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Ágrip 

20 eininga lokaverkefnið mitt, Fjársjóðskistan, fjallar um hvernig hægt er að nota 

hugmyndafræði Reggio Emilia sem innblástur að skapandi og fjölbreyttri kennslu í 

grunnskóla. Ég stóð fyrir þemaviku í 5. bekk Grunnskóla Vestmannaeyja og 

markmiðið öðlast reynslu og þekkingu, prófa mig áfram og finna leiðir til þess að nota 

hugmyndafræði Reggio Emilia í grunnskóla. Hugmyndafræðin sem sem er viðhöfð í 

leikskólastarfi, var mótuð af kennaranemanum Loris Malaguzzi og á rætur sínar að 

rekja til norður-Ítalíu og er jafnframt nefnd eftir borginni Reggio Emilia. Í 

þemavikunni unnu nemendurnir að hugðarefnum sínum tengdum námsbókunum 

Komdu og skoðaðu: Sögu mannkyns og Frá Róm til Þingvalla. Unnið var í 

stöðvavinnu með aðferðum að eigin vali eins og t.d. leir, smíði, teikningu og blandaðri 

tækni. Markmiðið með verkefninu var auk þess að koma á fót skapandi efnisveitu í 

grunnskólanum sem er að einhverju leyti í takt við drög að nýrri Aðalnámsskrá 

grunnskólanna um menntun til sjálfbærrar þróunar. Og um leið kynna fyrir nemendum 

og starfsfólki skólans, tækifærin sem liggja í skapandi vinnu og verðlausum efnivið. 

Skapandi efnisveitan sem skírð var Fjársjóðskistan, var unnin út frá hugmyndafræði 

ReMidu sem er eitt af því sem hugmyndafræði Reggio Emilia hefur alið af sér. Einnig 

notaði ég þemavikuna til að safna efni og ljósmyndum sem kemur að góðum notum 

fyrir áframhaldandi vinnu.  
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Abstract 

My 20 ECTS final project, The Treasure Chest is about the usage of the Reggio Emilia 

Philosophy as an inspiration to various creative teaching methods in primary schools. I 

established a theme week for 5th graders in Grunnskóli Vestmannaeyja and my aim 

was to gather some experience, knowledge and try different ways to use the Reggio 

Emilia philosophy in primary schools. The Philosophy which is used in preschools, 

was formed by Loris Malaguzzi, evolved in a small town called Reggio Emilia in 

North-Italy. During the theme week, students worked on projects related to the school 

textbooks about History and what interested them the most. The 5th graders worked in 

various workshops on their projects and by methods of choice, whether it was clay, 

drawing, construction or even mixed media. My goal was also to implement a creative 

reuse center to the school that would meet some of the expectations and standards, 

which the new Curriculum is about to set, on Education for sustainability. And 

meanwhile introduce staff and students to the endless possibilities of the reuse center 

and how discarded material can be used in creative work in schools. The creative reuse 

center which was named The Treasure Chest, was based on the ideology of ReMida 

which emerged from the Reggio Emilia philosophy in the nineties. I also used the 

theme week to gather materials and photographs that could be useful for possible 

ongoing work. 
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1. Hugarflug – formáli  

Í kvikmyndinni Brazil,1 sem leikstýrt er af Terry Gilliam, er máluð fyrir okkur mynd af 

framtíðarþjóðfélagi sem stýrt er af reglugerðum, skrifræði og endalausum eyðublöðum. 

Ég sé ákveðna tengingu við verkefnið mitt í gegnum aðalpersónu myndarinnar, Sam 

Lowry sem leikinn er af Jonathan Pryce. Lowry er meðaljón og siglir lygnan sjó í lífi 

sínu sem skriffinskublók en dreymir um líf utan kerfisins og frelsi. Draumar hans, þar 

sem hann flýgur um og bjargar draumadís sinni undan illum vættum, eru í hrópandi 

mótsögn við hans hefðbundna líf á skrifstofunni. Hann er hluti af kerfinu en þráir að 

brjótast undan því. Veruleiki Sams er kassalaga og það er eins og borgin sem hann býr 

í, sé risastórt kerfi. Hann upplifir sig sem hluta af stórri vél sem tryggir að kerfið virkar 

og hann vill helst að það virki án þess að þurfa að gera nokkurn skapaðan hlut sjálfur. 

Sam kynnist fyrir tilviljun Harry Tuttle sjálfstæðum en ólöglegum verktaka í borginni 

og sem tekist hefur með góðu móti að lifa utan kerfisins. Ólöglegur vegna þess að 

einstaklingsframtakið er stranglega bannað og í raun talið ógn við Ríkið. Tuttle er eini 

maðurinn sem er á einhvern hátt frjáls innan myndarinnar því hann er ekki hluti af 

þessari kassalaga hugsun sem veruleikinn er. Ég get ímyndað mér að þessi heimsmynd 

sem birtist í Brazil væri e.t.v. eins og samfélagið væri ef Hitler hefði sigrað Seinni 

Heimsstyrjöldina. Það má glöggt sjá af klæðaburði fólksins, sem innblásinn er af fjórða 

áratug 20. aldarinnar, þá sérstaklega klæðnaður stjórnendanna og lögreglunnar sem 

sem eru í líkingu við þann klæðnað sem Nasistar klæddust í stríðinu. Í lok myndarinnar 

lýtur Sam í lægri hlut fyrir ráðuneytinu og eini flótti hans reynist vera í hugarheimi 

sínum.  

