margar mismunandi leiðir til þess að tjá sig. Þessar fjölbreyttu tjáningarleiðir 

barna á þekkingu sinni, hugmyndum, hugsunum og upplifunum kallaði Loris Malaguzzi 

hundrað mál barnsins (Forman og Fyfe, 2012, bls. 257). Börnin geta svo nýtt þessar 

tjáningarleiðir meðal annars með fjölbreyttum efnivið, teikningum, málun, dansi, 

líkamstjáningu, leik, skugga og mörgum öðrum aðferðum en þannig vinna þau úr reynslu 

sinni og festa hana í minni (Wood, 2013, bls. 69).  Í leikskólum á Ítalíu sem starfa í anda 

hugmynda Reggio Emilia, er litið svo á að hvert barn sé ríkt af getu og að börn séu bæði 

námsmenn og rannsakendur. Út frá þeirri sýn er það hlutverk starfsfólks að hafa trú á getu 

barna (Rinaldi, 2006, bls. 13; Dahlberg, 2012, bls. 228).  

Hugmyndir Loris Malaguzzi um hundrað mál barnsins samræmast vel þeim áherslum sem 

koma fram í aðalnámskrá leikskóla, sem eru að börn skuli fá tækifæri til að tjá sig á 

fjölbreyttan hátt ásamt því að börnum í leikskóla séu skapaðar aðstæður þar sem þau geta 

leikið sér þannig að þau geti nýtt ímyndunarafl sitt og sköpun á fjölbreyttan hátt (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 34). 

Hugsunarháttur og hugmyndir leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia um 

þekkingu barna, er stór þáttur í aðferðum þeirra. Þar er horft svo á að þekking sé ekki 

línulegt ferli sem fari eftir ákveðnum stigum, heldur geti þekking barna tekið framförum, 

staðnað og orðið afturför. Þekkingarferlið geti síðan leitt í margar mismunandi áttir (Rinaldi, 

2006, bls. 7). Námsferli barna er talið vera ákveðið ferli sem hver einstaklingur gengur í 

gegnum þar sem hann ígrundar sem dæmi ástæður, hvers vegna, merkingu hluta, aðra 

einstaklinga, atburði, veruleikann og lífið sjálft. Námsferlið sjálft er einstaklingsbundið, en 

ástæður, skýringar og túlkanir annarra eru að sama skapi ómissandi fyrir þekkingarleit okkar. 

Þetta er ferli sem felur í sér tengsl við aðra og gerist í félagslegum aðstæðum. Það er því litið 

svo á að þekkingarleit sé samvinna einstaklingsins við aðra (Rinaldi, 2006, bls. 125). 
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Í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, er lögð mikil áhersla á virka 

hlustun. Sú hlustun felur í sér að hlustað er á ólíka tjáningu barna til að geta fengið betri 

innsýn í hugmyndir barna og starfsfólks og um leið að gera þær sýnilegar þeim sjálfum og 

öðrum (Rinaldi, 2006, bls. 15). Starfsfólk í leikskóla þarf að vera góðir hlustendur, því þannig 

fylgist það með og tekur þátt í því virka námi sem á sér stað (Edwards, 2012, bls. 151). 

Hlustun fer fram með öllum skynfærum okkar, ekki bara eyrunum. Tjáning sem hlustað er á 

er ekki eingöngu talað tungumál, heldur eru form tjáningar fjölbreytt, eins og til dæmis tákn 

og kóðar sem við notum til að tjá okkur og notum í samskiptum (Rinaldi, 2012, bls. 234). 

Hlustun, bæði þegar við hlustum og þegar hlustað er á okkur, er mikilvægur þáttur bæði fyrir 

starfsfólk og börn. Einnig er mikilvægt að við getum hlustað á okkur sjálf til að öðlast skilning 

á því hver við erum. Hlustun er mikilvæg, þar sem hún fær hlustandann til að vera opinn fyrir 

því að fólk getur haft mismunandi sýn og túlkun á hlutum og aðstæðum. Þá er hlustun 

grunnforsenda þess að nám geti farið fram í samvinnu við aðra (Rinaldi, 2012, bls. 234-235). 

Hlustun er stór þáttur í námi barna, vegna þess að þegar börn hlusta á hvert annað og á 

mismunandi skoðanir og sjónarhorn, þá læra þau af hvert öðru. Margbreytileikinn þeirra á 

milli sameinar þau í stað þess að skilja þau í sundur sem getur gerst ef þau eru ekki tilbúin að 

hlusta með opnum huga (Rinaldi, 2012, bls. 236). 

Samræður eru annar stór þáttur í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, 

vegna þess hversu lýðræðislegt samskiptaform er til staðar í þeim leikskólum. Starfsfólk þarf 

að eiga í samræðum við börnin og taka þannig þátt í rannsóknum þeirra og svala forvitni 

þeirra, en þarf að gera það á skemmtilegan en virðingarverðan hátt (Edwards, 2012, bls. 

151).  

Mikil hópvinna fer fram í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia. Sú vinna 

fer þannig fram að starfsfólk vinnur með litlum hópum við að kanna og rannsaka ákveðna 

þætti sem börnin hafa áhuga á. Starfsfólk nýtir sér hlustun, samræður og spurningar ásamt 

því að fylgjast með börnunum og sjá hvað vekur áhuga þeirra. Það fylgist með hvort börnin 

eru að velta fyrir sér spurningum og kenningum. Starfsfólk tekur síðan hugmyndir barnanna 

með sér til að skoða nánar áður en verkefnið er unnið áfram með börnunum. Hugmyndin 

eða kenningin sem börnin voru að velta fyrir sér er ígrunduð, skoðuð, rannsökuð og rædd á 

meðal starfsfólks. Ígrundað er hvernig hægt er að víkka út og útfæra hugmyndina með 

mismunandi efnivið, athöfnum, heimsóknum, tólum og öðrum úrræðum. Því næst fer 

starfsfólk aftur til barnanna og hugmyndin eða kenningin er rannsökuð betur. Á sama tíma er 

upplýsingaflæði til foreldra mikið um hvað er verið að vinna að hverju sinni og þeir hvattir til 

að vinna einnig að verkefninu með börnunum. Til dæmis með því að koma með efnivið eða 

bækur í leikskólann sem tengist umfjöllunarefninu (Edwards, 2012, bls. 154). Lærdómsferlið í 

öllum verkefnum sem börnin vinna að, hvort sem það er að teikna mynd eða rannsaka 
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laufblöð, er mikilvægur þáttur, en ekki aðeins afurðin eða útkoman sjálf (Gandini, 2012a, bls. 

310). Í hópavinnunni er því lögð mikil áherslu á fjölbreyttar tjáningarleiðir barna eða hundrað 

mál þeirra. 

2.5 Skapandi starf 

Í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, er sköpun mikilvægur þáttur í 

leikskólastarfinu. Það er meðal annars vegna þess að í skapandi starfi geta börn fengið 

tækifæri til að tjá sig með fjölbreyttum tjáningarleiðum. Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram 

að sköpun er einn af sex grunnþáttum menntunar sem leikskólar, grunnskólar og 

framhaldsskólar landsins starfa eftir (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 14).  

Sköpun er vítt hugtak. Þegar við hugsum um sköpun þá hugsum við oft um listgreinar eins og 

listir, dans, söng og hljóðfæraleik. Hugtakið sköpun er þó víðtækara. Sköpun felur í sér meðal 

annars gagnrýna hugsun, að fá nýjar hugmyndir, að nota ímyndunaraflið, að koma með 

kenningar, að greina vandamál og forvitni (Fisher og Williams, 2004, bls. 1; Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 10). Með því að 

styðja við sköpun og skapandi hugsun barna, getum við ýtt undir fjölbreytta færni sem þau 

þurfa þegar þau takast á við þá óvissu sem framtíðin ber í skauti sér (Fisher og Williams, 

2004, bls. 1). Í aðalnámskrá leikskóla segir: 

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi 

en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni 

og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það 

óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman 

við viðfangsefnið og það að finna lausn getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. 

Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og 

viðteknar hugmyndir. (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22) 

Leikur er kjörin námsleið til að nýta með börnum, en í aðalnámskrá leikskóla segir að 

börn eigi að fá tækifæri í gegnum hann til að nýta sköpunargleði sína (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22). Skapandi starf getur farið fram hvar sem er í 

leikskólastarfinu, hvort sem það er inni, úti, í vettvangsferðum eða öðru sem er hluti af 

daglegu starfi í leikskólum. 

Skapandi starf með börnum er mikilvægt vegna þess að ætlunin er að börn læri að hugsa 

og skapa nýja hluti, en ekki að þau séu sífellt að endurskapa það sem er nú þegar til staðar. 

Börn þurfa að vera undirbúin fyrir það að fara út í samfélagið til að takast á við áskoranir og 

breytingar (Fisher og Williams, 2004, bls. 11). Svanborg R. Jónsdóttir (2016, bls. 89-90) nefnir 

að ef börn byrja strax í leikskóla að vinna með sköpun og skapandi nálgun í gegnum nám sitt, 

þá aukast líkurnar á því að sköpun á heimsvísu eigi sér stað. Sköpun auðgar og bætir 

menningu okkar og bætir þannig gæðin í lífi okkar. Við leysum vandamál og áskoranir með 
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því að nota sköpun og skapandi hugsun (Csikszentmihalyi, 1996, bls. 10-11). Sköpun er 

samspil á milli hugsana og félagslegs samhengis, vegna þess að mikilvægi sköpunar fer eftir 

því hvort hún sé eftirsóknarverð fyrir aðra (Csikszentmihalyi, 1996, bls. 23).  

Í gegnum sköpun vinna börn gjarnan úr tilfinningum og reynslu. Því er mikilvægt að gefa 

sköpun tíma og rými. Svanborg R. Jónsdóttir (2016, bls. 89-90) leggur til að efla skuli sköpun 

og skapandi starf strax í leikskóla og að framkvæmdin skuli hæfa aldri og þroska barna hverju 

sinni. Með aukinni færni í sköpun einstaklinga aukast líkurnar á því að það verði til skapandi 

samfélag.  

Þegar unnið er með skapandi nálgun í leikskólastarfi nefna Fisher og Williams (2004, bls. 

13) nokkur persónueinkenni sem einkenna skapandi einstaklinga, en þau eru: 

• Sveigjanleiki 

• Fá hugmyndir 

• Eru óhefðbundnir 

• Hafa fagurfræðilegan smekk 

• Sýna forvitni 

• Sjá hvað er líkt og ólíkt 

• Ígrunda hvernig hlutir eru gerðir 

Einstaklingar sem eru með þessi persónueinkenni geta verið börn, starfsfólk, foreldrar 

eða annað fólk utan og innan leikskóla. Þessir einstaklingar eiga oft erfitt með að útskýra 

hvernig þeim tekst að vera skapandi. Það virðist þó oft vera svo að skapandi einstaklingar 

rekast á vanda sem þeim tekst að leysa á skapandi hátt með því að horfa á það með öðru 

sjónarhorni en aðrir hafa gert áður (Fisher og Williams, 2004, bls. 13). Það er því mikilvægt 

að starfsfólk í leikskóla veiti börnum, sjálfum sér og öðru starfsfólki tækifæri til að ýta undir 

þessi persónueinkenni og eiginleika, svo þeir vaxi og dafni í daglegu starfi. Starfsfólk þarf að 

sýna fordæmi og vera skapandi, sveigjanlegt, hugmyndaríkt og forvitið í sínu starfi með 

börnum til að geta gefið þeim tækifæri til að vinna með þessa þætti og vera skapandi sjálf í 

samvinnu við starfsfólkið. Saman geta börn og starfsfólk séð hvað er líkt og ólíkt og út frá því  

ígrundað hvernig hlutir eru gerðir í hvaða aðstæðum sem er, þegar tækifærin eru gripin í 

daglegu starfi til að vera skapandi. Skapandi starfsfólk ýtir undir skapandi starf innan 

leikskólans (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 42-43). 

Flæði er ástand þegar einstaklingur nær mikilli einbeitingu við það sem hann er að fást 

við vegna þess að áhugi er til staðar og hugsun hans er eingöngu við viðfangsefnið. 

Einstaklingurinn er oftar en ekki að skapa á meðan hann er í flæði (Csikszentmihalyi, 1996, 

bls. 110; Ingibjörg Jóhannesdóttir o.fl., 2012, bls. 27). Í leikskólum þarf starfsfólk að skapa 

aðstæður og umhverfi sem eykur líkurnar á því að börn geti farið í flæðisástand. Það gerir 
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starfsfólk meðal annars með því að skipuleggja umhverfið út frá áhuga barnanna. Rannsókn 

á flæði í leik og námi leikskólabarna var framkvæmd af Söru M. Ólafsdóttur og Bryndísi 

Garðarsdóttur (2016, bls. 72-73). Í henni kom fram að börnin fengu viðfangsefni við hæfi og 

tekið var tillit til þess að þau hefðu mismunandi áhuga og mismunandi tjáningarleiðir. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að þegar starfsfólk var með þessa þætti í huga komust börnin 

gjarnan í flæðisástand þannig að utanaðkomandi truflun hafði ekki áhrif á þau og virtist það 

hafa jákvæð áhrif á vellíðan þeirra.  

Umhverfið hefur áhrif á það hvernig einstaklingum tekst að nýta skapandi nálgun. 

Umhverfi þar sem okkur líður vel og við getum gleymt okkur um stund, er það umhverfi sem 

er hvað líklegast til að ýta undir sköpun þar sem einstaklingurinn getur einbeitt sér að því 

sem hann er að gera (Csikszentmihalyi, 1996, bls. 143). Ef barn hefur ekki þörf eða löngun til 

að velta fyrir sér, forvitni og áhuga á því að vita hvernig hlutir virka, þá er erfitt að finna 

áhugaverðar áskoranir til að takast á við (Csikszentmihalyi, 1996, bls. 53). Umhverfi barna er 

mikilvægt þegar kemur að sköpun, en einnig skiptir máli færni starfsfólk í því að styðja við 

hana. Starfsfólk þarf að skipuleggja aðstæður og umhverfi þar sem gefst tími og rúm til að 

skoða, rannsaka og leika með ýmsar hugmyndir (Fisher og Williams, 2004, bls. 1).  

 

2.6 Hlutverk starfsfólks 

Það er flókið að skilgreina nákvæmlega hvert hlutverk starfsfólks í leikskóla er. Meðal annars 

vegna þess að þarfir foreldra, barna og samfélagsins eru sífellt að taka breytingum (Edwards, 

2012, bls. 148). Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að breytingar hér á landi hafi verið 

hraðar og kröfur til skóla aukist. Dæmi um það er að það er hlutverk skóla að koma til móts 

við samfélagið og takast á við nýjar aðstæður. Kröfurnar á kennarastéttina eru fjölmargar, en 

þær eru meðal annars að greina samfélagsbreytingar og sjá til þess að starfsemi skólanna 

falli að þeim kröfum sem samfélagið þarfnast (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 12).  

Samkvæmt Wood (2013, bls. 101) er hægt er að skipta hlutverki starfsfólks í tvo 

meginþætti. Það er annars vegar kennslufræðileg umgjörð (e. pedagogical framing) og hins 

vegar kennslufræðilegar aðferðir (e. pedagogical strategies). Kennslufræðileg umgjörð felur í 

sér að hlutverk starfsfólks er að fara eftir uppbyggingu og innihaldi námskrár. Undir það falla 

þættir eins og uppsetning á umhverfi, efniviðurinn sem er í boði og hvernig aðgengi hans er, 

hversu mikið val börnin hafa, hvernig dagskipulagið er sett upp og hversu mikinn tíma börn 

fá hverju sinni í að þróa leik sinn. Kennslufræðilegar aðferðir fela í sér að hlutverk starfsfólks 

er að styðja við nám barna með ýmsum aðferðum. Undir það falla þættir eins og stuðningur 
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barna í leik, athuganir og mat, koma inn með ný þemu og hugmyndir ásamt því að styðja við 

nýja færni (Wood, 2013, bls. 101). 

2.6.1 Kennslufræðileg umgjörð 

Það eru sjö þættir sem Edwards (2012, bls. 148) nefnir um helstu hlutverk starfsfólks í 

leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, en þeir þættir eru: 

• Skipuleggja námskrá þannig að hún styðji við þroska barna á öllum sviðum 

• Skipuleggja dagskipulag og undirbúa umhverfið 

• Eiga í samskiptum við börn til að efla nám í gegnum leik ásamt annarri viðeigandi 

kennslu 

• Að hlúa að börnum og veita þeim leiðsögn 

• Fylgjast með börnum og meta framfarir 

• Fræða foreldra og hvetja til þátttöku 

• Kynna og tala fyrir gildum og mikilvægi leikskólastarfs í samfélaginu 

Í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, er hlutverk starfsfólks ekki 

eingöngu að kenna, heldur einnig að læra sjálft ásamt því að það er rannsakendur (Dahlberg, 

2012, bls. 228). Þegar starfsfólk hlustar og gerir uppeldisfræðilegar skráningar er það meðal 

annars í hlutverki rannsakanda (Rinaldi, 2012, bls. 244). 

Í leikskólum á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, eru alltaf tveir starfsmenn 

sem vinna saman með hvern barnahóp. Þessir starfsmenn fá svo stuðning frá öðru starfsfólki 

innan skólans, en almennt eru tveir fastir starfsmenn með hvern barnahóp (Edwards, 2012, 

bls. 170). Mikil áhersla er lögð á að starfsfólk hittist til að ræða saman og ígrunda starfið. 

Starfsfólk innan sama skóla gerir það daglega í hádeginu, en einnig eru stærri fundir 

reglulega þar sem fleiri taka þátt, eins og stjórnendur, starfsfólk úr öðrum leikskólum, 

utanaðkomandi gestir og fyrirlesarar sem dæmi. Þessir fundir eru haldnir svo starfsfólk fái 

tækifæri til starfsþróunar. Fundir eru vettvangur til að greina og veita gagnrýni, en leikskólar 

sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, leggja upp með að starfsfólk veiti hvert öðru 

stuðning og ráð, en að jafnaði fari fram gagnrýnin samræða. Er það gert til að starfsfólk fari í 

sjálfsskoðun reglulega, þar sem það er hluti af starfsþróun (Edwards, 2012, bls. 158-159). Í 

leikskólunum í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, eru 

starfandi kennsluráðgjafar (e. pedagogista). Þeirra hlutverk er meðal annars að vinna í 

samstarfi við annað starfsfólk, foreldra og sveitarfélagið að því að veita ráðgjöf og stuðning 

til að bæta starfið, þannig að það skili sér til barnanna (Cagliari, Filippini, Giacopini, Bonilauri 

og Margini, 2012, bls. 136-137). Samstarf kennsluráðgjafanna við starfsfólk er einungis að 

veita því ráðgjöf og leiðbeina, en ekki að leysa vanda, fremur að styðja við lausnaleit 
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starfsfólks. Er það gert þar sem áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og starfsþróun 

starfsfólks (Cagliari o.fl., 2012, bls. 143). 

Þegar starfsfólk er að vinna með skapandi starf, þá fer það mikið fram í gegnum leik. Í 

aðalnámskrá leikskóla kemur fram að hlutverk starfsfólks í leik barna er að „skapa fjölbreytt 

leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og 

skapa“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 38). Samkvæmt Wood (2014, bls. 

22) er leikur barna háður því hver sýn samfélagsins er á börn, hvaða efniviður er til staðar og 

því hvernig umhverfið er. Þó svo að það sé lýðræðisleg sýn í leikskólum, þá setja fullorðnir 

alltaf ákveðna skerðingu á frelsi barna, til dæmis með því að hafa stjórn á hvaða efniviður er 

til staðar, hvaða reglur eru, hvaða val börnin hafa og hvaða hegðun er ásættanleg. Þegar það 

kemur að leik barna þá nefnir Wood þrjár tegundir af leik, en tvær af þeim virðast mest 

notaðar í leikskólum hér á landi. Það er sjálfsprottinn leikur (e. child-initiated play) og leikur 

sem er leiddur af starfsfólki (e. adult-guided play).  Í sjálfsprottnum leik barna er hægt að sjá 

hver áhugamál þeirra eru, hverjar tilhneigingar þeirra eru, hverjar þarfir þeirra eru ásamt því 

að sjá það nám sem fer fram (Wood, 2014, bls. 147). Í sjálfsprottnum leik fá börn tækifæri til 

að gera tilraunir sjálf varðandi þau sjálf, efniviðinn og umhverfið. Börn vinna úr reynslu sinni, 

eiga í félagslegum samskiptum sín á milli, vinna með ágreining, nota ímyndunaraflið, fá 

tækifæri til að taka þátt á sínum forsendum og setja sjálf sínar reglur inni í leiknum (Wood, 

2014, bls. 148). Hlutverk starfsfólk í sjálfsprottnum leik barna er að vera til staðar, fylgjast 

með og skrá, en ekki taka þátt nema á forsendum barnanna. Á sama tíma er leikurinn þó 

undir áhrifum frá starfsfólki, þar sem sýn og viðhorf gagnvart leik barna hefur áhrif, eins og 

þær reglur sem eru til staðar í leikskólanum sem setja leiknum mörk (Wood, 2014, bls. 148-

149). Leikur sem er leiddur af starfsfólki nýtir sjálfsprottinn leik barna, en setur á hann 

ákveðin námsmarkmið með ferlinu og útkomunni í leiknum. Í leiknum verða meiri samskipti 

á milli barna og starfsfólks, þar sem unnið er meðal annars með það að leggja inn ný hugtök, 

nýja færni eða annað sem skiptir máli í námi barna, en ekki er hægt að treysta á að 

sjálfsprottinn leikur getur unni með þá þætti einn og sér (Wood, 2014, bls. 149-150). Það er 

hlutverk starfsfólks að sjá til þess að leikur sem er leiddur af starfsfólki verði ekki verkefni í 

huga barna, því þá er leikurinn ekki lengur leikur. Öll börn hafa þörf og rétt á að njóta leiks og 

er það hlutverk starfsfólks að veita börnum tækifæri til leiks þar sem ríkir jafnvægi á milli 

leiks sem er leiddur af starfsfólki og sjálfsprottna leiksins (Wood, 2013, bls. 75).  

2.6.2 Kennslufræðilegar aðferðir 

Hlutverk starfsfólks gagnvart leik barna er að fylgja áhuga barnanna, ræða við þau um 

hugmyndir þeirra, gefa þeim færi á að auka færni sína í mismunandi leikaðstæðum, styðja 

við ef ágreiningur kemur upp og gefa leik og leikflæði tíma og rými, án þess að leggja ítrekað 

áherslu á að útkoman skuli fylgja kennslufræðilegum markmiðum (Wood, 2013, bls. 101). 
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Starfsfólk þarf að hafa í huga að leikur er mikilvægur fyrir börn og þeirra upplifun og að nám í 

gegnum leik á ekki alltaf að vera drifkrafturinn í leik, börn þurfa líka að fá að leika sér til þess 

einungis að leika sér (Lillemyr, 2009, bls. 28). 

Hlutverk starfsfólks er að undirbúa og skipuleggja námsumhverfi barna, það er bæði 

umhverfið, efnivið og leikaðstæður. Í kjölfarið þarf starfsfólk að veita börnum stuðning í leik 

með ýmsum hlutverkum og fylgjast með og meta hvernig gengur (Wood, 2013, bls. 74). 

Þegar börn eru í leik mynda þau tengsl þegar þau vinna með efnivið, hluti og hugmyndir á 

skapandi hátt, sem sýnir hversu mikilvægt það er að starfsfólk sjái til þess að umhverfi, 

efniviður og úrræði séu til staðar (Wood, 2013, bls. 79). Starfsfólk getur komið með nýjan 

efnivið inn í leik barna þegar hann er ekki að þróast sem nýtist á skapandi hátt og ýtt þannig 

undir áhuga og nýjar hugmyndir á meðal barnanna (Wood, 2013, bls. 79). Börn eiga að fá 

frjálsan aðgang þegar kemur að vali í daglegu starfi í leikskólanum, það er að segja í tengslum 

við efnivið og rými (Wood, 2013, bls. 80), meðal annars vegna þess að í aðalnámskrá 

leikskóla segir að  „[u]ng börn læra í gagnvirkum samskiptum við umhverfi sitt“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44).  

Wood (2013, bls. 102-121) telur upp átta þætti varðandi það hvernig starfsfólk eigi að 

haga hlutverkum sínum gagnvart eigin samskiptum og þátttöku í leik og námi barna. Þeir 

þættir eru að vera sveigjanlegt í skipulagningu, vera fært í að fylgjast með, vera fært í að 

hlusta, vera fært í samskiptum, sýna leik áhuga, sjá til þess að umhverfið sé öruggt, ásamt því 

að aðgangur og tækifæri séu jöfn fyrir öll börn, vera næmt gagnvart þátttöku í leik og vera 

rannsakandi. Starfsfólk þarf að vera meðvitað um hlutverk sitt gagnvart leik barna og í 

aðalnámskrá segir: 

Leikur er sjálfsprottinn og börnum eðlislægur. Þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á 

eigin forsendum. Leikur getur veitt gleði og vellíðan en jafnframt falið í sér valdabaráttu og 

átök. Leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja 

umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur 

börn. Þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin menningu. Þau 

taka þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa jafnframt 

að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra. (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 37) 

Í langan tíma hafa verið vangaveltur um það hvort að fullorðnir hafi rétt til þess að ganga 

inn í leik barna (Lillemyr, 2009, bls. 24). Á seinni tímum hefur sú skoðun fengið aukinn byr að 

starfsfólk hafi rétt til þess að koma inn í leik barna, en að það þurfi að vera á tilteknum 

forsendum (Lillemyr, 2009, bls. 25). Þær forsendur eru meðal annars til staðar þegar barn 

þarf stuðning til að taka þátt í leik eða að ganga inn í leik, þegar starfsfólk ætlar að auðga 

leikinn til að ýta undir aukna færni og þroska og þegar starfsfólk þarf að aðstoða þegar upp 

kemur valdaójafnvægi og eitt barn stýrir leiknum á kostnað annarra barna (Lillemyr, 2009, 

bls. 155). Þetta á þó meira við þegar um er að ræða leik sem er leiddur af starfsfólki fremur 
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en um sjálfsprottinn leik barna (Wood, 2014, bls. 149-150). Rinaldi (2012, bls. 234) kemur inn 

á að það sé hlutverk starfsfólks að velta fyrir sér hvernig það geti aðstoðað börn við að öðlast 

skilning á því sem þau gera, aðstæðum sem þau lenda í og upplifa. Þegar börn eru að fást við 

aðstæður sem auka skilning þeirra, eru börn gjörn á að koma með spurningar eins og af 

hverju, hvernig og hvað. Því er hlutverk starfsfólks að hlusta á allar vangaveltur barna til að 

meta hvenær eða hvort það á að stíga inn til að leiðbeina. Kjósi starfsfólkið að stíga inn í 

leikinn til þess að leiðbeina, er gott að gera það með opnum spurningum á móti, en ekki gefa 

börnunum svörin beint. Ekki má samt missa af góðum tækifærum þar sem hægt er að styðja 

við þekkingarleit barna, en á sama tíma þarf að gæta þess að taka ekki yfir eða stjórna 

athöfninni eða leiknum með börnunum, þegar þau námstækifæri eru nýtt (Edwards, 2012, 

bls. 157). 

Rannsókn sem Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2012) framkvæmdu 

sýndi að allir þátttakendur hennar voru sammála um að starfsfólk þyrfti stundum að koma 

inn í leik barna, en án þess að stýra leiknum. Einnig ætti innkoma starfsfólks að vera á 

forsendum barnanna. 

Í dag er talið að bæði leikur og nám fari oft fram í félagslegum samskiptum (Lillemyr, 

2009, bls. 24). Þá hefur verið aukinn þrýstingur og áhersla á það að sýna fram á aukna 

þekkingu barna á sviðum eins og tungumálinu og skólafærni út frá leik, á meðan mikilvægasti 

þáttur leiksins geti verið sá að hann sé eitthvað sem börn vilja gera og veiti þeim gleði og 

vellíðan (Lillemyr, 2009, bls. 28). 

 Eitt af hlutverkum starfsfólks er að meta leik og nám barna. Það er gert svo starfsfólk geti 

öðlast betri og dýpri skilning á því hver börnin eru, hvar áhugi barnanna liggur og hvernig 

nám og leikur þeirra þróast. Þetta er gert til að hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir um 

áframhaldandi nám barna, með því að ígrunda það sem fram kemur í matinu til að auka gæði 

leikskólastarfsins (Wood, 2013, bls. 140). Mat á námi barna getur farið fram í samstarfi með 

börnum og foreldrum til að auka þátttöku þeirra í leikskólastarfinu. 

 

2.7 Umhverfið sem þriðji kennarinn 

Hugmyndir leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, um umhverfið eru að það sé 

þriðji kennarinn í samspili við starfsfólk og barnið og verði því þátttakandi í námi barna 

(Gandini, 1998, bls. 177). Umhverfi sem er örvandi en á sama tíma rólegt styður við vellíðan 

og nám barna (Edwards og Gandini, 2015, bls. 97). Rinaldi (2006, bls. 77-78) vitnar í 

Malaguzzi sem sagði að börn ættu rétt á að taka þátt í að gera umhverfið sitt fallegt, þar sem 

umhverfið styddi við nám þeirra.  
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Það er hlutverk starfsfólks að skipuleggja umhverfi á þann hátt að það nýtist sem þriðji 

kennarinn (Edwards, 2012, bls. 149). Starfsfólk þarf að huga að hönnun og uppsetningu á 

umhverfinu, efniviðnum og aðgengi að honum, ásamt því að gefa börnum tíma til þess að 

leika sér, kanna og rannsaka í umhverfinu. Umhverfið þarf að endurspegla þá sýn sem 

starfsfólk hefur á börn, það er ef starfsfólk horfir á börn sem hæfa og getumikla einstaklinga, 

þá á umhverfið að endurspegla það.  

Umhverfi leikskólans er ekki aðeins byggingin og allt sem er inni í henni, heldur einnig 

nánasta umhverfi leikskólans og ýmis kennileiti þar í kring (Gandini, 2012b, bls. 321). 

Starfsfólk, stjórnendur og foreldrar vinna ávallt með byggingaraðilum og arkitektum þegar 

það kemur að hönnun leikskóla á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, hvort sem 

um ræðir nýbyggingu eða gamla byggingu sem er verið að gera upp þegar það á að hanna 

rými. Það er gert með velferð og nám barna og starfsfólks í huga (Gandini, 2012b, bls. 320-

323). Leikskólabyggingarnar og rýmin innan þeirra í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í 

anda hugmynda Reggio Emilia, eru hönnuð til að auka líkur og tækifæri á að félagsleg 

samskipti eigi sér stað á milli barna, starfsfólks og foreldra. Stærðin á hverju herbergi, 

hvernig herbergin eru skipulögð og staðsetning á efnivið og húsgögnum innan leikskólanna 

miðar að því að mæta þörfum barna til náms. Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að til þess 

að nám geti tekið mið af þörfum barna, þurfi að vera svæði þar sem nám geti farið fram í 

litlum hópum til að auðveldara sé að hlusta og eiga í samskiptum, en einnig stærri svæði þar 

sem börn geti stundað hreyfingu (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 39). 

Efniviðurinn sem er til staðar í leikskólum þarf að vera fjölbreyttur og taka mið af áhuga 

leikskólabarna og aldri þeirra. Efniviðurinn þarf þá að vera hvetjandi, styðja við skynjun og 

ýta undir möguleika til að rannsaka og kanna. Efniviðurinn þarf einnig að styðja við 

sköpunarkraft barna svo leikskólabörn geti nýtt hugmyndir sínar með fjölbreyttum 

tjáningarleiðum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40-42). 

Námsumhverfi barna er samansett af húsnæði og búnaði, leikvelli og nærumhverfi. 

Umhverfið þarf að taka mið af reynslu, áhuga og þroska barna, enda er umhverfið stór hluti 

af námi þeirra. Þá þarf umhverfið að geta tekið breytingum og þróast með breyttum þörfum 

og áhuga þeirra sem eru í umhverfinu, bæði börnum og starfsfólki. Einnig á umhverfið að 

styðja við þekkingarleit barna (Gandini, 2012b, bls. 339).  