Ef við setjum skólakerfið í samhengi við myndina þá værum við ekki að hvetja 

til skapandi, gagnrýnnar hugsunar og í raun að krefjast einskis af börnunum heldur að 

ala þau upp sem dofna neytendur upplýsinga og upphefja hinn alræmda 

„páfagaukalærdóm” eða utanbókarlærdóm. Franski heimspekingurinn Michel Foucault 

benti á að reglur og skipulag stjórni lífi okkar að mörgu leyti. Það er hinsvegar 

varasamt að horfa of mikið á reglur og reglugerðir, því hætt er við að kennarar hætti að 

sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum sem er eitt af því sem einkennir góðan 

                                                        
1 Gilliam, T. Brazil. 1985 
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kennara.2 Kerfishugsunin er afkvæmi iðnbyltingarinnar þar sem allir lærðu það sama 

og hægt var að líkja skólakerfinu á þeim tíma við færibandavinnu.  

 

Mig dreymir um skóla þar sem að kennarar gera kröfur til nemenda sinna um að beita 

hugsun og gagnrýni í þekkingarleit sinni. Mig dreymir um skóla sem viðurkennir 

fjölbreytileika nemendanna og viðurkennir allar þær aðferðir sem þeir nota til að 

byggja ofan á þekkingu sína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Foucault. 1969:98 
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2. Inngangur 

John Dewey sagði að krafa til barns um að hugsa án þess að byggja á eigin reynslu eða 

upplifun sé jafn tilgangslaus og að ráðleggja því að lyfta sér af eigin rammleik. Hann 

hélt því fram að reynslan væri órjúfanlegur þáttur af námi hvers og eins.3 Þannig hefur 

reynsla mín í námi og starfi orðið kveikjan að þessu lokaverkefni mínu. Annars vegar 

er það reynsla mín sem ég öðlaðist í vinnu við leikskólann Baug í Kópavogi, þar sem 

unnið er í anda Reggio Emilia og hins vegar það sem ég lærði af námskeiðinu Listir og 

sjálfbærni sem ég sótti haustið 2010 í Listaháskóla Íslands.  

 Ég hóf störf á leikskólanum Baugi sumarið 2009 þar sem ég gegndi stöðu 

atelierista4 og sá um listasmiðju fyrir börnin á eldri deildum leikskólans. Reggio 

Emilia hugmyndafræðin hefur vakið gríðarlega athygli út um allan heim vegna þess 

sköpunarkrafts sem sjá má í starfinu og árlega flykkjast þúsundir manna til borgarinnar 

þaðan sem uppeldisfræðin er upprunin, til að upplifa þá sköpunargleði sem einkennir 

starfið. Ég get staðfastlega lýst því yfir að ég er í aðdáendahópi Reggio Emilia, því eftir 

nokkurra mánaða starf á Baugi hafði ég algjörlega heillast af þessari starfsaðferð og 

starfinu sem fer fram á leikskólum sem vinna í þessum anda. Í rauninni breytti Reggio 

Emilia sýn minni á kennslu, ekki einungis kennslu á leikskólastigi heldur einnig á 

grunnskóla- og jafnvel framhaldsskólastigi. Með þessu mastersverkefni mínu langar 

mig að bera út boðskap Reggio Emilia því ég finn mig knúna til að kynna fyrir fólki og 

sérstaklega kennurum í grunnskóla þau vinnubrögð sem eru í hávegum höfð í 

leikskólum sem vinna í anda Reggio Emilia. Áherslusvið Reggio Emilia eiga að mínu 

mati, fyllilega við í grunnskóla og með rannsóknum mínum og tilraunum vil ég sýna 

fram á hvernig hægt sé að nota Reggio Emilia hugmyndafræðina sem innblástur að 

grunnskólakennslu.  

Hugmyndafræðin eða starfsaðferðin er byggð á tilraun ítalskra foreldra til að 

ala upp börn í bænum Reggio Emilia, sem sjálfstæða og gagnrýna einstaklinga sem 

standa vörð um lýðræði og samfélag.5  Í gegnum þessar áherslur á lýðræði og gagnrýna 

hugsun sé ég beina tengingu við námskeiðið Listir og sjálfbærni sem Ásthildur Björg 

Jónsdóttir kenndi í LHÍ haustið 2010. Í námskeiðinu voru meginhugtök sjálfbærrar 

þróunar útskýrð og rýnt í opinbera stefnu um menntun til sjálfbærrar þróunar, m.a. með 