Niðurstöður rannsóknar sem Ole Johan Sando framkvæmdi benda til þess að umhverfið í 

leikskólanum hafi ekki mikil bein áhrif á vellíðan hjá börnum fyrir utan að verkefni við borð 

hefur neikvæð áhrif og leikur í hreyfisal hefur jákvæð áhrif. Skýrt kom þó fram að leikur hefur 

jákvæð áhrif á vellíðan þeirra, en leikur barna fer fram í umhverfinu (Ole Johan Sando, 2019, 

bls. 513).  
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Í leikskólunum á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, eru rými sem eru kölluð 

Atelier, en það eru stúdíó með margvíslegan efnivið til staðar, þar sem börn fá tækifæri til að 

rannsaka með mismunandi tungumálum sínum, bæði í einrúmi og í samstarfi við aðra. Atelier 

rýmið býður upp á lærdómsumhverfi þar sem börn hafa tækifæri til að samþætta ýmis 

verkefni og einnig aukna færni sína í fagurfræðilegri þekkingu. Einnig er það staður þar sem 

börn fá að æfa og þróa sig áfram í sköpunarferli sínu (Gandini, 2012a, bls. 310-311). Atelier 

rýmið gefur starfsfólki tækifæri til að skilja hvernig nám barna fer fram (Gandini, 2012c, bls. 

50; Gandini, 2012a, bls. 304). Atelier rýmin hafa verið hluti af öllum leikskólum í Reggio 

Emilia borg á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia síðan í kring um 1960 og eru 

nú alltaf hluti af leikskólum þegar það á að hanna og opna nýjan leikskóla (Gandini, 2012a, 

bls. 303).  

Kennsluteymi, sem var skipað af starfsfólki og stjórnendum í gegnum tíðina, tók saman út 

frá fenginni reynslu hvað skipti máli að væri til staðar í umhverfi leikskóla á Ítalíu sem starfa í 

anda hugmynda Reggio Emilia. Það var meðal annars almenn mýkt, tækifæri til samskipta, 

samfella umhverfisins og tækifæra til félagslegra tengsla, margvísleg tækifæri til skynjunar, 

félagsleg hugsmíðahyggja og tækifæri til frásagnar. Allir þessir þættir eru mikilvægir þar sem 

þeir eru undirstöðuatriði til þess að byggja upp tengsl og reynslu varðandi menntun og nám í 

samspili við umhverfið (Gandini, 2012b, bls. 323-327).  

Í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, er horft svo á að byggingarnar, 

val á efnivið og uppsetning hans bjóði börnum upp á möguleika til að kanna og rannsaka. 

Efniviður er ávallt valinn og uppsettur með það að markmiði að skapa tækifæri til samskipta 

og ýta undir tengsl á milli fólks og hluta í umhverfinu. Þessar aðstæður eru jafnframt 

hugsaðar til að gefa börnum og starfsfólki tækifæri til samræðna (Gandini, 2012b, bls. 319).  

 

2.8 Skráning og mat 

Lýðræði hefur alltaf verið stór þáttur í starfi leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio 

Emilia. Hugmyndir leikskólanna varðandi skráningar eru að þær að skráningar séu 

lýðræðisleg leið til að sýna, deila og ræða hvað gerist í leikskólastarfinu. Sú umræða sem 

myndast í kjölfarið er áminning um gildi og mikilvægi menntunar og náms í leikskólum 

(Gandini, 2012a, bls. 312).  

Uppeldisfræðilegar skráningar eru mikið notaðar í leikskólum sem starfa í anda 

hugmynda Reggio Emilia. Það eru skráningar á vinnu og námi barna sem eru gerðar sýnilegar 

börnunum sjálfum, foreldrum þeirra og starfsfólki leikskólans. Í hugmyndum Reggio Emilia er 

horft á börn sem hæfa og getumikla einstaklinga. Sýn þeirra á börn er að þau eigi að fá 

tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt. Eitt af þeim tækifærum er til dæmis að fá að taka þátt í 
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því að meta nám sitt í gegnum skráningar með starfsfólki. Það samræmist því sem fram 

kemur í aðalnámskrá leikskóla um að börn eigi að fá tækifæri til að taka þátt í umræðum um 

nám sitt með starfsfólki leikskóla um markmið þeirra í námi og hvert skuli stefna (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 27). Niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd af 

Jelenu Kuzminova, Bryndísi Garðarsdóttur og Margréti S. Björnsdóttur (2020, bls. 11-12) um 

þátttöku barna og foreldra í námssöguskráningum sýna að þátttaka barna í mati á námi sínu 

hafi jákvæð áhrif á þau. Þau fá tækifæri til að setja orð á athafnirnar sínar, fá að deila reynslu 

sinni með öðrum og fá að tilheyra.  

Skráningar eru háðar túlkun. Þær eru huglægar og því þarf sjónarhorn og túlkun 

starfsfólks að vera skýr. Starfsfólk ræðir svo þessar skráningar sín á milli, en einnig við börn 

og foreldra þeirra til að styðja við lýðræði (Rinaldi, 2006, bls. 15-16).  

Þegar unnið er í verkefnavinnu sem fer fram í litlum hópum, vinnur starfsfólk saman að 

því að gera ýmsar skráningar um ferlið. Þær skráningar eru byggðar á gögnum eins og 

vettvangsnótum, hljóðupptökum, skráningum á samræðum barna, ljósmyndum, 

myndbandsupptökum og afrakstri ýmssa skapandi viðfangsefna barna eins og teikningar. 

Þessar skráningar og gögn eru svo nýtt í áframhaldandi vinnu með börnunum til að ígrunda, 

rifja upp hvað hefur verið gert, hvað við vitum og hvað viljum við vita um næst (Edwards, 

2012, bls. 154). Markmið uppeldisfræðilegra skráninga er að gera leikskólastarfið og það sem 

fer fram þar sýnilegt, en einnig eru þær nýttar til að leggja mat á hvað börn geta og hvað þau 

hafa lært. Skráningarnar eru gerðar af starfsfólki fyrir starfsfólk, börn, foreldra, yfirvöld og 

aðra utan leikskólans. Það er gert meðal annars sem hluti af lýðræðislegum hugmyndum um 

að leikskólinn og allt hans starf eigi að vera opið og sýnilegt fyrir alla. Þá eru skráningar 

gjarnan nýttar sem námsmat í stað þess að nota staðlað mat og skráningarnar geta þá sýnt 

þroskaferli hvers barns yfir ákveðið tímabil (Dahlberg, 2012, bls. 225-227). Matsaðferðir í 

leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, miða að því að skoða hvað börn geta, 

bæði sjálf og með aðstoð, í mismunandi aðstæðum í daglegu starfi (Forman og Fyfe, 2012, 

bls. 262). Það er hægt að segja sem svo að aðferðir sem byggt er á í leikskólum sem starfa í 

anda hugmynda Reggio Emilia, hafni reglubundnum þroskaflokkunum og stöðluðum 

útkomum (Rinaldi, 2006, bls. 15). Hins vegar er mikil áhersla lögð á uppeldisfræðilegar 

skráningar sem horfa aðeins á getu barnsins, en leitast ekki eftir því að skoða þroska barna 

samkvæmt stöðluðu mati. Í uppeldisfræðilegum skráningum er kennslufræðilegt starf, eins 

og leikur ásamt námi barna, gert sýnilegt. Starfsfólk rýnir svo í skráningarnar með áherslu á 

meðal annars samræður, hlustun, tjáningu, námsferli, skilning og þekkingarleit barna 

(Rinaldi, 2006, bls. 15-16).  

Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að mat á námi og framförum barna sé órjúfanlegur 

þáttur í námi og kennslu. Námsmatið skal veita upplýsingar um nám barna. Matsaðferðir 
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skulu vera fjölbreyttar og meta þekkingu, leikni og hæfni barna með hliðsjón af viðmiðum í 

aðalnámskrá (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 25-26). Þar kemur einnig fram 

að börn eigi að fá tækifæri til að taka þátt í að meta eigið nám „með því að beina sjónum að 

áhuga barna, getu þeirra og hæfni“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 46-47). 

Í aðalnámskrá leikskóla segir einnig að upplýsingar sem starfsfólk öðlast með því að meta 

nám barna með fjölbreyttum matsaðferðum skuli nýta til að skipuleggja leikskólastarf með 

aukna þekkingu á þroska, námi og líðan barna í huga (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 46). 

Nokkrar rannsóknir um matsaðferðir hafa verið gerðar hér á landi. Niðurstaða rannsóknar 

sem framkvæmd var í einum leikskóla sýndi að þátttakendur töldu að námssögur væru góður 

kostur sem fjölbreytt leið til að meta nám barna. Í rannsókninni var leitast eftir því að meta 

nám og vellíðan barna. Matsaðferðin gaf starfsfólki kost á að fylgjast meðal annars með því 

hvað börn geta í leik (Bergþóra F. Einarsdóttir og Margrét S. Björnsdóttir, 2020). Niðurstöður 

Bergþóru og Margrétar samræmast niðurstöðum rannsóknar Kristínar Karlsdóttur og Önnu 

Magneu Hreinsdóttur (2015), sem benda til þess að með því að nota námsögur sem 

matstæki, þá öðlist starfsfólk færni í því að sjá styrkleika barna og nýta þá í námi og 

samskiptum. 

2.9 Samantekt 

Hér að framan var umfjöllun um þá þætti sem hafa áhrif á það þegar starfsfólk í leikskóla 

sem vinnur í anda hugmynda Reggio Emilia, vinnur með umhverfið sem þriðja kennarann til 

þess að ýta undir skapandi starf og gefa börnum tækifæri til þess að nýta sínar fjölbreyttu 

tjáningarleiðir. Í því samhengi skiptir máli að starfsmenn þekki eigið hlutverk, þekki hugtökin 

og starfsaðferðirnar sem unnið er með í leikskólum sem starfa í anda hugmynda Reggio 

Emilia, ásamt því að skilja hvernig er hægt að vinna með skapandi starf. 

Hér á landi þurfa allir leikskólar að vinna eftir lögum um leikskóla og aðalnámskrá 

leikskóla. Þar koma fram markmið sem leikskólar eiga að stefna að, en leikskólar velja sér 

sínar nálganir varðandi það hvernig er unnið að þeim markmiðum. Skýrt er þó tekið fram í 

aðalnámskrá leikskóla að nám eigi að fara fram í gegnum leik og skapandi starf (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 29-30).  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla eru settar fram upplýsingar um framkvæmd rannsóknarinnar. Í kjölfarið 

kemur umfjöllun um markmið og tilgang hennar og greint frá því hver rannsóknarspurningin 

er sem leitast er við að svara. Einnig er greint frá leikskólum hér á landi sem starfa í anda 

hugmynda Reggio Emilia, ásamt umfjöllun um leikskólann í rannsókninni. Næst er greint frá 

rannsóknaraðferð og rannsóknarsniði, vali á þátttakendum, hvernig gagna var aflað ásamt 

gagnagreiningu. Að lokum er sagt frá siðferði í rannsókninni. 

3.1 Framkvæmd á rannsókn 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2020 með vinnu við rannsóknaráætlun og safnað var 

efni fyrir fræðilegan bakgrunn. Gagnaöflunin fór fram í ársbyrjun 2021 með því að taka 

hálfopin viðtöl við viðmælendur og í kjölfarið voru gögnin greind og niðurstöður fengnar úr 

þeirri vinnu.  

3.2 Markmið og tilgangur rannsóknarinnar - rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvernig starfsfólki í einum leikskóla tekst að 

nýta smiðjurnar sem þriðja kennarann í skapandi starfi, þar sem fjölbreyttar tjáningarleiðir 

barna fá að njóta sín.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort að smiðjur leikskólans veiti starfsfólki betri 

og fjölbreyttari tækifæri en hefðbundið starf inni á deildum til þess að vinna með skapandi 

starf og hundrað mál barnsins, þegar umhverfið þar er nýtt sem þriðji kennarinn.  

Rannsóknaspurningin er: Hvernig tekst starfsfólki leikskólans að nýta umhverfið sem 

þriðja kennarann í smiðjunum og styðja þannig við sköpun og hundrað mál barnsins? 

3.3 Leikskólar á Íslandi sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia 

Ef marka má heimasíður íslenskra leikskóla sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, 

virðast þeir leggja áherslu á sameiginlega þætti. Þeir þættir eru meðal annars sterk tengsl á 

milli barna, starfsfólks og foreldra, lýðræði, mikil áhersla á nám í gegnum leik sem tengist 

áhugasviði barna þar sem treyst er á getu og úrlausnarhæfni þeirra, uppeldisfræðilegar 

skráningar, samræður, hlustun, umhverfið sem þriðja kennarann og hundrað mál barnsins. 

Allt eru þetta hugmyndir sem eru teknar frá leikskólum í Reggio Emilia borg sem starfa í anda 

hugmynda Reggio Emilia, en aðlagaðar að menningu og samfélagi hér á landi í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. Því er ekki hægt að segja að allir leikskólarnir hér á landi starfi eins, þó 

þeir segist allir starfa í anda hugmynda Reggio Emilia.  
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Margir af leikskólunum segja í námskrám sínum að þeir starfi í lærdómssamfélagi.  

Lærdómssamfélag í leikskólum er þegar leikskólakennarar og aðrir fagmenn vinna saman í 

hóp eða teymi að faglegri starfsþróun. Starfsfólk vinnur þá saman að sameiginlegum 

markmiðum, mótar sameiginlega sýn, styður við hvert annan og finnur lausnir í sameiningu 

til þess að bæta skólastarf og nám barna í leikskólanum (Hord, 2008, bls. 10-13). Menningu 

leikskóla sem starfa í anda Reggio Emilia, er hægt að líkja við lærdómssamfélag. Niðurstöður 

rannsóknar Svövu Bjargar Mörk og Rúnars Sigurþórssonar (2011) sýndu að þátttakendur voru 

sammála um að lærdómssamfélag leiddi af sér starfsþróun starfsfólks, en hluti af henni felst í 

því að styðjast við skráningar í leikskólastarfinu (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 

2011). 

Einnig kemur fram í námskrám leikskólanna að mikil áhersla er lögð á lýðræði og 

foreldrasamstarf. Það passar vel við það sem kemur fram í aðalnámskrá leikskóla, en í henni 

er sagt að leikskólar eigi að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem 

foreldrar, starfsfólk og börn séu samstarfsaðilar. Einnig kemur fram í aðalnámskrá leikskóla 

að hér á landi skuli leikskólar leggja áherslu á að vera í fjölbreyttu samstarfi við 

foreldra/forráðamenn barna til að koma upplýsingum um starfshætti og störf leikskóla á 

framfæri með fjölbreyttum leiðum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33-35). 

Ástæða þess að leikskólar leggja mikla áherslu á foreldrasamstarf, fyrir utan að það er krafa 

um það í aðalnámskrá leikskóla, er meðal annars sú að ef foreldrar eru virkir samstarfsaðilar í 

námi barna í leikskóla ýtir það undir farsælt leikskólastarf, en það sýna niðurstöður úr 

rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2019, bls. 1)  

3.4 Leikskólinn í rannsókninni 

Rannsóknin fór fram í einum leikskóla sem starfar í anda hugmynda Reggio Emilia. Í 

leikskólanum eru fimm deildir og er skiptingin þannig að á yngstu deildinni eru börn á 

aldrinum tveggja til þriggja ára. Á næstyngstu deildinni eru börn á aldrinum þriggja til 

fjögurra ára. Á næstelstu deildinni eru börn á aldrinum fjögurra til fimm ára og á elstu 

deildinni eru börn á aldrinum fimm til sex ára. Á fimmtu deildinni eru smiðjurnar með fimm 

svæðum og boðið upp á ólíkan efnivið í hverri þeirra. Svæðin skiptast í kubbasmiðju þar sem 

er áhersla á byggingaleik, undrasmiðju þar sem er áhersla á skynjun, vísindasmiðju þar sem 

er áhersla á vísindi, stærðfræði og náttúrufræði, sögusmiðju þar sem er áhersla á starfræna 

tækni og leikræna tjáningu og svo listasmiðju þar sem er áhersla á listræna tjáningu. Öll 

rýmin eru hugsuð út frá því að huga að áhugasviði barna og má segja að þau séu einskonar 

útfærsla á Atelier (e. atelier) rýmum í leikskólum í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í 

anda hugmynda Reggio Emilia. Myndir 1-9 eru af öllum smiðjum leikskólans: 
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Mynd 2. Kubbasmiðja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Kubbasmiðja 

Mynd 3. Undrasmiðja Mynd 4. Undrasmiðja 
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Mynd 5. Vísindasmiðja 

 

Mynd 6. Vísindasmiðja 
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Mynd 7. Sögusmiðja 

 

Mynd 8. Sögusmiðja 
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Mynd 9. Listasmiðja 

 

Mynd 10. Listasmiðja 

Á fyrstu fjórum deildunum eru 17-23 börn á hverri deild, en þau blandast saman í 

smiðjunum daglega. Með því móti deila tvær yngri deildirnar og tvær eldri deildirnar 

smiðjunum. Dagskipulagið er ólíkt því sem sem algengast er á öðrum leikskólum að því leyti 

að milli klukkan 8:00-09:15 og 14:00-15:45 velja börn, út frá eigin áhuga, hvort þau vilji vera 

inni á deild eða í smiðju. Valið fer þannig fram að börnin velja sér svæði með því að setja 

nafnið sitt við mynd af svæðinu sem þau eru að velja. Þá geta þau séð hvort að svæði sé fullt 
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eða ekki. Þeim er frjálst að skipta um svæði hvenær sem er og velja annað sem er laust. 