                                                        
3 Dewey. 1994:11 
4 Myndlistarkennari á ítölsku 
5 www.sare.is/hugmynd/hugmyndafr__i/ sótt 15. apríl, 2011 

http://www.sare.is/hugmynd/hugmyndafr__i/
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hliðsjón af hugmyndum Sameinuðu Þjóðanna um áratug menntunar til sjálfbærrar 

þróunar.6 Skoðað var hvernig listir geta veitt aukinn skilning á hugtakinu sjálfbær 

þróun og var megináhersla námskeiðisins á ólíkar birtingarmyndir hugmynda um 

sjálfbæra þróun í myndlist. Helsta tenging námskeiðisins við Reggio Emilia var sú 

áhersla sem lögð var á samfélagsrýni og athugun á því hvernig manngerður heimur 

tengist vandamálum sem við stöndum frammi fyrir varðandi sjálfbæra þróun í 

heiminum og þátt sköpunargáfunnar sem tjáningarform.  

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir meistaraverkefni langaði mig að 

auki að nota tækifærið og dýpka þekkingu mína á hugmyndum Loris Malaguzzi 

hugmyndasmið Reggio Emilia hugmyndafræðinnar og annarra fræðimanna um hvernig 

börn læra og hvernig hægt er að laga kennslu að þörfum þeirra enn meira en nú er gert. 

Í því sambandi verða kenningar um hugsmíði sérstakt viðfangsefni.  

Af hverju ætti hugmyndafræði Reggio Emilia, sem jafnan er unnið eftir í 

leikskólum, ekki að bera árangur í kennslu á grunnskólastigi? Markmið mitt með þessu 

verkefnið er að koma hugsun minni í framkvæmd og sýna fram á að Reggio Emilia 

vinnubrögð eiga vel erindi í grunnskóla. Með þemaviku sem ég stóð fyrir 14.-18. 

febrúar í Grunnskólanum í Vestmannaeyjum var markmið mitt að afla reynslu og 

þekkingar á því hvernig Reggio Emilia hugmyndafræðin gæti rúmast innan 

grunnskólanna og breiða þannig út boðskap Reggio Emilia til fleiri aðila en 

leikskólakennara.  

 

Eitt af hlutverkum kennarans er að gefa börnum tækifæri til þess að vinna og læra út 

frá eigin forsendum, að máta nýja þekkingu við fyrri reynslu - og þeir verða að 

viðurkenna allar þær aðferðir sem börn nota til að læra. Rannsóknir7 sýna að börn nota 

fjölbreyttar leiðir við nám og ætti því að bjóða upp á fleiri leiðir í skólastofunni til að 

börn geti valið á milli námsleiða eða notað fleiri samtímis.  

Þegar börn byrja í leikskóla eru þau full sjálfstrausts gagnvart eigin 

sköpunargáfu en þegar þau eru komin í framhaldsskóla þá hafa þau misst þetta 

sjálfstraust algjörlega. Það er mikilvægt að skilja hvers vegna og hvernig þetta gerist.8 

Breytast nemendur í Sam Lowry þegar þeir fullorðnast, þar sem þeir upplifa sjálfa sig 

sem part af ákveðnu kerfi? Eða sem hluta af stórri vél sem tryggir að kerfið virki? Vilja 

                                                        
6 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf Vefslóð sótt 8. apríl, 2011 
7 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:13 
8 Robinson. 2011:49 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf
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þeir jafnvel helst að kerfið virki án þess að þeir þurfi að gera nokkurn skapaðan hlut 

sjálfir? Malaguzzi var afar gagnrýninn á skólakerfið og taldi að menning og skóli 

leituðust almennt við að aðskilja líkama og huga. Hann taldi að vestræn menning og 

hið vestræna skólakerfi væri gagnrýnivert fyrir að afneita líkama og tilfinningum 

barnanna og upphefja kerfishugsunina.9 Samkvæmt rithöfundinum og 

uppeldisfrömuðnum Sir Ken Robinson er sköpunargáfan á góðri leið með að verða 

kjarninn í framtíð okkar og í menntun og við þurfum að endurvekja sköpunargáfuna í 

okkur sjálfum og öðrum10 og er þessi þemavika mitt framlag til að sýna fram á 

mikilvægi skapandi vinnu. 

 

Að mér vitandi hefur Reggio Emilia hugmyndafræðin ekki verið notuð sem aðferð í 

grunnskóla hér á landi. En hins vegar má benda á að margir kennarar notast við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem eru í líkingu við það sem er gert í leikskólum sem 

vinna í anda Reggio Emilia t.d. stöðvavinnu. Ég lagði upp með það að reyna að laga 

hugmyndafræðina að grunnskólanum því í eðli sínu er grunnskólinn öðruvísi 

uppbyggður en leikskólinn. Í mörgum leikskólum er unnið eftir fljótandi námsskrá (e. 

emergent curriculum), þar sem námsskráin miðast við áhuga og hugðarefni barnanna. 

Leikskólakennarar setja ekki fram markmið fyrir ákveðin verkefni heldur varpa í stað 

þess fram tilgátum um hvað gæti gerst á meðan á verkefninu stendur. Fljótandi 

námsskrá mótar starf innan leikskóla en er ólík frá ári til árs á meðan hin hefðbundna 

námsskrá innan grunnskólanna er að mestu ef ekki öllu leyti eins á meðan að hún er í 

gildi.11 Efasemdarraddir hafa bent á að ómögulegt sé að setja á stofn Reggio Emilia 

grunnskóla sökum þess hversu aðalnámsskrá grunnskóla sé vel afmörkuð, öfugt við 

leikskóla sem eru almennt opnari og sveigjanlegri stofnanir. En ég læt það hins vegar 

ekki stoppa mig því eins og Loris Malaguzzi, hugmyndafræðingur Reggio Emilia, 

sagði þá ætti hugmyndafræðin ekki að vera stöðluð heldur í stöðugri endurskoðun og 

mótun og krefjast þess af starfsfólkinu og þeim sem vinna við stefnumótun, að fylgjast 

vel með því sem er að gerast í menningu og samfélagi á hverjum tíma.12 Starfið á að 

taka mið af t.d. straumum í listum, menningu, samfélagi og heimspeki og flétta þeim 

saman við það sem er að gerast í kennslufræði.13 „Gleymið Reggio Emilia!”, sagði 

                                                        
9  Malaguzzi. 1988:71 
10 Robinson. 2011:285 
11 Jones og Nimmo. 1994:vii 
12 Malaguzzi. 2004:24 
13 Berglind Káradóttir, Jenný Borgedóttir, Lilja Kristjánsdóttir. [o.fl.] 1994-1995:4-6 
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Malaguzzi14 og varaði þannig við því að stæla aðferðina eða taka hana upp 

gagnrýnislaust. Hann benti á að hugmyndafræðina þyrfti að laga að menningu hvers og 

eins skóla, bæði hvað varðar tíma og stað.15 Í ljósi þess vil ég freista þess að finna 

hugmyndafræðinni stað innan grunnskólans nánar tiltekið Vestmannaeyjum, þaðan 

sem minn menningararfur kemur.  

Með þemavikunni sem ég skipulagði ætla ég að sýna fram á að hægt sé að nota 

Reggio Emilia hugmyndafræðina sem kennsluaðferð í grunnskóla. Markmiðið er að 

virkja sköpunargáfuna, efla gagnrýna hugsun og fá nemendur til að hugsa út fyrir 

rammann. Ég vil þróa raunhæfa kennsluaðferð eða vinnubrögð í anda Reggio Emilia, 

fyrir grunnskóla. Hugmyndafræðin er jafnframt markviss og leggur mikla áherslu á að 

ná fram því besta í nemendunum og að mínu mati er það í takti við þær skýru kröfur 

sem fram koma í aðalnámsskrá. Ég vil búa til kennsluaðferð sem uppfyllir grunnþætti 

Aðalnámskrár grunnskólanna16 en er auk þess verkfærakassi sem setur skýrar og nýjar 

áherslur í skólastarfi.  

 

3. Bakgrunnur Fjársjóðskistunnar 

Í þessum kafla mun ég tengja hugmyndina að baki verkefninu við Aðalnámsskrá 

grunnskóla og leitast við að sýna fram á að hugmyndafræði Reggio Emilia og þær 

áherslur sem hún leggur er nátengd þeim markmiðum sem sett eru fram í aðalnámsskrá 

grunnskóla. 

 

3.1. Aðalnámsskrá grunnskóla 

Aðalnámsskrá er sett saman af menntamálaráðuneytinu og gegnir margþættu hlutverki. 

Aðalnámsskrá er verkfæri til að fylgja eftir lagaákvæðum og fyrirmælum 

fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. 

Henni er auk þess ætlað að þjóna mörgum aðilum. Hún lýsir sameiginlegum 

markmiðum og kröfum sem eiga við um alla þá sem koma að skólastarfi, þ.e. 

nemendur, kennara, skólastjórnendur og annað starfsfólk. Aðalnámsskrá setur 

jafnframt skýr viðmið fyrir samræmt námsmat í grunnskólum, mat á skólum og 

skólastarfi og er þannig gott leiðarljós og viðmið fyrir þá sem fást við námsefnisgerð.17 