Reynt er að hafa fleiri pláss en fjöldi barna er svo að það myndist flæði. Á þessum tíma á 

morgnanna og í lok dags nýtast smiðjurnar aðallega í sjáfsprottinn leik, þar sem íhlutun 

fullorðinna er í lágmarki og sett er hámark á fjölda barna í hverju rými, en almennt eru 6-8 

börn af hverri deild sem geta valið smiðju. Klukkan 9:45-11:00 er hópastarf í leikskólanum og 

getur þá starfsfólk nýtt sér smiðjurnar í það. Hópastarfið er ólíkt morgun og seinniparts 

starfinu að því leytinu að minna er um sjálfsprottinn leik barna og meira um leik sem er 

leiddur af starfsfólki, meðal annars í gegnum könnunaraðferðina. Starfandi deildarstjóri í 

smiðjunum er til staðar fyrir annað starfsfólk og situr deildarfundi aðra hverja viku með 

öllum deildum þar sem rætt er um starfið í leikskólanum ásamt því að skráningar eru 

ígrundaðar. Deildarstjórinn veitir öðru starfsfólki einnig leiðsögn varðandi smiðjurnar og 

hópastarf, bæði á fundum og utan þeirra. Deildarstjórinn er einnig í smiðjunum með 

börnunum þegar þau eru opin og sér um að raða starfsmönnum niður í þau daglega. Það má 

segja að deildarstjóri í smiðjunum komi næst því að vera svokallaður kennsluráðgjafi (e. 

pedagogista) leikskólans, eins og er í leikskólum í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem starfa í anda 

hugmynda Reggio Emilia, þó svo að starfslýsingin sé ekki sú sama. 

Leikskólinn leggur áherslu á marga þætti út frá hugmyndum leikskóla í Reggio Emilia borg 

á Ítalíu sem starfa í anda hugmynda Reggio Emilia. Í kynningarbæklingi leikskólans kemur 

fram að einkunnarorð leikskólans eru gleði, virðing, sköpun og þekkingarleit. Í sama bæklingi 

kemur einnig fram að leikskólinn leggur áherslu á könnunaraðferðina, útinám, læsi, 

listsköpun, tónlist, myndlist, skráningar og samvinnu ásamt því að fjalla um viðhorf 

leikskólans til barna, en þar stendur:  

Viðhorf okkar til barnanna einkennist af trú okkar á barnið sem getumikinn einstakling. 

Við höfum trú á hæfileikum barnsins og vilja þess til að læra. Hlutverk okkar er að nýta 

okkur forvitni barnsins. Sem kennarar erum við þátttakendur í samvinnu við börnin, við 

erum stuðningur þeirra og fyrirmyndir. Við uppgötvum, rannsökum, spyrjum spurninga 

og leitum að lausnum með börnunum. Þegar börn eru að kanna umheiminn nota þau öll 

skilningarvit og hreyfifærni. Við gerum þeim kleift að vinna úr og fá útrás fyrir upplifanir 

og reynslu. Við styðjum þau í að skilja veruleikann. Með því að vinna með alls konar 

sköpun geta börnin, burtséð frá aldri, þroska og persónuleika, fundið leið til að tjá sig á 

sínum forsendum. Vinnuaðferðir okkar endurnýjast og þróast útfrá þörfum og áhuga 

barnanna. (heimildar ekki getið til að gæta nafnleyndar) 

Allt eru þetta þættir sem samræmast aðferðum leikskóla í Reggio Emilia borg á Ítalíu sem 

starfa í anda hugmynda Reggio Emilia, en þó útfært á þann hátt sem hentar samfélagi og 

menningu leikskólans.  
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3.5 Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative) og er efni hennar skoðað út frá sjónarhorni 

fyrirbærafræði (e. phenomenology). Fyrirbærafræði hentar vel í þessari rannsókn vegna þess 

að lögð er áhersla á upplifun einstaklinga og hvað sameinar reynslu þeirra af fyrirbærinu 

(Creswell, 2012, bls. 57-58). Sú nálgun hæfir vel rannsóknarefninu, þar sem upplifun 

starfsfólks af smiðjunum og möguleikum þeirra er skoðuð. Þegar stuðst er við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er leitast við að varpa ljósi á sjónarhorn, sýn og viðhorf þátttakenda 

(Braun og Clarke, 2013, bls. 6). Rannsóknaraðferðin snýst um að ná fram dýpri skilning á því 

sem skoðað er út frá þeim gögnum sem er aflað.  

3.5.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir starfsmenn. Viðmælendurnir voru valdir út frá 

rannsóknarefninu og hafa allir reynslu af því að vinna í smiðjunum. Allir þátttakendurnir 

skrifuðu undir upplýst samþykki (Viðauki A) og gáfu munnlegt samþykki fyrir að viðtölin væru 

hljóðrituð.  

Nöfnum þátttakenda og leikskólans hefur verið breytt. Jóna hóf störf í leikskóla fyrir 

tæpum 40 árum, en hóf störf í Ljósabæ árið 2007. Hún er starfsmaður í smiðjunum og í 

stjórnendastöðu. Lilja hóf störf fyrst fyrir tæpum 20 árum í leikskólanum Ljósabæ. Hún er 

starfsmaður í smiðjunum og í stjórnendastöðu. Magnea hóf störf í leikskóla fyrir tæpum 15 

árum, en byrjaði að vinna í Ljósabæ árið 2014. Hún er deildarstjóri á næst elstu deildinni. 

Ásta hóf störf fyrst fyrir tæpum 15 árum í leikskólanum Ljósabæ. Hún er starfsmaður á næst 

elstu deildinni.  

3.5.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflunin á vettvangi fór fram í upphafi árs 2021, þar sem tekin voru hálfopin (e. semi 

structured) viðtöl við fjóra starfsmenn. Viðtölin voru hljóðrituð. Hálfopin viðtöl felast í 

opnum spurningum til að skapa samtal á milli rannsakanda og þátttakenda, en þó með 

stöðluðu formi (Braun og Clarke, 2013, bls. 78). Viðtölin fóru fram í leikskólanum í 

undirbúningsherberginu í lok dags þegar börnin voru farin heim. Var það gert til þess að 

tryggja gott næði. Hvert viðtal stóð í 30 til 40 mínútur. Notast var við viðtalsramma (Viðauki 

Á) í öllum viðtölunum til að tryggja það að fá svör við þeim spurningum sem lagt var upp 

með í rannsókninni. Spurningarnar voru allar opnar og var meðal annars spurt um túlkun 

viðmælenda á umhverfinu sem þriðja kennaranum, skilgreiningu þeirra á sköpun og hvernig 

fjölbreyttar tjáningarleiðir barna birtast að þeirra mati.  
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3.5.3 Gagnagreining 

Viðtölin sem voru tekin við viðmælendur voru afrituð orðrétt og í kjölfarið lesin yfir margoft. 

Gögnin voru kóðuð og niðurstöðurnar flokkaðar í þemu. Þemagreining (e. thematic analysis) 

er gagnagreiningaraðferð þar sem fundin eru mynstur í gögnunum og þeim er skipt niður í 

ákveðin þemu. Þemu taka mið af rannsóknarspurningunni (Braun og Clarke, 2013, bls. 223-

225). Skrifað verður ítarlega um hvert þema í niðurstöðum og dæmi tekin úr viðtölunum því 

til stuðnings.  

3.5.4 Siðferði 

Í rannsóknum er mikilvægt að huga að siðferði. Þeir þættir sem skoða þarf er meðal annars 

að þátttakendur í rannsóknum hljóti ekki skaða af þátttöku sinni. Þátttakendur í rannsókninni 

fengu upplýsingar um tilgang, birtingu rannsóknarinnar og hvernig hún yrði nýtt, ásamt 

upplýsingum um nafnleynd (Lichtman, 2013, bls. 57-58). Einnig fengu þeir upplýsingar um að 

rannsakandi myndi halda trúnaði. Þátttakendur samþykktu þátttöku sína með upplýstu 

samþykki, en þar sem kom meðal annars fram upplýsingar um rannsóknina, umfjöllunarefni 

hennar og markmið, ásamt upplýsingum um að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem væri (Lichtman, 2013, bls. 59-60). Þá var fengið leyfi fyrir rannsókninni hjá 

leikskólastjóra (Viðauki B) og fræðsluráði sveitarfélagsins (Viðauki D) þar sem rannsóknin fór 

fram. 

Í rannsókninni er bæði leikskólanum og viðmælendum gefin dulnefni. Það var gert til að 

tryggja nafnleynd og að ekki væri hægt að rekja nein ummæli til þátttakenda. Óskað var eftir 

munnlegu leyfi hjá öllum þátttakendum til þess að hljóðrita viðtölin og þátttakendur 

upplýstir um að öllum gögnum yrði eytt þegar rannsókninni væri lokið.  

Rannsakandi reyndi hann að vera hlutlaus þegar rætt var við viðmælendur, ásamt því að 

vera meðvitaður um að láta ekki skoðanir sínar hafa áhrif. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru byggðar á 

viðtölum við þátttakendur, sem voru fjórir starfsmenn í einum leikskóla. Í upphafi er 

umfjöllun um þau fimm þemu sem komu fram við greiningu gagna. Þau eru umhverfið og 

rýmin, efniviður, hlutverk starfsfólks í leikskóla, sérhæfing rýma og aukin tækifæri. Að lokum 

er samantekt á niðurstöðunum.  

4.1 Umhverfið og rýmin 

Hér verður fjallað um þær niðurstöður sem fram komu í viðtölunum í tengslum við 

umhverfið. Allir viðmælendur voru sammála um að umhverfið og rýmið í smiðjunum skipti 

máli til að gefa börnum tækifæri til að vera skapandi og nýta fjölbreyttar tjáningarleiðir. Þrír 

viðmælendur nefndu orðið ævintýraheimur í umræðunni um umhverfið. Ævintýraheimur á 

við þegar umhverfið er skipulagt af starfsmönnum út frá áhuga og þroska barna og er 

aðlaðandi og bjóðandi. Þá upplifa börnin að þau séu að koma inn í ævintýraheim, þar sem 

allt getur gerst og hugmyndaflug barnanna fær að ráða ferðinni. 

4.1.1 Skipulagning umhverfisins 

Þrír viðmælendur minntust á mikilvægi þess að starfsmenn leikskólans skipulegðu umhverfið 

í smiðjunum þannig að þær tækju mið af áhuga barnanna og tveir þeirra töluðu um að 

umhverfið þyrfti að taka mið af þroska þeirra. Þegar Magnea ræddi um umhverfið sagði hún 

meðal annars: „Inni í svona rými þá þarf maður alltaf að finna eitthvað spennandi og koma 

með sem þau hafa áhuga á.“ Jóna tók í sama streng þegar hún var að ræða smiðjurnar og 

hvernig hún nýtti umhverfið sem þriðja kennarann í kubbasmiðju, hún sagði að það hefði 

áhrif á leik barna:  

Stundum getur verið mjög mikilvægt að gera þær [smiðjurnar] aðlaðandi og 

spennandi út frá áhuga barna, eins og í salnum í kubbasmiðju þar er hægt að koma 

þeim á óvart og henda upp tjöldum, þannig að þau byggi inni í öðruvísi rýmum og 

athuga hvort að það hafi áhrif á leikinn og það gerir það alveg vissulega. 

Jóna minntist einnig á það að ef umhverfið væri skipulagt með áhuga barna í huga, væri 

hægt að styrkja færni hjá barni á sviði sem það hefði ekki áhuga á. Sem dæmi væri hægt að 

nýta áhugasvið barns til að styrkja það í að skapa í listasmiðju. Hún sagði: 

Ég lenti í því um daginn að það var barn sem hafði ekki komið lengi í listasmiðju, 

svo ég setti svona eitthvað á borðið sem gerði það mjög spennandi út frá áhuga 

þess til að fást við efniviðinn og barnið var allan tímann. Ég bjóst við að það yrði í 

fimm mínútur. Þetta skiptir rosalega miklu máli að það fái að njóta sín á hverju 
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svæði út frá áhuga sínum. Það er engin spurning að smiðjurnar þurfa að vera 

fjölbreyttar og við erum með mjög fjölbreytt svæði, það finnst mér. Erum með svo 

dásamlegar smiðjur. 

Ásta minntist á áhugasvið barna og þroska þeirra þegar hún ræddi um hvernig hún nýtti 

umhverfið sem þriðja kennarann í smiðjunum: „Það þarf að hafa þetta spennandi út frá 

áhuga og þroska barnanna. Maður er auðvitað ekki bara þetta er hér og þetta hér.“ Í þessu 

samhengi var hún að tala um að skipulagning á rýminu þyrfti að vera úthugsuð, en ekki að 

starfsmenn kæmu inn og settu takmarkaðan efnivið á borðin, án þess að það væri hugsun á 

bak við það. Lilja bætti því svo við að þegar hún ynni með umhverfið sem þriðja kennarann í 

smiðjunum, þá tengdi hún gjarnan viðfangsefni vetrarins inn í skipulagningu á umhverfinu, 

þó hún gerði það ekki alltaf. Um þetta sagði hún: „Það er líka bara gaman að hafa þessa 

mismunandi möguleika að tengja stundum við viðfangsefni vetrarins og stundum bara 

hvernig get ég nýtt mér efniviðinn og rýmið á þessu svæði með tilliti til aldurs og þroska 

þeirra.“ 

Hér sést að sýn viðmælenda var skýr á það hvernig umhverfið þarf að vera í tengslum við 

þarfir og áhuga barna. Þeir leituðust við að koma til móts við börnin í stað þess að einblína á 

það hvaða kennslumarkmiðum starfsfólk í leikskólanum vildi vinna að.  

4.1.2 Spennandi ævintýraheimur 

Viðmælendur voru allir sammála um að umhverfið þyrfti að vera aðlaðandi og bjóðandi. Í því 

samhengi nefndu þrír þeirra að ef umhverfið væri aðlaðandi og bjóðandi, þá yrði það að 

ævintýraheimi fyrir börnin. Jóna talaði um að með því að blanda saman ýmsum efnivið, þá 

yrði þessi heimur til: 

Maður bætir við blómum eða einhverju þannig, þú veist hjá dýrunum eða eitthvað 

svona og það hefur stundum orðið bara að alveg stórkostlegu ævintýri bara hreint 

út sagt, tenging á milli borða og út um allt. Það hefur orðið sko svo mikill heimur 

og hérna ég á meira segja skemmtilega upptöku af því þegar þau voru að leika með 

dýrin og blómin og spýturnar úr listasmiðjunni og svona ýmislegt og svo tréhólkar 

eins og tré og þess háttar sem þau fengu bara að bæta við og þau voru búin að búa 

til varðeld þarna, þannig að akkúrat það dæmi er svona hvað umhverfið getur gert 

sem þriðji kennarinn. 