                                                        
14 Wallin. 2003:26 
15 Kristín Dýrfjörð. 22. feb, 2008. Stjörnukíkirinn sótt 12. febrúar, 2011 á vefslóðina 
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.02.22.mp3 
16 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:7 
17 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:4 

http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.02.22.mp3
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Samkvæmt lögum um grunnskóla frá 2008 eiga öll börn á aldrinum 6-16 ára rétt á að 

sækja grunnskóla og er meginstefnan sú að kennsla fari fram í heimaskóla. 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda. Þau ár sem barn stundar nám í grunnskóla eru mikilvæg í 

mótunarskeiði þess sem einstaklings og þjóðfélagsþegns. Þar er lagður hornsteinninn 

að þátttöku einstaklingsins í lýðræðisþjóðfélagi og þau manngildi ræktuð sem styðja 

eiga við alhliða þroska hans. Skólanum er ætlað að gefa nemendum tækifæri til að 

tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem býr þá undir frekara nám að grunnskóla 

loknum sem og vinnumarkaðinn.18 

Sumarið 2010 birti menntamálaráðuneytið drög að nýrri aðalnámsskrá 

grunnskólanna og er þar að finna nánari útfærslu á ákvæðum laga og reglugerða um 

nám og kennslu í grunnskóla. Í henni er m.a. að finna almenna umfjöllum um hlutverk 

grunnskólans, inntak og skipulag náms og áhersluþætti í aðalnámsskrá.19 

Hlutverk grunnskólanna er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda, í 

samvinnu við heimilin. Að auki skulu þeir stuðla að þátttöku nemendanna í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun og skulu starfshættir grunnskóla mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildum.20 

 Á grundvelli þess sem kveðið er á um í lögum um hlutverk grunnskóla og 

áhersluþætti í aðalnámsskrá hafa verið skilgreindir fimm grunnþættir í menntun. Þessir 

grunnþættir eru nýjung og eru: 

• Læsi í víðum skilningi 
• Lýðræði og mannréttindi 
• Jafnrétti 
• Menntun til sjálfbærni 
• og skapandi starf 

Þessir grunnþættir skulu vera hafðir að leiðarljósi í leikskólum, grunnskólum og 

framhaldsskólum. Mikilvægt er að þeir séu sýnilegir sem lykilhæfni í inntaki 

námsgreina og námssviða í grunnskóla og ná til alls skólasamfélagsins.21 

Ég tel að ég geti náð að uppfylla kröfur um flesta ef ekki alla þessa grunnþætti 

með því að nota Reggio Emilia hugmyndafræðina sem innblástur að kennslu í 

grunnskóla en þetta eru einmitt þeir þættir sem lögð er hve mest áhersla á í 

                                                        
18 Lög um grunnskóla. 2008. Nr. 91. 2. gr. 
19 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:7 
20 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:5 
21 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:7 
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leikskólastarfi Reggio Emilia. Í fyrsta lagi er mikilvægt að virkja og viðhalda 

sköpunarkrafti einstaklinga, sjálfstæði og frumkvæði. Skólanum ber að búa til þau 

skilyrði sem gera nemendun kleift að virkja frumkvæði, skapandi hugsun og sjálfstæði 

þannig að börnin læri að tjá sig og miðla á skapandi hátt. Í öðru lagi er það markmið 

jafnréttismenntunar að veita öllum jöfn tækifæri til að þroskast á eigin forsendum og 

rækta hæfileika sína auk þess sem að allir geti verið virkir þátttakendur í að skapa 

samfélag jafnræðis, jafnréttis og réttlætis. Í þriðja lagi er lögð áhersla á það að 

nemendur læri lýðræðisleg vinnubrögð sem mótast í samstarfi við aðra. Gengið er út 

frá félagsfærni einstaklinga sem meginforsendu lýðræðislegs samfélags og byggir m.a. 

á vitund um eigin ábyrgð, lýðræði, gagnrýna hugsun, umburðarlyndi og virðingu. Í 

fjórða lagi felst menntun til sjálfbærni í því að þroska hvern einstakling sem virkan 

borgara í samábyrgu þjóðfélagi sem er meðvitað gagnvart hnattrænum áhrifum og 

jafnræði allra íbúa jarðar og náttúru. Í fimmta og síðasta lagi eru læsi, tjáning og 

samskipti á íslensku meginundirstaðan í íslenskum menningararfi.22 Markmið 

grunnskólanna er í rauninni tvíþætt. Annars vegar almenn menntun sem stuðlar að 

þroska og virkri þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og hinsvegar það hlutverk að 

búa nemendur undir frekara nám og þátttöku í atvinnulífinu.23 

 

3.2. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir að fræðilegar kenningar um hugsmíði séu 

grunnur að kennsluháttum sem byggja á fjölbreytni og einstaklingsmiðun. 

Hugsmíðahyggja er afstaða sem margar kenningar um nám byggja á eins og t.d. 

hugmyndafræði Reggio Emilia.  

 

3.2.1. Hver er hugmyndafræði Reggio Emilia?  

Reggio Emilia hugmyndafræðin er svokölluð starfsaðferð sem nefnd er eftir borginni 

Reggio Emilia á Norður-Ítalíu. Hugmyndafræðin er upprunin úr ítölskum 

menningararfi í kjölfar síðari Heimsstyrjaldarinnar og er sprottin upp úr andstöðu 

íbúanna við fasismann og að fólk fylgi stjórnvöldum eftir í blindni.24 Lok  

Heimstyrjaldarinnar varð þannig upphafið að lýðræðishugmyndum Reggio Emilia og 

                                                        
22 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:12-14 
23 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:10 
24 Kristín Dýrfjörð. 22. feb, 2008. Stjörnukíkirinn sótt 12. febrúar, 2011 á vefslóðina 
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.02.22.mp3 
 

http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.02.22.mp3
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tilraun íbúanna til að ala upp börnin sem sjálfstæða og gagnrýna einstaklinga sem 

stæðu vörð um lýðræðið. Sagan hefst stuttu eftir að seinni Heimstyrjöldinni lýkur en þá 

ákváðu nokkrar mæður í borginni Reggio Emilia að byggja leikskóla upp af rústum 

húsa. Þetta vildu þær gera fyrir börn sín, en ekki síður fyrir lýðræðið sem var þeim 

sérstaklega hugleikið eftir að hafa upplifað hörmungar stríðsins. Strax í upphafi var 

kennslan og þekkingarleit barnanna það mikilvægasta, ekki pössunin. Börnin áttu að fá 

tækifæri til að tjá sig og þroska hæfileika sína.25 Starfið vakti athygli ungs 

kennaranema Loris Malaguzzi sem heillaðist af eldmóði kvennanna og ákvað að taka 

þátt í ævintýrinu. Í 25 ár gegndi Malaguzzi embætti yfirmanns leikskólamála í Reggio 

Emilia.26 Á þeim tíma mótaði hann ásamt samstarfsmönnum sínum þá stefnu sem 

kennd hefur verið við borgina Reggio Emilia á Norður-Ítalíu. Malaguzzi sagði að börn 

hefðu „100 mál” og það ætti að hvetja þau til að nota öll sín skilningarvit og þá 

hæfileika sem þau byggju yfir.  

 

Barn hefur hundrað mál 
en frá því eru tekin níutíu og níu. 

Skóli og menning 
skilja höfuðið frá líkamanum. 

Við neyðumst til að hugsa án líkama 
og starfa án höfuðs. 
Leikurinn og vinnan 

veruleikinn og ímyndunaraflið 
vísindi og hugarheimar 

eru gerð að andstæðum.27 
 
 

Til þess að börn geti tjáð sig með einhverjum af 100 málum sínum þurfa þau að hafa 

aðgang að efnivið og verkefnum til að vinna úr og festa í minni reynslu sína. 

Hugmyndafræðin byggir mikið á sjónrænni skynjun en Malaguzzi sagði að markviss 

þjálfun sjónarinnar bjargar barninu ekki aðeins frá því að vera þröngsýnn og sljór 

viðtakandi heldur leiðir sjónþjálfun auk þess til lifandi og skapandi hugsunar sem er í 

senn hugmyndarík, raunsæ og grundvallast af frjórri næmni.28 

 

 

                                                        
25 Malaguzzi. 1998:49-52 
26 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:10 
27 Malaguzzi. 1988:71 (Þýðandi: Aðalsteinn Davíðsson) 
28 Malaguzzi. 1988:8 
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3.2.2. Hugsmíðahyggjan 

Þegar kennarar ákveða hvernig þeir ætla að skipuleggja kennslu sína hafa þeir að 

leiðarljósi, meðvitað eða ómeðvitað, ákveðnar kenningar í kennslu- og uppeldisfræðum 

með það að markmiði að ná því besta fram í nemendunum sínum.  

Loris Malaguzzi byggði hugmyndafræði Reggio Emilia m.a. á kenningum John 

Dewey (1859-1952), bandarískum heimspekingi og uppeldisfrömuði og hinum 

svissneska Jean Piaget (1886-1980), heimspekingi og sálfræðingi, um 

hugsmíðahyggjuna. Hugsmíðahyggja er námskenning sem byggir á því hvernig nám 

fer fram og gengur út frá því að nám geti aldrei verið aðskilið reynslu eða 

framkvæmd.29 Grundvallaratriði er að nemandinn sé virkur í því byggja upp eigin 

þekkingu t.d. með því að bregðast við námsefni, ígrunda og nota síðan þær aðstæður til 

að byggja upp eigin skilning og þekkingu.30 Þannig þurfi nemendurnir að sjá samhengi 

hlutanna fyrst til þess að þeir öðlist merkingu í huga þeirra.31 En nemandinn öðlast líka 

skilning með samskiptum sínum við aðra og með því að tjá sig.32 Piaget lagði mikla 

áherslu á samspil einstaklings og umhverfis. Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggjunar 

á að stuðla að virkri uppbyggingu þekkingar hjá hverjum nemanda. Það þarf að vera 

auðugt og hvetja til náms – að það sé opið og sem líkast raunaðstæðum.33 Samkvæmt 

hugsmíðahyggjunni eru kennarar samferðamenn nemendanna og þeir eiga að leggja 

áherslu á að skapa auðugt og hvetjandi námsumhverfi. Kennararnir sem vinna í anda 

hugsmíðahyggjunnar spyrja nemendur spurninga og örva gagnrýna hugsun og 

umræður og leiða námsefnið að raunveruleikanum í umhverfinu.34 Námsumhverfi þar 

sem námsferlar eru skipulagðir með aðstoð nákvæmrar markmiðasetningar í námsskrá 

eru í andstöðu við hugsmíðahyggju og Malaguzzi35 sagði að með skipulagðri námsskrá 

sem hefði bæði undir- og yfirmarkmið væri verið að senda skólana í átt að kennslu án 

lærdóms og benti þannig á að kennslan skilaði sér ekki ef námsskráin væri ekki sniðin 

að þörfum og áhugasviði nemendanna. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er mikilvægt að 

nemendur setji sér sjálfir markmið og finni hjá sér innri hvöt til meira náms36  

Mikilvægt er að nemendur sjái árangur námsins á einhvern áþreifanlegan hátt. 