Jóna sagði einnig: „Það er ótrúlega spennandi oft ef maður bara aðeins hugsar hvað get ég 

gert til að gera rýmið aðlaðandi, ekki bara alltaf setja það upp rútínerað heldur líka bara leyfa 

því að vera öðruvísi eins og önnur birta inni í tjöldum eða eitthvað svona.“ Lilja talaði um að 

skapa þennan ævintýraheim:  
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Umhverfið sem þriðji kennarinn er náttúrulega umhverfi sem er bjóðandi. Þetta á 

að vera umhverfi sem barninu finnst spennandi. Sko málið er að mér finnst svolítið 

spennandi að búa til svona ævintýraheima, maður býr hann þá til. Barnssálin er þá 

í manni og manni langar að búa til svona töfraheima sem börnin geta svolítið 

gengið inn í svona að hluta til, en auðvitað tekst það ekki alltaf. Þetta er svolítið 

það sem manni finnst spennandi, en umhverfið sem þriðji kennarinn er líka það 

sem hefur áhrif á ímyndunaraflið og hvetur til frekara náms, sem býður upp á 

áskoranir og tækifæri fyrir börnin að kanna og rannsaka áfram og fylgja því þá eftir 

sem kennari þegar þau tækifæri birtast. 

Ásta var á sama máli þegar hún talaði um umhverfið í kubbasmiðju: „Þau geta alveg búið 

til ævintýraheim gjörsamlega úr þessum einingakubbum og svo eru þau endalaust alltaf að 

bæta við þú veist eins og tré og dýrin og oft er þetta orðið dýragarður.“ Í sömu umræðu 

talaði hún um að börn þyrftu að fá að blanda saman mismunandi efnivið inni í umhverfinu til 

þess að kubbabyggingin yrði að þessum ævintýraheim sem hún nefndi. Einnig sagði Ásta 

seinna í viðtalinu: „Maður þarf að hafa einmitt svæðið aðlaðandi og já bjóðandi. Þú veist að 

það sé heillandi þannig að þau eru bara úúú.“ Þá sagði Magnea þegar hún fjallaði um 

mikilvægi þess að væri aðlaðandi og áhrif þess á leik barna:  „Eins og með kubbasmiðjuna, þú 

þarft að setja hana upp á skemmtilegan hátt þannig að það grípi börnin, ekki bara kubba hér, 

kubba þar og henda einhverju, þú veist það þarf að vera skipulagt og aðlaðandi annars 

festast þau ekki í leik.“    

Hér sést að viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um mikilvægi þess að 

umhverfið væri eins konar ævintýraheimur fyrir börnin. Þeir leituðust við að börnin gengju 

inn í smiðjurnar og yrðu strax heilluð af umhverfinu og að það hvetti þau til að leika sér og 

það skapaðist þannig tækifæri fyrir börn, meðal annars til að rannsaka og gera tilraunir með 

fjölbreyttar tjáningarleiðir á skapandi hátt.  

4.2 Efniviður 

Allir viðmælendur voru sammála um að efniviður leikskólans skipti miklu máli í tengslum við 

umhverfið, skapandi starfi og varðandi tækifæri barna til að nýta fjölbreyttar tjáningarleiðir. 

Viðmælendur sögðu að aðgengi að efniviðnum skipti máli, fjölbreytileiki hans og að 

mikilvægt væri að það væru tækifæri til að blanda saman mismunandi efnivið. 

4.2.1 Aðgengi 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar nefndu oft að þeim þætti mikilvægt að börn hefðu gott 

aðgengi að efnivið, bæði til að velja sér í upphafi leiks og einnig til að bæta við og þróa í leik. 
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Þeim fannst það skipta máli varðandi tækifæri barna til leiks og til að þróa hann áfram. Þegar 

Jóna talaði um sögusmiðju sagði hún: 

Hér er mikið aðgengi að efnivið sem að maður getur nýtt sér og þau nýta sér. Hérna 

eru þau oft að vinna að ákveðinni sögugerð. Þá eru þau annaðhvort að búa til sögu 

sjálf eða þá með mér. Þá eru allir þessir leikmunir og þessi frábæri efniviður sem 

er í kössunum svo mikil kveikja og það verður alveg ofboðsleg sköpun til af því að 

efniviðurinn er svo góður sem við erum með. 

Jóna sagði einnig: „Örvandi umhverfi það skiptir bara svo miklu máli, að það sé líka bara 

þessi breidd í aðgangi að efnivið. Að barnið geti nálgast það sem hentar því hverju sinni og 

sínum þroska og því skema sem það er á.“ Lilja sagði einnig þegar hún talaði um skapandi 

starf í vísindasmiðju: „Það er svo mikill mismunandi efniviður og frjálst aðgengi að honum 

sem kemst þarna fyrir og það eru svo miklar uppgötvanir sem geta átt sér stað þarna inni.“ 

Magnea sagði: „Það þarf að vera aðgengilegur efniviður og það þarf að vera skemmtilegur 

efniviður.“ Að lokum sagði Ásta þetta um skapandi starf: 

Efniviðurinn sem er til og aðgengilegur og hvað maður getur búið til og sett upp til 

þess að þetta sé heillandi. Börnin geta alltaf bætt við og verið skapandi á sinn hátt. 

Það er alltaf hægt að bæta við einmitt efnivið og spyrja þau líka og hafa nóg í boði. 

Hér sést að viðhorf viðmælenda var að þeir töldu að aðgengi að efnivið væri mikilvægt til 

þess að styðja við meðal annars fjölbreyttar tjáningarleiðir barna og skapandi starf. Sýn 

þeirra á aðgengi að efnivið var að hann sé þar sem börn geta nálgast hann sjálf, sem sagt í 

þeirra hæð og einnig að efniviðurinn sé margbreytilegur.  

4.2.2 Fjölbreyttur efniviður 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um mikilvægi þess að efniviður leikskólans 

væri fjölbreyttur. Það sást vel þegar viðmælendur minntust á efnivið sem umræðuefni í 

nánast öllum spurningum. Þeir nefndu að það þyrfti að vera bæði endurnýtanlegur efniviður 

og hefðbundinn efniviður til staðar, en það er efniviður sem er fyrirfram ákveðinn. Einnig 

nefndu þeir að það þyrfti að vera opinn efniviður, sem er efniviður sem hefur ekki fyrirfram 

ákveðið hlutverk. Þegar Jóna ræddi um fjölbreyttar tjáningarleiðir barna í sögusmiðju sagði 

hún: „Þú veist ef við skoðum bara okkar rými hérna, þá er allavega efniviður.“ Hún hélt síðan 

áfram að ræða um efniviðinn þegar hún var spurð út í skapandi starf og sagði:  

Lítil börn þurfa að fá að fást við efniviðinn áður en þau fara að leika sér með hann. 

Þess vegna þarf efniviðurinn að vera svona fjölbreyttur og ekki bara tilbúinn heldur 

allavega. Í gegnum árin hef ég séð að það skiptir alveg rosalega miklu máli, ekki 

síður að þau bara leiki og uppgötvi, eins og þau gera oft hérna hjá mér í 

listasmiðjunni, þar sem þau fara í hornið þar sem allur efniviðurinn er. Stundum 
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kemur eitthvað eitt barn sem er ekkert mikið að rannsaka heldur kemur hlaupandi 

með eitthvað og segir líma saman líma saman. Þá getur maður oft sagt: Já hvað 

varstu að hugsa? Viltu segja mér frá því? Hvað viltu fara að gera? Og þau fara þá 

að tjá sig um það. Þá er hægt að spyrja þau: Er eitthvað meira sem þú vilt eða þarft 

að bæta við? Eftir því hvað þau eru að búa til. Mér finnst það stundum bara vera 

svolítið mikið svona. Það þarf að vera svolítil hvatning að þau fari og handfjatli og 

prufi að leika sér með þetta góða stund og svo koma þau og búa kannski til eitthvað 

og kannski ekki. Svo stundum ef manni tekst vel upp í því að fá þau til að leika sér 

með þetta og svo taka þau saman og þá einhvern veginn verða þau alltaf meira og 

meira skapandi, það verður bara að segjast eins og er. 

Þegar Lilja var beðin um að segja frá því hvernig komið væri til móts við fjölbreyttar 

tjáningarleiðir barna í smiðjunum sagði hún: 

Í raun á mikið uppgötvunarnám sér stað alls staðar af því að hérna öll þessi svæði 

eru í rauninni að ganga út á að börnin gera bara svolítið svona að þau fái tækifæri 

til að uppgötva og rekast á eitthvað nýtt og svo eru þau svona í samskiptum við 

sem sagt umhverfið. Þannig að barnið gerir nýjar uppgötvanir og fær tækifæri til 

að túlka þetta á nokkra mismunandi miðla til að túlka þetta á mismunandi hátt 

með mismunandi efnivið. 

Þegar Magnea ræddi umhverfið sem þriðja kennarann í smiðjunum sagði hún: „Það er allt 

til alls hér allur efniviður og hann er alls konar.“ Ásta sagði um sögusmiðju:  

Það er bara algjörlega allt í boði hér fyrir þau til þess að bara tjá sig hérna, bara 

gjörsamlega það eru alls konar búningar, alls skona efniviður. Þau geta verið bara 

í alls konar hlutverkum, svo er náttúrulega þetta „green screen“ og geta búið sér 

til sinn heim og tjáð sig þannig. 

Hér kemur fram að viðmælendur voru sammála um að fjölbreyttur efniviður væri 

mikilvægur þáttur í því að vinna með skapandi starf og fjölbreyttar tjáningarleiðir barna. Eins 

og Lilja kom inn á, þá geta börn nýtt sér mismunandi miðla til að túlka uppgötvanir sínar og 

reynslu. Viðmælendur sögðu að ef efniviðurinn er fjölbreyttur, þá aukast möguleikar barna til 

þess að tjá sig og vera skapandi.  

4.2.3 Blöndun á efnivið 

Þrír viðmælendur í rannsókninni nefndu að blöndun á efnivið væri mikilvæg fyrir leik barna, 

því það glæðir leikinn. Þegar Jóna var spurð út í túlkun hennar á umhverfinu sem þriðja 

kennaranum svaraði hún: „Maður blandar svolítið svona saman, já eins og þarna var þetta 

náttúrlegur efniviður og allavega.“ Í þessu samhengi talaði hún um að hún telji að mikilvægt 

sé að blanda saman alls konar efnivið þegar hún er að skipuleggja umhverfið í smiðjunum. 
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Magnea var á sama máli: „Maður náttúrulega setur alltaf ákveðið á borðin, ákveðið hér og 

ákveðið þar, en einhvern veginn fer það að blandast og mér finnst það bara allt í lagi.“ Hún 

var þá að tala um hvernig hún skipuleggur umhverfið í vísindasmiðju, en þar er mikið af 

borðum og lítið af gólfplássi fyrir börnin til að leika. Ásta talaði um að hún vildi að börnin 

blönduðu saman efnivið til að fá tækifæri til að vera skapandi:  

Bara plís blandið saman, það kemur bara svo skemmtilega út bara hjá þeim. Ég var 

með barn um daginn inn í sal og ég sat bara og var að fylgjast með og ég var bara 

vá þetta er svo flott, það var búið að gera risastóran dýragarð, búið að setja dýr 

hér og þar, svo setti það tré þú veist þetta var ótrúlega flott. Svo var það búið að 

búa til vatn, ég var bara sæll þetta er ótrúlegt hvað þau geta skapað sjálf. 

Hér kemur fram það viðhorf þriggja viðmælenda að blöndun á efnivið yki tækifæri barna 

til þess að nýta fjölbreyttar tjáningarleiðir og vera skapandi, meðal annars í leiknum. 

Viðmælendur töluðu um að blöndun á efnivið ætti að vera þannig að ekki væru settar reglur 

varðandi það hvar mætti leika með ákveðinn efnivið. Til dæmis ættu einingakubbarnir ekki 

að vera bara á mottunni heldur ættu börnin að fá frelsi til að nýta efniviðinn hvar sem væri í 

smiðjunum í bland við aðrar tegundir af efnivið.  

4.3 Hlutverk starfsfólks í leikskóla 

Viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um hlutverk starfsfólks í skipulagningu umhverfisins í 

smiðjunum, framsetningu á efnivið og aðferðir starfsfólks gagnvart leik barna, eins og að 

koma með opnar spurningar. Þegar Jóna talaði um hlutverk starfsfólks í því að skipuleggja 

umhverfið og leggja fram efnivið sagði hún: „Umhverfið styður við barnið, það verður að 

kveikju bara með því þegar maður setur upp eða leggur fram einhvern efnivið.“ Jóna sagði 

enn fremur: 

Ef þú setur bara dýrin og ekkert annað, þá skiptir miklu máli hvað kennarinn 

ætlar að gera, ætlar hann bara að leyfa þessu að flosna upp og það gerist ekki 

neitt, en það er þetta litla púsl sem hann gefur þeim í hendurnar til að halda 

áfram með leikinn eða finnast hann spennandi. 

Magnea ræddi einnig hlutverk starfsfólks í því að skipuleggja áhugavert umhverfi sem 

styddi við skapandi starf þegar hún sagði: „Það er bara skapandi starf er áhugavert umhverfi, 

þú veist kennarinn verður að búa til áhugavert umhverfi þannig að það verði skapandi starf 

og börnin verði skapandi og bjóða upp á áhugaverðan efnivið, ég lít þannig á það.“ 

Jóna minntist síðan á hlutverk starfsfólks í því að spyrja börnin opinna spurninga til að 

styðja við áhuga þeirra á því sem þau eru að gera og fá þau til að efla þekkingu sína í 

tengslum við skapandi starf: 
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Ef barn er að skapa eitthvað verk og uppgötvar að því vantar að bæta eitthvað 

við verkið, þá getur kennarinn sagt kannski já er hægt að teikna það? Heldur þú 

að þú getir teiknað það eða hvað heldur þú að þú getir notað fyrir augun, eyrun 

eða eitthvað svona, þannig getur þú komið barninu í að fá áhugann til dæmis 

fyrir því og víkkað út. 

Ásta var á sama máli um að það væri mikilvægt að spyrja börn opinna spurninga svo þau 

gætu fundið lausnir sjálf á því vandamáli sem þau stæðu frammi fyrir. Hún sagði meðal 

annars að hún spyrði börnin oft til dæmis: „Eins og hvað getum við gert í þessu?“ Í 

framhaldinu talaði hún um að með því að leyfa þeim að finna lausnir sjálf á vandamálum, þá 

fengju börnin tækifæri til að vera skapandi: 

Ég er oft stundum svolítið til hliðar og leyfi þeim svolítið bara að gera hlutina sjálf 

og finna lausnir sjálf. Þau koma oft til mín hvað getum við, já hvað getum við 

gert? Þá oft fatta þau, já og fara aðeins að pæla hvað getum við gert, það er stóra 

spurningin.  

Varðandi hlutverk starfsfólks kom Ásta einnig inn á það að henni þætti mikilvægt að 

börnin fengju tækifæri til að velja sér viðfangsefni sjálf og að þau viðfangsefni væru ekki fyrir 

fram ákveðin af starfsfólki. Með því fengju börnin tækifæri til að nýta fjölbreyttar 

tjáningarleiðir á frjálsan hátt og fá tækifæri til að vera skapandi á eigin forsendum. Í því 

samhengi sagði hún: 

Þú veist við erum voða sjaldan að stýra þeim í eitthvað verkefni, við kannski setjum 

blöð og kannski liti og svo eru þau sjálf bara að ákveða hvað þau ætla að gera. Ef 

þau vilja mála þá bara mála þau og þetta er bara svolítið svona skapandi umhverfi 

þar sem þau gera bara það sem þau vilja. 

Ásta og Lilja nefndu báðar að mikilvægt væri að starfsfólk hefði áhuga á smiðjunum og 

tækifærunum sem lægju þar. Ásta nefndi:  

Við náttúrulega hugsum alltaf svolítið að við séum að hafa börnin að leiðarljósi að 

hjálpa þeim og þau hafi tækifæri til náms og að læra og geta tjáð sig og geta 

skapað. Mér finnst ekki vanta neitt upp á það, alls ekki. Það er bara spurning hvort 

kennarinn sé með áhuga og getur þú veist borið þetta fram fyrir þau hérna og sýna 

þeim að þau mega tjá sig en sumir sem þora ekki. 

Lilja nefndi að ásamt því að starfsfólk hefði áhuga á smiðjunum, þá þyrfti það einnig að 

hafa þekkingu og færni svo börnin fengju að njóta allra tækifæra sem byggju í þeim. Hún 

sagði:  



46 

Kennarar og starfsfólk hafa mismunandi áhuga á þeim og mismunandi þekkingu 

og færni til þess að nýta sér tækifærin sem búa á þessum svæðum og það spilar 

líka klárlega inn í hversu vel nýtast svæðin, það fer eftir þekkingu og færni kennara. 

Hér kemur fram að sýn viðmælenda á hlutverk starfsfólks í leikskóla var fjölbreytt. 

Viðmælendum fannst hlutverk starfsfólks mikilvægt varðandi það að skipuleggja rýmin og 

veita aðgang að efnivið svo umhverfið væri bjóðandi og áhugavert fyrir börnin og yrði þá að 

þriðja kennaranum. Einnig sögðu viðmælendur að hlutverk starfsfólks væri að spyrja börnin 

opinna spurninga til að leiðbeina þeim áfram og gæfi þeim tækifæri til að ígrunda sjálf og 

nýta sér skapandi hugsun. Þeim fannst að börn ættu að fá tækifæri til að velja sér 

viðfangsefni sjálf með því að hafa frelsi þegar það kom að vali á efnivið í smiðjunum og væri 

hlutverk starfsfólks gagnvart því að gefa þeim frelsi, en ekki taka yfir stjórn með fyrir fram 

ákveðnum verkefnum sem væru sett fram af starfsfólki sem dæmi. Að lokum fannst 

viðmælendum skipta máli að starfsfólk hefði áhuga á að nýta smiðjurnar og þau tækifæri 

sem liggja í þeim ásamt því að auka færni sína og þekkingu svo það skili sér til barnanna.  

4.4 Sérhæfing rýma 

Allir viðmælendur í rannsókninni nefndu að sérhæfing í smiðjunum yki tækifæri barna til að 

nýta fjölbreyttar tjáningarleiðir ásamt því að styðja við skapandi starf. Það kom þó fram 

samkvæmt viðmælendum að sérhæfingin og efniviðurinn tengdur henni sem væri innan 

hvers rýmis, takmarkaði að einhverju leyti hvaða tjáningarleiðir börn gætu nýtt sér innan 

rýmisins.  

Jóna talaði um að sérhæfing í smiðjunum gæfi börnum tækifæri á að vinna úr reynslu 

sinni og upplifunum á fjölbreyttan hátt. Tók hún dæmi um að barn gæti haft mikinn áhuga á 

ákveðnum þætti og gæti þá unnið með þann áhuga á mismunandi hátt en hún sagði meðal 

annars: 

Smiðjurnar eru mjög mikilvægar og það er svo skemmtileg hvað þær eru ólíkar og 

eins hvað þær geta bætt alltaf við. Við getum farið frá einu svæði á annað og alltaf 

bætt við, jafnvel sama efnið eða ekki. Þannig oft festast börnin í einhverju skema 

eða svo þú veist eru föst í einhverju svona leik og geta þá þróað það á fjölbreyttan 

hátt. 

Jóna nefndi að hægt væri að nýta áhuga barna til að styrkja færni á mismunandi sviðum 

með því að nýta sér sérhæfinguna sem er til staðar í rýmunum og í því samhengi sagði hún: 

Sérhæfingin í rýmunum skiptir gríðarlegu máli. Við vitum það alveg að börnin 

staðsetja sig á ákveðnu svæði í ákveðinn tíma, eins og að fara úr einu skema yfir í 

annað og það er það sem við sjáum oft á tíðum. Stundum hugsar maður okey ég 
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myndi vilja sjá hann koma meira inn í listasmiðju og æfa sig og það er bara allt í 

lagi og þú getur þá kannski nýtt einhvað til að koma barninu þangað með því að 

hafa eitthvað spennandi sem það hefur áhuga á. 

Lilja taldi að smiðjurnar veittu bæði börnum og starfsfólki leikskóla tíma og rými til að 

leikurinn fengi að þróast. Í kjölfarið sagði hún: „Mér finnst, ég verð að segja að þessar 

smiðjur mér finnst þær alveg draumur. Mér finnst þær gefa mikið fyrir börnin og fyrir mig 

sem kennara.“ Lilja minntist á þær takmarkanir sem sérhæfingin í smiðjunum setur börnum 

varðandi fjölbreyttar tjáningarleiðir. Í tengslum við þá umræðu sagði hún: „Já, barnið hefur 

möguleika að velja sér mismunandi leiðir til tjáningar en það takmarkast samt af því rými 

sem það er í.“ Lilja sagði einnig:   

Það takmarkast pínulítið af því rými sem þú ert í stað og stund og það kannski er 

að því leytinu til að takmarka pínulítið möguleika barnanna til ákveðnnar útfærslu 

tjáningarleiða út frá því sem er að gerast í barnahópnum, en á sama tíma eru 

börnin að velja sér svæði þannig að þau vita pínulítið hvað þau eru að ganga að og 

vita hvað, þannig þau eru vonandi að sjá tækifæri. 

Magnea var sammála Lilju um það að sérhæfingin takmarkaði tjáningarleiðir barna að 

einhverju leyti. Þegar Magnea var spurð um það hvort umhverfið sem þriðji kennarinn í 

smiðjunum styðji við eða styðji ekki við fjölbreyttar tjáningarleiðir, svaraði hún: „Ég held að 

mér finnst þær styðja við. Mér finnst öll rýmin styðja við þessi hundrað mál að einhverju leyti 

þau eru svo sérhæfð.“ Ásta var á svipaðri skoðun þegar hún nefndi að börn hefðu ekki full 

tækifæri á öllum svæðum til að nýta sín hundrað mál, en samt sem áður væru möguleikarnir 

margir á hverju svæði. Í framhaldi af því sagði hún: „Mér finnst smiðjurnar auka auðvitað 

möguleikana að tjá sig þú veist þau bara eru hérna á þessu svæði með allt þetta sem er í 

boði.“  

Hér sést að viðhorf viðmælanda varðandi sérhæfingu í smiðjunum var að þeir töldu að 

smiðjurnar styddu við skapandi starf og fjölbreyttar tjáningarleiðir barna. Þó væru takmörk á 

möguleikum út frá því hvað væri til staðar í hverju rými fyrir sig. Öll fimm rýmin til samans 

styddu við fjölbreyttar tjáningarleiðir barna, þó hvert og eitt væri sérhæft.  

4.5 Aukin tækifæri 

Þrír viðmælendur rannsóknarinnar nefndu að smiðjurnar gæfu börnum betri tækifæri til að 

nýta fjölbreyttar tjáningarleiðir í gegnum skapandi starf, miðað við hvað væri hægt að gera ef 

smiðjurnar væru ekki til staðar. Þeir nefndu allir að þeir teldu sig ekki geta unnið sambærilegt 

starf með börnum ef leikskólinn væri með hefðbundna deildarskiptingu. Lilja ræddi um það 

hvort umhverfið sem þriðji kennarinn í smiðjunum, styddi við eða styddi ekki við skapandi 

starf. Hún taldi að smiðjurnar veittu börnunum fjölbreyttari tækifæri til að vera skapandi: 
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Ég myndi segja að þær styðji við skapandi starf, en miðað við hvernig 

leikskólabyggingin okkar er þá skapa þær fjölbreytt tækifæri, mun fjölbreyttari 

tækifæri að hafa þessa möguleika að hafa tækifæri að sækja smiðjurnar. Við 

gætum einfaldlega ekki boðið upp á alla þessa mismunandi útfærslumöguleika ef 

þetta væri deild. 

Magnea var á sama máli þegar hún sagði: „Ég myndi ekki sjá það fyrir mér að við gætum 

verið með svona flott starf inni á deild eins og er í smiðjunum bara engan veginn.“ Um þetta 

sagði hún einnig:  

Eins og á deildinni þá er svo mikið annað um að vera, en þegar það kemur að 

smiðjunum þá er það bara í boði, þú veist allt þetta starf sem rýmin bjóða upp á 

og það er hægt að bjóða upp á svo margt annað, en ef þú ert bara á deildinni þá 

er það ekki hægt. 

Lilja taldi að smiðjurnar gæfu starfsfólki betri tækifæri til að sinna skapandi starfi og veita 

börnunum færi á að nýta sínar fjölbreyttu tjáningarleiðir, heldur en ef starfsfólk hefði bara 

sína deild til að sinna því starfi. Hún sagði: 

Það klárlega skapar mörg tækifæri og möguleika fyrir kennara að skapa tækifæri 

fyrir börnin í skapandi starfi, en ef þú hefðir verið mjög áhugasamur þú hefðir 

vissulega geta gert það inn á deildinni. Smiðjurnar hjálpa þér að hafa frumkvæði 

að því og hjálpa þér að komast af stað og framkvæma. Það verður auðvelt, sko eitt 

af því sem kennarar hafa mikið talað um er þú veist þegar hlutirnir eru ekki á sínum 

stað, þú ætlar að vinna með þetta og þarft að fara sækja og sækja, en núna getur 

þú farið í og nýtt þér rýmið og hlutirnir eru á sínum stað. Það auðveldar fyrir 

kennara þannig já, hefur klárlega áhrif og skapar forsendur fyrir börnin til að skapa 

á mismunandi hátt og nota mismunandi leiðir til tjáningar. 

Magnea talaði um það sama þegar hún nefndi að henni þætti það vera kostur að geta 

farið með börn í smiðjurnar og allt sem þyrfti væri til staðar: „Hérna kemur þú bara beint, 

það er allt hér, ekkert vesen bara gengur strax að þessu og getur byrjað strax í staðinn fyrir 

að vera alltaf að skreppa og ná í eitthvað og redda einhverju, tengja eitthvað, þetta er bara 

allt tilbúið.“ Ásta nefndi sömuleiðis að það væri kostur að geta farið í smiðjurnar með það 

sem tengdist því sem barnahópurinn væri að vinna að og þar væri allt til staðar: „Það er alltaf 

þægilegra að vera á öðru svæði heldur en að vera með inni á deildinni með allan fjöldann 

kannski, þægilegra að taka hóp af börnum og fara þar sem allt er til staðar.“ 

Sýn viðmælenda á smiðjurnar var að þær veittu bæði börnum og starfsfólki fleiri og 

fjölbreyttari tækifæri en hefðbundið starf inni á deild. Þeir töldu að smiðjurnar gerðu 

starfsfólki í leikskóla auðveldara fyrir, þar sem allt væri til staðar sem þyrfti í hverju rými fyrir 
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sig. Að þeirra mati væri verið að gera aðstæður starfsfólks auðveldari til að vinna með 

skapandi starf. Einnig fannst viðmælendum að smiðjurnar gæfu bæði starfsfólki og börnum 

gott næði til leiks, þar sem síður væri hætta á utanaðkomandi truflun en inni á deild. 

4.6 Samantekt 

Í upphafi kaflans kom fram að hugmyndir viðmælenda í tengslum við umhverfið voru þær að 

umhverfið þyrfti að vera skipulagt með aldur og þroska barna í huga og að það þyrfti einnig 

að vera aðlaðandi og bjóðandi. Viðmælendur töldu að þeir þættir skiptu máli svo að 

umhverfið gæti nýst sem þriðji kennarinn í smiðjunum. Þegar það tekst yrðu rýmin að eins 

konar ævintýraheim fyrir börnin sem þau gengju inn í og ímyndunarafl þeirra fengi að ráða 

för. Samkvæmt viðmælendum tjáðu börnin sig með sínum fjölbreyttu tjáningarleiðum og 

skapandi starf fengi að njóta sín í gegnum leikinn. 

Næst var skýrt frá viðhorfi viðmælenda í rannsókninni í tengslum við efniviðinn sem er í 

smiðjum leikskólans. Þeir minntust á að aðgengi að efniviði skipti máli bæði í tengslum við 

það að börn gætu nýtt tjáningarleiðir á fjölbreyttan hátt, en einnig svo þau gætu nýtt sér 

hann í sköpun, bæði í tengslum við leik og til að geta mótað verkin sín, eins og til dæmis í 

listasmiðju. Viðmælendur töldu einnig að efniviðurinn þyrfti að vera fjölbreyttur til þess að 

auka tækifæri barna til að tjá sig og vera skapandi. Þeir nefndu meðal annars að efniviðurinn 

þarf að vera hefðbundinn, endurnýtanlegur og opinn. Að lokum fannst viðmælendum 

mikilvægt að börn fengju tækifæri til að blanda saman mismunandi efnivið og að starfsfólk 

væri ekki að setja þeim mörk í þeim efnum. Að þeirra mati er það meðal annars vegna þess 

að þá væri starfsfólk að koma í veg fyrir að þau gætu nýtt sér sínar fjölbreyttu tjáningarleiðir 

og hefðu færri tækifæri til að vera skapandi.  

Þarnæst kom fram að viðmælendur nefndu að hlutverks starfsfólks var að það sæji um að 

skipuleggja umhverfið, setti fram efnivið og styddi við leikinn með aðferðum eins og þeim að 

spyrja börnin opinna spurninga. Einnig var viðhorf þeirra að starfsfólk þyrfti að hafa áhuga á 

smiðjunum og einnig að það hefði færni og þekkingu á þeim. Viðmælendum fannast að ef 

starfsfólk hefði áhuga ásamt færni og þekkingu á smiðjunum og skipulegði umhverfið á 

aðlaðandi og bjóðandi hátt með spennandi efnivið, þá nýttist umhverfið þriðji kennarinn. Að 

þeirra mati væri það svo hlutverk starfsfólks að styðja við leikinn, en ekki stýra honum.  

Þá kom fram að sýn viðmælenda á smiðjunum var að sérhæfingin í þeim gæfi börnum 

aukin tækifæri til að nýta sínar fjölbreyttu tjáningarleiðir og að vera skapandi. Aftur á móti 

kom einnig fram að það væru þó takmörk fyrir þeim tækifærum, þar sem það er sérhæfður 

efniviður í hverri smiðju fyrir sig. Þeim fannst þó að ef horft væri á allar smiðjurnar væru 

tækifæri til að nýta fjölda tjáningarleiða, en ef horft væri á hverja og eina væru ákveðin 

takmörk. 
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Að lokum kom fram að viðmælendum fannst að smiðjurnar byðu upp á meiri tækifæri en 

hefðbundið starf inni á deild. Var það meðal annars vegna þess að það væri langur tími 

samfellt sem börn og starfsmenn hefðu í leik í smiðjunum. Viðmælendur nefndu að einnig 

væri allt til staðar í smiðjunum, eins og efniviður sem þyrfti í hverju rými fyrir sig. Að þeirra 

mati væri allt til staðar í smiðjunum sem gæfi starfsfólki tækifæri til að prófa sig áfram, til 

dæmis í skapandi starfi og veitti þeim tæki og tól til þess sem stundum væru ekki til staðar 

inni á deild. Starfsfólk þyrfti ekki að fara á milli svæða og sækja það sem það þyrfti, heldur 

þyrfti það einungis að fara með barnahópinn á það svæði sem hentaði viðfangsefninu hverju 

sinni.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður rýnt í niðurstöðurnar og þær tengdar við fræðilega umfjöllun 

ritgerðarinnar. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvernig starfsfólki í einum 

leikskóla tekst að nýta smiðjurnar sem þriðja kennarann í skapandi starfi þar sem fjölbreyttar 

tjáningarleiðir barna fá að njóta sín. Til að komast að því var leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig tekst starfsfólki leikskólans að nýta umhverfið sem þriðja 

kennarann í smiðjunum og styðja þannig við sköpun og hundrað mál barnsins? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þátttakendur hafi þá sýn á börn að þau 

séu fær um að velja sér viðfangsefni sjálf til að skapa og tjá sig á fjölbreyttan hátt. Þessi sýn 

samræmist síðtímahugmyndum um börn og hugmyndum Reggio Emilia, en samkvæmt þeim 

hugmyndum er litið á börn sem sterka og hæfa einstaklinga (Rinaldi, 2006, bls. 13; Dahlberg 

o.fl., 2007, bls. 42). Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að viðhorf 

þátttakenda varðandi hlutverk þeirra er meðal annars að skipuleggja umhverfi fyrir börn sem 

er áhugavert og spennandi. Einnig að veita aðgengi að fjölbreyttum efnivið sem má blandast 

saman ásamt því að styðja við leik barna ásamt því að gefa honum tíma. Að lokum telja 

þátttakendur að smiðjurnar styðji við aukin tækifæri barna og starfsfólks, varðandi 

fjölbreytta tjáningu og skapandi starf, fram yfir hefðbundið starf inni á deild.  