                                                        
29 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:15 
30 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:16 
31 Selley. 1999:3 
32 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:16 
33 Jonassen. 1994:21- 43 
34 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:16 
35 Malaguzzi. 1998:87-88 
36 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:18 



 17 

Malaguzzi sagði að það bæri að líta á listina sem aðferð við að þroskast og nálgast 

viðfangsefni37 og að því fjölbreyttari sem verkefnin væru því fleiri yrðu sjónarhornin 

og börnin ríkari af reynslu og þekkingu.38 Dewey hélt því fram varðandi barnseðlið að 

börnum væru áskapaðar tilteknar hvatir og atferlishneigðir sem kæmu fram í vissum 

ásköpuðum hugðarefnum:39 

1. Félagshvötinni 
2. Rannsóknarhvötinni 
3. Sköpunarhvötinni  
4. Listhvötinni 

 

Að mati Dewey var þungamiðja námsskrár skólans ekki náttúrugreinar, bókmenntir 

eða saga heldur athafnasemi barnsins og ónotaðir möguleikar þess.40 Hann sagði að 

hlutverk kennarans væri að skapa aðstæður og veita nauðsynlega leiðsögn þannig að 

hæfileikar barnsins þroskuðust barninu sjálfu og samfélaginu til góðs.41  

  

3.2.3. Fjölgreindakenning Howards Gardner 

„Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í 
manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, allavega vegna þess 
að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur 
eiga meiri möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum 
andstæðis nú á tímum.”42       

  (Howard Gardner 1987) 
 
Malaguzzi byggði hugmyndafræði Reggio Emilia einnig á kenningum Howards 

Gardners um fjölgreindir. Gardner, hugmyndasmiður fjölgreindakenningarinnar (e. 

multiple intelligence) byggir kenningu sína á því að öll búum við yfir margbreytilegri 

greind sem hann flokkar í átta svið: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind.43 Með kenningu sinni vildi hann leggja áherslu á að allir væru sterkir 

á einhverjum sviðum og að kennarar þyrftu að taka tillit til þess og miða kennsluna við 

mismunandi þarfir nemenda. Kenningin styður þá fræðilegu skoðun flestra kennara að 

hæfileikar mannsins eru fjölbreyttir og hefur hún þess vegna fallið í góðan jarðveg hjá 

þeim sem og öðrum sem láta sig menntamál varða, víða um heim.  
                                                        
37 Wallin. 1996:122 
38 Malaguzzi. 1998:87-88 
39 Myhre. 1996:174 
40 Myhre. 1996:175 
41 Myhre. 1996:174 
42 Armstrong. 1987/2001:13  
43 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:15 
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Samkvæmt kenningunni býr hver einstaklingur yfir öllum greindunum átta en á 

mismikinn hátt. Flestir geta þróað og þjálfað með sér hverja greind upp að fullnægjandi 

getustigi.44 Ýmislegt ræður því hvernig og hvort greindirnar þróist en Gardner nefnir 

þrjá meginþætti: 

• Líffræðileg hæfni sem felur í sér arfgenga eða erfðafræðilega þætti 
og/eða sköddun á heila fyrir, við eða eftir fæðingu 

• Persónuleg lífsreynsla sem tengd er foreldrum, kennurum jafningjum, 
vinum og öðru fólki sem annaðhvort tendrar greindir eða hindrar þróun 
þeirra. 

• Menningarlegur og sögulegur bakgrunnur sem snýr að því hvenær og 
hvar einstaklingur er fæddur og uppalinn.45 

 

Gardner talar einnig um að umhverfisáhrif geti haft áhrif á þróun greindanna m.a. með 

aðgengi að skapandi efnivið, góðum leiðbeinanda og menningarlegir þættir eins og t.d. 

skólasamfélag sem viðurkenni allar greindir eða geri einni hátt undir höfði.46 

 

3.2.4. Hvaða þættir einkenna starf Reggio Emilia? 

Í leikskólum sem vinna í anda Reggio Emilia er sérstök áhersla lögð á að hvetja börnin 

til að spyrja sig krefjandi spurninga og finna leiðir til að svara þeim sjálf og ýta þannig 

undir virkni þeirra í eigin námi.47 Kennararnir eru samferðarmenn barnanna í leit þeirra 

að þekkingu og hvetja börnin áfram með því að spyrja þau fleiri og opinna spurninga. 