5.1 Sýn þátttakenda á börn 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að allir viðmælendurnir telji mikilvægt að börn 

fái tækifæri til að hafa áhrif á eigið nám. Einn viðmælandinn talaði meðal annars um það í 

sambandi við listasmiðjuna að börn ættu að fá tækifæri til að velja sér viðfangsefni sjálf en 

ekki verkefni sem væru valin af starfsfólki. Að hennar mati skiptir það máli þar sem ferlið 

sjálft er mikilvægur þáttur í tengslum við skapandi starf og fjölbreyttar tjáningarleiðir barna 

fremur en afraksturinn. Er það í samræmi við hugmyndir Reggio Emilia um að lærdómsferli 

barna í verkefnum sé mikilvægur þáttur en ekki aðeins afurðin eða útkoman (Gandini, 2012a, 

bls. 310). Frelsi barna til að fá að velja sér efnivið samræmist einnig því sem Wood (2013, bls. 

80) kemur inn á að börn eiga að fá frjálsan aðgang að efnivið og rými í leikskóla. Því má draga 

þá ályktun að þegar börnum er treyst til þess að hafa aðgengi að efnivið og frelsi til að velja 

hann endurspegli það að litið sé á þau sem hæfa einstaklinga. Þessi sýn samræmist bæði 

hugmyndum Reggio Emilia og síðtímahugmyndum um börn (Rinaldi, 2006, bls. 13; Dahlberg 

o.fl., 2007, bls. 42). 

Allir viðmælendurnir voru skýrir í tengslum við að huga að áhuga og þörfum barna. Það 

sást meðal annars á því þegar þrír viðmælendur töluðu um að umhverfið þyrfti að taka mið 

af áhuga, þroska og aldri barna. Allir viðmælendurnir telja að starfsfólk eigi ekki að 
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skipuleggja umhverfið út frá því sem það vill kenna börnum, heldur út frá því sem börnin vilja 

og þurfa. Það sama segja þeir allir um efniviðinn. Hann þarf að velja út frá áhuga og þörfum 

barna, en á sama tíma að sjá til þess að það sé frjálst aðgengi að meiri efnivið ef börn vilja. 

Þessi viðhorf samkvæmast því sem Fisher og Williams segja að það er mikilvægt að 

umhverfið veki áhuga þar sem börn fá tækifæri í því til að skoða, rannsaka og leika með 

ýmsar hugmyndir í því (Fisher og Williams, 2004, bls. 1). Það samræmist einnig því sem 

Csikszentmihalyi sagði, en það var að umhverfið hefur áhrif á tækifæri barna til að skapa, 

vegna þess að börn sem eru í umhverfi þar sem þeim líður vel og hafa áhuga á, eykur líkurnar 

á að þau gleymi sér um stund og fari að skapa og nýta sér skapandi nálgun þar sem 

einbeiting er til staðar (Csikszentmihalyi, 1996, bls. 143). 

Allir viðmælendurnir tjáðu að þeir leituðust við að hafa áhuga barnanna og getu að 

leiðarljósi og nýta sér umhverfið, efniviðinn og aðferðir sem styðja við leik þeirra til þess. 

Einn þeirra nefndi að starfsfólk gerði það til að hjálpa börnum ásamt því að veita þeim 

tækifæri til náms, að þau gæti fengið tækifæri til að tjá sig og skapað. Þessi hugsunarháttur á 

samhljóm með hugsunarhætti sem er ríkjandi í hugmyndum Reggio Emilia um að börn séu 

rík af getu ásamt því að vera bæði rannsakendur og námsmenn. Það er því mikilvægt að 

viðhorf starfsfólks sé það að hafa trú á getu barna (Rinaldi, 2006, bls. 13; Dahlberg, 2012, bls. 

228). 

Allir viðmælendurnir virtust hugsa uppsetningu í smiðjunum, aðgengi að efnivið, tegund 

af efnivið, aðferðir í tengslum við leik barna og tækifæri sem bjóðast börnum út frá þörfum 

barna, en ekki starfsfólks. Það er að hugsa um alla þættina út frá börnum. Samkvæmt 

Dahlberg, Moss og Pence og Jóhönnu Einarsdóttur er sýn starfsfólks á börn mikilvægur 

þáttur í tengslum við leikskólagöngu barna og hvaða menntun þau fá, vegna þess að sýn og 

viðhorf samfélagsins á börn hefur áhrif á bæði kennslufræðin og þá menntun sem þeim 

býðst hverju sinni (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 43; Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

5.2 Umhverfið 

Þrír viðmælendur litu gjarnan svo á að þeir væru að skapa ævintýraheim fyrir börn þegar þeir 

skipulögðu umhverfið fyrir þau, það er umhverfi sem börnin ganga inn í sem er svo heillandi 

að það kveikir í þeim löngun til að byrja strax að leika, kanna og rannsaka. Viðmælendur voru 

allir sammála um að umhverfið skiptir miklu máli í námi barna. Þeir nefndu að ef umhverfið 

er ekki aðlaðandi og spennandi, þá náðu börnin síður að sökkva sér í leik og tjáðu áhugaleysi 

sitt með því að vera í ærslaleik sem ekki tengdist þeim efniviði sem var í boði. Samkvæmt 

Gandini skiptir máli að börn festist í leik, vegna þess að nám fer fram, bæði í gegnum 

sjálfsprottinn leik og leik sem er leiddur af starfsfólki. Í gegnum leikin í samspili við umhverfið 

byggja börn upp tengsl og reynslu í námi sínu (Gandini, 2012b, bls. 323-327). 
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Allir viðmælendur sögðu að þegar þeir sæju um að skipuleggja umhverfið, þá gerðu þeir 

það með aldur og þroska barna í huga. Þeir sögðu að smiðjurnar bjóða upp á marga 

mismunandi möguleika og sumir þeirra henti betur fyrir yngri börn og aðrir fyrir eldri börn. 

Til dæmis er aðgengi að lego kubbum í kubbasmiðju þegar unnið er þar með eldri börnum, 

en aðgangur að duplo kubbum þegar unnið er þar með yngri börnum. Þannig telja þeir 

mikilvægt að umhverfið geti tekið breytingum og þróast eftir því hver reynsla, áhugi og 

þroski þess barnahóps sem þar er hverju sinni. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur 

hjá Gandini (2012b) um að umhverfið sé stór hluti af námi barna og þurfi að geta tekið 

breytingum og þróast eftir áhuga og þörfum barnanna hverju sinni, í tengslum við aldur og 

þroska þeirra (Gandini, 2012b, bls. 339).  

Viðmælendur töluðu um að einn af kostum smiðjanna væri að börn fái langan tíma í einu 

til þess að vera þar. Það er í samræmi við þá áherslu Fisher og Williams (2004) um mikilvægi 

þess að gefa börnum tíma til þess að skoða, rannsaka og leika sér með ýmsar hugmyndir í 

rýminu (Fisher og Williams, 2004, bls. 1).   

5.3 Hlutverk starfsfólks 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að allir viðmælendurnir horfi fyrst og fremst á 

hlutverk sitt út frá þörfum barnanna, frekar en að ganga út frá því sem þeim finnst mikilvægt 

að börn læri, eigin áhuga eða hugmyndum um innlögn. Viðmælendur nefndu oft áhuga og 

þarfir barna og einnig að þeir vildu gefa börnum tækifæri til frjálsrar sköpunar og að tjá sig á 

fjölbreyttan hátt. Í nánast öllum umræðum um hlutverk starfsfólks minntust viðmælendur á 

að huga þyrfti að börnunum og námi þeirra. Viðmælendum fannst erfitt að skilgreina 

nákvæmlega hvert hlutverk þeirra væri í leikskólanum, en voru allir sammála um að það 

snérist um að börn fengju tækifæri til að læra í gegnum leik ásamt því að leggja áherslu á 

vellíðan þeirra. Eins og Edwards (2012, bls. 148) benti á er gjarnan erfitt að skilgreina 

hlutverk starfsfólks, meðal annars vegna þess að þarfir samfélagsins, barna og foreldra taka 

sífellt breytingum. 

Hér á eftir verður fjallað um hlutverk starfsfólks út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 

verður umfjöllunin tvíþætt. Fyrst verður komið inn á hlutverk starfsfólks sem fellur undir 

kennslufræðilega umgjörð (e.pedagogical framing) og síðan verður fjallað um hlutverk 

starfsfólks varðandi kennslufræðilegar aðferðir (e.pedagogical strategies). Notast verður við 

skilgreiningar Wood (2013, bls. 101) sem skilgreinir uppsetningu á umhverfi, framboð á 

efnivið ásamt aðgengi að honum sem kennslufræðilega umgjörð, en stuðningur við börn í 

leik og við færni þeirra sem kennslufræðilegar aðferðir.  
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5.3.1 Kennslufræðileg umgjörð 

Viðmælendur nefndu allir hlutverk sitt í því að sjá til þess að umhverfið nýtist sem þriðji 

kennarinn. Viðmælendur töldu að börn þyrftu að upplifa umhverfið sem ævintýri, að þau 

gengju inn í rýmið þannig að það heillaði þau strax og vekti upp löngun barnanna til að fara 

að kanna, rannsaka og leika. Það samræmist því sem fram kemur í aðalnámskrá leikskóla að 

það er mikilvægt að umhverfið sé heillandi og að nám barna fari fram í gagnvirkum 

samskiptum við umhverfið (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44).  

Allir viðmælendurnir voru meðvitaðir um það að efniviður og húsgögn eru hluti af 

umhverfinu. Þeir töluðu um að þeir breyttu gjarnan uppröðun á húsgögnunum til að vekja 

upp nýjar hugmyndir og áhuga hjá börnunum. Jafnframt nefndu þeir að mismunandi væri 

eftir aldri barna hvernig þeir skipulegðu umhverfið í smiðjunum. Viðmælendur tóku fram að 

kubbasmiðjan byði upp á mestu möguleikana til að prófa sig áfram í mismunandi 

samsetningum, en tveir þeirra nefndu að þeim þætti það gera mikið fyrir börnin að bæta við 

slæðum og tjöldum í kubbasmiðjuna til þess að breyta upplifun barna inni í sama rýminu. 

Einn viðmælandinn kom einnig inn á þetta og talaði um hvað það gerði mikið fyrir börnin að 

varpa til dæmis skógi eða byggingum upp á tjald sem skilaði sér í byggingaleik þeirra. Það 

passar við það sem Gandini (2012b, bls. 339) bendir á að umhverfið þarf að geta tekið 

breytingum og þróast með breyttum þörfum og áhuga, bæði barnanna en einnig starfsfólks. 

Þá segir hann líka að umhverfið þurfi að styðja við þekkingarleit barna.  

Allir viðmælendurnir töldu að fjölbreyttur efniviður skipti máli svo börn fengju tækifæri til 

að nýta sínar fjölbreyttu tjáningarleiðir og vera skapandi. Þeir nefndu að efniviðurinn ætti að 

vera bæði opinn, en einnig að það væri hefðbundinn efniviður í bland við endurnýtanlegan. 

Þessar hugmyndir eru í samræmi við það sem fram kemur í aðalnámskrá leikskóla að 

efniviðurinn sem er til staðar þarf að vera fjölbreyttur. Einnig þarf efniviðurinn að henta aldri 

þeirra ásamt því að hann taki mið af áhuga þeirra, svo að hann ýti undir möguleika barna til 

þess að rannsaka og kanna (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40). 

Allir viðmælendur sögðu einnig að þeim þætti mikilvægt að efniviður væri aðgengilegur 

börnum og þrír viðmælendur nefndu mikilvægi þess að börn fengju tækifæri til þess að 

blanda honum saman. Þeir töldu að efniviður ætti að vera í hæð barnanna og ekki eiga að 

vera föst svæði inni í rýminu þar sem má einungis leika með efniviðinn á því svæði, hverju 

sinni. Þeim fannst að börn eigi að fá tækifæri til þess að kanna og rannsaka og skiptir þá máli 

að þau geti náð sér í mismunandi efnivið, blandað saman og gert tilraunir hvar sem er innan 

rýmisins. Það samræmist því sem fram kemur í aðalnámskrá leikskóla þar sem tekið er fram 

að efniviður á að vera börnum aðgengilegur (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 40). 
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5.3.2 Kennslufræðilegar aðferðir 

Allir viðmælendurnir virtust aðhyllast sjálfsprottinn leik meira en leik sem væri leiddur af 

starfsfólki í smiðjunum. Þeir sögðu að inni á deildum kæmi það fyrir að þar væri leikur 

leiddur af starfsfólki, en áhersla starfsfólks í smiðjunum væri sjálfsprottinn leikur. Þeir nefndu 

að þegar komið væri inn í smiðjurnar, þá ætti umhverfið og efniviðurinn ásamt áhuga 

barnanna að stjórna því hvað gert væri, en ekki starfsfólk leikskólans. Viðmælendur tóku þó 

fram að þeir fylgdust alltaf með leik barnanna, þó svo að þeir væru ekki að setja fram 

verkefni. Þessi viðhorf falla vel að hugmyndum Wood um að börn hafa þörf og réttindi til að 

njóta leiks, en starfsfólk þarf að sjá til að það sé jafnvægi á milli þess að bjóða upp á leik sem 

er leiddur af starfsfólki og svo sjálfsprottinn leik, ásamt því að forðast skal að leggja ítrekað 

áherslu á það að útkoman eigi að fylgja kennslufræðilegum markmiðum. Frekar ætti að 

leggja áherslu á að fylgja áhuga barnanna, ræða við þau um hugmyndir þeirra og spyrja þau 

opinna spurninga, aðstoða þau við að auka færni sína í mismunandi leikaðstæðum og gefa 

leik og leikflæði tíma (Wood, 2013, bls. 101). Edwards (2012, bls. 157) bendir þó á að það sé 

mikilvægt að starfsfólk fylgist með leik barna og komi jafnvel inn í sjálfsprottinn leik þeirra 

þegar það á við, til að styðja við þekkingarleit þeirra og nýta þannig góð námstækifæri. Ef 

starfsmaður er ekki að fylgjast með leiknum þá missir hann af þeim tækifærum.  

Þrír viðmælendur nefndu að stuðningur þeirra við börn í leik í smiðjunum væri mest í því 

formi að leggja fram opnar spurningar og í því að aðstoða börnin við að leysa úr ágreiningi. 

Auk þess að nota opnar spurningar sögðust viðmælendurnir hvetja börn til að spyrja 

spurningar, meðal annars til að börnin finndu lausnir sjálf og til að aðstoða þau við að öðlast 

skilning á því sem þau væru að gera og upplifa. Rinaldi (2012, bls. 234) fjallar um að þegar 

börn séu að fást við aðstæður sem auka skilning þeirra, komi þau gjarnan með spurningar. 

Starfsfólk þurfi að hlusta á þær vangaveltur og leiða börnin áfram í því að finna svörin sjálf í 

stað þess að gefa þeim svarið. Það er gjarnan hægt að gera með því að koma með 

vangaveltur og opnar spurningar til baka. Við það aukist skilningur barnanna meira heldur en 

ef þau fengju svarið beint upp í hendurnar frá starfsfólki. Allir viðmælendurnir sögðust 

almennt ekki ganga inn í leik barna nema á þeirra forsendum. Þeir töluðu um að boð um 

innkomu í leikinn væri gjarnan í formi spurninga af hálfu barnanna. Þá reyndu viðmælendur 

að leiðbeina þeim og stíga svo aftur út úr leiknum að því loknu, en taka ekki yfir leikinn eða 

stýra honum. Þetta á samhljóm með niðurstöðum Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2012) um að starfsfólk þurfi stundum að koma inn í leik barna á þeirra 

forsendum, án þess að taka yfir stjórn í leiknum.  
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5.4 Tækifæri barna til þess að nýta sínar fjölbreyttu tjáningarleiðir 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að umhverfið sem þriðji kennarinn í  

smiðjunum styddi við fjölbreyttar tjáningarleiðir barna. Þessar fjölbreyttu tjáningarleiðir er 

það sem Loris Malaguzzi kallaði hundrað mál barnsins (Forman og Fyfe, 2012, bls. 257).  

Allir viðmælendurnir nefndu að bæði umhverfið og efniviðurinn sem væri til staðar í 

smiðjunum styddi við fjölbreyttar tjáningarleiðir barna. Þeir sögðu að umhverfið og rýmin 

þyrftu að vera áhugaverð svo að börnin vildu leika sér, en á sama tíma þyrfti efniviðurinn að 

vera fjölbreyttur svo börnin vildu nýta sér hann til að tjá sig. Það er í samræmi við það sem 

Wood (2013, bls. 69) segir að börn nýta efnivið eins og málningu, búninga, ljósgjafa og fleira, 

til að tjá sig á fjölbreyttan hátt meðal annars til að vinna úr reynslu sinni og festa hana í 

minni.  

Tveir viðmælendur minntust á að efniviðurinn sem væri til staðar í smiðjunum væri 

fjölbreyttur en sérhæfður. Þeir sögðu að börnin gætu því valið sér svæði út frá áhuga sínum 

og vissu að hverju þau gengju. Ef barn hefði áhuga á að fara að byggja, langaði til að tjá sig í 

gegnum byggingaferli, þá gæti það valið sér kubbasmiðju og vissi hvaða efniviður væri til 

staðar. Viðmælendur töldu því að ef barn hefði tækifæri til að velja sér efnivið sem það vildi 

tjá sig með út frá áhugasviði, þá væru meiri líkur á því að það nýtti tjáningarleiðir sínar, þó 

svo að sérhæfingin í smiðjunum takmarkaði að einhverju leyti hvaða efniviður væri til staðar 

í hverju rými.  

Viðmælendur nefndu einnig að sjálfsprottinn leikur ætti að fá meiri tíma og rými í 

smiðjunum en leikur sem væri leiddur af starfsfólki. Það er í samræmi við það sem Wood 

sagði að börn fá tækifæri í gegnum leikinn til að nýta fjölbreyttar tjáningarleiðir og væru á 

sama tíma að vinna úr reynslu sinni, þróa nýja færni og fengju tækifæri til að nýta 

áhugasviðin sín í samvinnu við önnur börn og stundum starfsfólk (Wood, 2014, bls. 148). 

5.5 Tækifæri barna til þess að skapa og vera skapandi 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að umhverfið sem þriðji kennarinn í 

smiðjunum styddi við skapandi starf. Viðmælendur voru sammála um að efniviður og 

umhverfi skipti máli þegar kæmi að tækifærum fyrir börn til að skapa og vera skapandi. Þeir 

töldu að það væri hlutverk þeirra að sjá til þess að bæði umhverfið og efniviðurinn væri með 

þeim hætti að skapandi starf gæti farið fram. Þeir sögðu að það gerðist meðal annars þegar 

efniviðurinn væri aðgengilegur og rýmið byði upp á svæði til einbeitingar, til dæmis að það 

væri bæði gólfpláss og pláss við borð, eftir því sem hæfir viðfangsefni barnanna. Þessi sýn 

viðmælenda samræmist því sem kemur fram í aðalnámskrá leikskóla um að rýmið og 

efniviðurinn þurfi að ýta undir ímyndunarafl barna ásamt sköpunarkrafti og ef það tekst, þá 
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fái hugmyndir þeirra að njóta sín í leiknum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

40).  

Allir viðmælendurnir nefndu að þegar leikur væri hafinn hjá börnunum en væri ekki að 

þróast áfram, þá brygðust þeir gjarnan við með því að koma inn með nýjan efnivið. Það er í 

samræmi við það sem Wood segir að með því að koma inn með nýjan efnivið geta börn nýtt 

hann á skapandi hátt og getur það ýtt undir áhuga og hugmyndir barna í leik (Wood, 2013, 

bls. 79). 

Viðmælendur virtust telja að hlutverk þeirra í tengslum við skapandi starf færi meira fram 

í samskiptum við börn. Þeir töldu að hlutverk sitt varðandi tækifæra barna til að nýta sínar 

fjölbreyttu tjáningarleiðir snerist meira um að það veita börnum tækifæri til þess, en ekki 

með samskiptum. Þeir nefndu það að spyrja börn opinna spurninga í tengslum við það sem 

börn væru að fást við, til að hvetja þau áfram í skapandi vinnu, fá þau til að ígrunda og hugsa 

í lausnum. Það má því segja að samkvæmt skilgreiningu Wood (2013, bls. 101) þá telji 

viðmælendur að það þurfi að notast við kennslufræðilega umgjörð til að styðja bæði við 

fjölbreyttar tjáningarleiðir barna og skapandi starf, en kennslufræðilegar aðferðir eigi meira 

við í tengslum við stuðning við skapandi starf, en eigi minna við í tengslum við fjölbreyttar 

tjáningarleiðir barna.  

5.6 Samantekt 

Rannsókn þessi var framkvæmd í einum leikskóla á smiðjunum sem eru í honum. Rannsóknin 

var lítil og fáir þátttakendur. Kosturinn við að hafa fáa þátttakendur var að hægt var að skoða 

sýn þeirra og viðhorf ítarlega. Ókosturinn við að hafa fáa þátttakendur er að erfitt er að 

alhæfa niðurstöðurnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólar ættu að íhuga hvort að þeir geti 

þróað starf sitt umfram hefðbundið skipulag til þess að koma til móts við áhuga barna. 

Leikskólinn í þessari rannsókn ákvað að þróa smiðjur til þess, en aðrar leiðir eru einnig 

mögulegar. Gott væri að hugsa starfið eins og leikskólar í Reggio Emilia borg sem starfa eftir 

hugmyndum Reggio Emilia, þar sem starfið er alltaf aðlagað að menningu og samfélagi 

leikskólans sem um ræðir. Þó svo að smiðjur sem þessar auki tækifæri barna í leikskólanum 

til þess að velja sér svæði út frá áhuga sínum, þau fái að nota fjölbreyttar tjáningarleiðir og 

að nám fari fram í gegnum leik og skapandi starf, þá getur verið að annar leikskóli þurfi að 

aðlaga hugmyndina um smiðjur að umhverfi og menningu þess leikskóla. Leikskólar ættu 

alltaf að vera opnir fyrir því að ígrunda og þróa starf sitt, þar sem samfélagið sem við búum í 

er alltaf í þróun. Eins og Fisher og Williams bentu á þá undirbýr skapandi starf og skapandi 

nálgun börn undir það að takast á við þá óvissu sem framtíðin ber í skauti sér (Fisher og 

Williams, 2004, bls. 1). Leikskólar þurfa að þróa skapandi starf innan leikskólans sem uppfyllir 
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þarfir og áhuga barnanna hverju sinni, þar sem nám í gegnum leik er í forgrunni. Aðferðin 

sjálf skiptir ekki öllu máli, heldur hvernig til tekst. Leikskólinn í rannsókninni er þó ávallt að 

þróa áfram sínar aðferðir og ígrunda til þess að geta gert betur. Grunngildin eru þó alltaf 

höfð í huga við þá þróun, það er sýn þeirra á börn, hundrað mál barnsins, umhverfið sem 

þriðji kennarinn og skapandi starf.  
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6 Lokaorð 

Vinnan við þetta verkefni var lærdómsrík og áhugaverð. Frá því að vinna með smiðjurnar 

hófst, hef ég velt því fyrir mér hvort að þær bæti við starfið sem var til staðar áður inni á 

deildum. Mín persónulega reynsla er sú að smiðjurnar bjóða upp á mörg fjölbreytt tækifæri, 

en starfsfólk þarf að hafa áhuga, kunnáttu og færni til að nýta sér þær og þar af leiðandi að 

þær nýtist börnum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplifun viðmælanda er sú sama. Þeir telja að 

umhverfið sem þriðji kennarinn í smiðjunum styðji við bæði fjölbreyttar tjáningarleiðir barna 

og skapandi starf. Einnig telja þeir að smiðjurnar bæti við það starf sem er nú þegar til staðar 

inni á deildum. Viðmælendur nýta sér smiðjurnar á fjölbreyttan hátt og hugsa um umhverfið 

í þeim á þann hátt að þær nýtist börnum og þeirra áhuga og þörfum, en ekki svo þær nýtist 

starfsfólkinu og því sem það vill ná fram með þeim. 

Það var áhugavert að sjá hversu greinilegt það var þegar gagnagreining fór fram að sýn 

viðmælenda á börn samræmist hugmyndum Reggio Emilia og síðtímahugmyndum um börn. 

Viðmælendur hafa trú á getu barna og horfa á þau sem hæfa einstaklinga. Þeir vilja að börn 

fái tækifæri til að velja sér svæði út frá sínum áhuga og gera smiðjurnar það mögulegt. Börn 

fá að velja sér heilt rými með fjöldanum öllum af efnivið til að vinna með, til dæmis með 

byggingaleik í stað þess að velja sér lítið afmarkað horn inni á deild með einni tegund af 

efnivið.  

Það er hægt að líkja smiðjunum við rýmin í leikskólum í Reggio Emilia borg sem starfa 

eftir hugmyndum Reggio Emilia, við Atelier rýmin þar, en þó aðlagaðar að umhverfinu, 

menningu og samfélaginu hér á landi. Rými sem styður við leik barna, þekkingarleit þeirra 

ásamt því að gefa börnum tækifæri til að kanna og rannsaka á sínum forsendum í samvinnu 

við starfsfólkið.  

Í viðtölum við viðmælendur var ekki rætt um uppeldisfræðilegar skráningar í smiðjunum, 

en í leikskólanum eru þær gerðar reglulega og ígrundaðar, ásamt því að þær eru gerðar 

sýnilegar. Meðal annars er unnið að handbók i leikskólanum sem er safn af skráningum og 

hugmyndum um starfið í smiðjunum.  

Rannsókn þessi var aðeins gerð með það markmið að skoða hvernig starfsfólki í einum 

leikskóla tekst að nýta umhverfið sem þriðji kennarinn í smiðjum leikskólans. Leikskólinn 

leggur þó einnig áherslu á að vinna með umhverfið sem þriðji kennarinn í öllum rýmum 

leikskólans, bæði inni og úti, þó rannsóknin skoði aðeins smiðjur leikskólans.  

Rannsóknin er lítil með fáum þátttakendum og lýsir af nokkurri nákvæmni upplifun fárra 

þátttakenda, en áhugavert væri að gera aðra rannsókn með fleiri þátttakendum og sjá hvort 
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niðurstöðurnar yrðu þær sömu. Þá væri einnig gaman að sjá aðra leikskóla framkvæma sínar 

útfærslur á Atelier rýmunum og kanna svo í kjölfarið hvort þau bæti við það starf sem fyrir er 

í leikskólanum.  

Að lokum væri gaman að kanna upplifun barna af smiðjunum, en það væri hægt að gera 

með ýmsum hætti. Það væri til dæmis hægt að skoða upplifun þeirra út frá lýðræði, vellíðan, 

áhuga, samskipta þeirra á milli eða öðru sem rannsakendum þætti áhugavert. 
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Viðauki A: Upplýst samþykki þátttakanda 

Til starfsmanna í leikskólanum Ljósabæ.                                                           22.febrúar 2021 

Ég, Kara Tryggvadóttir, meistaranemi í Menntunarfræði leikskóla við Háskóla Íslands er þessa 

dagana að vinna lokaverkefni sem fjallar um Umhverfið sem þriðja kennarann í smiðjum. 

Leiðbeinandi þessa lokaverkefnis er Kristín Karlsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands.  

Rannsóknin felst í því að taka einstaklingsviðtöl við fjóra starfsmenn leikskólans. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig starfsfólki í einum leikskóla tekst að nýta 

smiðjurnar sem þriðja kennarann í skapandi starfi þar sem fjölbreyttar tjáningarleiðir barna 

fá að njóta sín. 

Lokaverkefni þetta verður unnið samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og því er 

heitið að öll gögn verður farið með sem trúnaðarmál og nafnleyndar gætt. Þá verður ekki 

hægt að rekja upplýsingar úr lokaverkefni til einstakra þátttakenda sem taka þátt í 

rannsókninni. Öllum gögnum sem unnið verður með í rannsókninni verður eytt þegar 

verkefnið telst fullklárað.  

Ef þú samþykkir þátttöku í rannsókninni bið ég þig um að skrifa undir hér fyrir neðan. 

Með von um gott samstarf, Kara Tryggvadóttir. 

 

Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku mína í þessari rannsókn. Rannsakandi hefur upplýst 

mig um markmið rannsóknarinnar og hvað felst í þátttökunni. Mér er einnig ljóst að ég get 

neitað þátttöku og hætt henni hvenær sem er á meðan á rannsókninni stendur. 

 

                                                                                                                                        . 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

1. Hvað er skapandi starf í þínum huga? 

2. Hvernig birtast fjölbreyttar tjáningarleiðir barna í smiðjunum að þínum mati? 

3. Hvernig túlkar þú umhverfið sem þriðja kennarann? 

4. Getur þú lýst hvernig þú nýtir umhverfið sem þriðji kennarinn í smiðjunum? 

5. Getur þú lýst hvernig umhverfið sem þriðji kennarinn í smiðjunum styður við eða 

styður ekki við fjölbreytta tjáningu barna? 

6. Getur þú lýst hvernig umhverfið sem þriðji kennarinn í smiðjunum styður við eða 

styður ekki við skapandi starf? 
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Viðauki B: Samþykki leikskólastjóra 

Bréf til leikskólastjóra:                                                                                   22.febrúar 2021 

Ég heiti Kara Tryggvadóttir og er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands 

og starfsmaður í leikskólanum Ljósabæ. Þessa dagana er ég að vinna lokaverkefni mitt sem 

fjallar um Umhverfið sem þriðja kennarann í smiðjum. Leiðbeinandi þessa lokaverkefnis er 

Kristín Karlsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Erindi mitt með bréfi þessu er að óska formlega eftir leyfi til að vinna lokaverkefnið mitt í 

leikskólanum Ljósabæ á tímabilinu 22-26. febrúar.  

Rannsóknin felst í því að taka einstaklingsviðtöl við fjóra starfsmenn leikskólans. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna upplifun kennara í einum leikskóla á hvernig þeim tekst til við 

að nýta umhverfið sem þriðja kennarann til að styðja við ólíkar tjáningarleiðir barna og 

skapandi starf í smiðjum leikskólans. 

Lokaverkefni þetta verður unnið samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og því er 

heitið að öll gögn sem tengjast þátttakendum í verkefninu verður farið með sem 

trúnaðarmál og nafnleyndar gætt. Þá verður ekki hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

þátttakenda sem taka þátt í rannsókninni. Öllum gögnum sem unnið verður með í 

rannsókninni verður eytt þegar verkefnið telst fullklárað. 

Hér með óska ég eftir heimild til að taka viðtöl við leikskólakennara og aðra starfsmenn 

leikskólans. 

Þér er velkomið að hafa samband við mig, ef eitthvað er óljóst varðandi lokaverkefnið eða ef 

þú óskar eftir nánari upplýsingum. 

Bestu þakkir 

Kara Tryggvadóttir 

S: 662-2409 

Kat8@hi.is 
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Viðauki D: Samþykki fræðsluráðs 

Bréf til Fræðsluráðs:                                                                                             21.febrúar 2021 

Ég heiti Kara Tryggvadóttir og er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands 

og starfsmaður í leikskólanum Ljósabæ. Þessa dagana er ég að vinna lokaverkefni mitt sem 

fjallar um Umhverfið sem þriðja kennarann í smiðjum. Leiðbeinandi þessa lokaverkefnis er 

Kristín Karlsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Erindi mitt með bréfi þessu er að óska formlega eftir leyfi til að vinna lokaverkefnið mitt í 

leikskólanum Ljósabæ á tímabilinu 22-26. febrúar 2021.  

Rannsóknin felst í því að taka einstaklingsviðtöl við fjóra starfsmenn leikskólans. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig starfsfólki í einum leikskóla tekst að nýta 

smiðjurnar sem þriðja kennarann í skapandi starfi þar sem fjölbreyttar tjáningarleiðir barna 

fá að njóta sín. 

Lokaverkefni þetta verður unnið samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og því er 

heitið að öll gögn sem tengjast þátttakendum í verkefninu verður farið með sem 

trúnaðarmál og nafnleyndar gætt. Þá verður ekki hægt að rekja upplýsingar til einstakra 

þátttakenda sem taka þátt í rannsókninni. Öllum gögnum sem unnið verður með í 

rannsókninni verður eytt þegar verkefnið telst fullklárað. 

Hér með óska ég eftir heimild til að taka viðtöl við leikskólakennara og aðra starfsmenn 

leikskólans. 

Ykkur er velkomið að hafa samband við mig, ef eitthvað er óljóst varðandi lokaverkefnið eða 

ef þið óskið eftir nánari upplýsingum varðandi verkefni þetta. 

Bestu þakkir 

Kara Tryggvadóttir 

S: 662-2409 

Kat8@hi.is 

 

Undirskrift                                                                                                                                                . 

 