Kennarinn þarf ekki að hafa öll svörin en hann þarf að vita hvar hægt er að finna þau. 

Virðing er borin fyrir allri tjáningu og tungumálunum hundrað og lagt er upp úr því að 

hver og einn sé viðurkenndur eins og hann er.48 Þeir þættir sem ber hvað mest á í 

leikskólastarfi í anda Reggio Emilia er uppeldisfræðileg skráning, umhverfið sem þriðji 

kennarinn, fljótandi námsskrá, stöðvavinna og skapandi efnisveita en ég ákvað að nota 

tvo síðastnefndu þættina sem viðfangsefni mitt í þessu verkefni. 

 

3.2.5. Er enginn Reggio Emilia grunnskóli á Íslandi? 

Þó ekki hafi verið unnið meðvitað út frá hugmyndafræði Reggio Emilia, í grunnskólum 

á Íslandi, tel ég að nokkrir grunnskólar vinni ómeðvitað út frá hugmyndafræðinni eða í 

takt við hana. Sem dæmi má nefna Norðlingaskóla í Reykjavík en ég skoðaði 

                                                        
44 Gardner. 1983:8-9 
45 Armstrong. 2001:29 
46 Gardner. 1983:18-19 
47 Anna Friðriksdóttir. 2010:8 
48 www.sare.is/stodvarvinna Vefslóð sótt 15.apríl, 2011 

http://www.sare.is/stodvarvinna
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sérstaklega stefnu skólans þegar ég vann að þessu verkefni. Norðlingaskóli er ungur 

skóli, einungis sex ára gamall en hefur vakið mikla athygli fyrir byltingakennda 

skólasýn. Hann er staðsettur í Norðlingaholti og er í miklum tengslum við náttúruna. 

Sérstök áhersla er lögð á umhverfismál og að nýta svæðin í kringum skólann til náms 

og leiks og hefur skólinn yfir sérstakri útikennslustofu að ráða sem kallast 

Björnslundur.49 Sif Vígþórsdóttir skólastýra hefur stýrt mótun skólastefnunnar sem 

vakið hefur mikla athygli. Skipulag náms og kennslu er þróað út frá 

fjölgreindarkenningu Gardners og sérstök áhersla er lögð á að allir nemendur séu 

einstakir og að hver og einn hafi eitthvað til brunns að bera. Námið er þ.a.l. 

einstaklingsmiðað og reynt er að höfða til sem flestra með ýmisskonar og fjölbreyttum 

námsmöguleikum. Sem dæmi ná nefna að nemendur velji sér áhugasvið og vinni út frá 

því í námi sínu. Nemendur setja sér markmið og gera samning við kennara sína út frá 

áhugasviði sínu. Þannig er komið til móts við mismunandi þarfir nemenda og hæfileika 

og unnið með einstaklingsmiðað nám.50 Þetta áhugasviðsval er mjög í líkingu við 

stöðvavinnuna í leikskólum sem vinna í anda Reggio Emilia og nokkurs konar 

útgangspunktur í þeirri vinnu sem ég skipulagði í sambandi við þemavikuna í 

Grunnskóla Vestmannaeyja.  

 

3.3. Menntun til sjálfbærrar þróunar – Geta til aðgerða 

„Við höfum skuldbundið okkur til að byggja upp núið samtímis því að vera meðvituð 
um fortíðina og ábyrg fyrir framtíðinni.”51 
 

Skilningur fer sífellt vaxandi á að vernda þurfi náttúru Íslands og nýta auðlindir lands 

og sjávar með sjálfbærari hætti. Auknar kröfur eru gerðar til Íslands um að taka þátt í 

alþjóðlegu átaki með það að markmiði að draga úr loftslagsbreytingum og öðrum 

neikvæðum hnattrænum áhrifum. Í hugtakinu sjálfbær þróun felst orðið jafnrétti. 

Jafnrétti kynslóða og annarra þjóða. Komandi kynslóðir, börn okkar og barnabörn eiga 

rétt á að njóta þeirra gæða sem jörðin gefur af sér til jafns við okkur sem eldri eru.  

Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika 
komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum. 

Meginhugmyndin að baki sjálfbærri þróun, eða sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda, er 

                                                        
49 Sif Vígþórsdóttir. 11. október, 2008. Stjörnukíkirinn sótt 12. febrúar, 2011 á vefslóðina 
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.10.11.mp3 
50 Sif Vígþórsdóttir. 11. október, 2008. Stjörnukíkirinn sótt 12. febrúar, 2011 á vefslóðina 
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.10.11.mp3 
51 Rinaldi. 2006:177-209 

http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.10.11.mp3
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.10.11.mp3
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einföld og alls ekki ný af nálinni. Hún er tvíþætt, í fyrsta lagi að ganga ekki óhóflega á forða 
náttúrunnar heldur nýta auðlindir hennar á hófsaman hátt og þá helst þannig að þær nái að 
endurnýja sig. Þannig miðast sjálfbært skógarhögg við að planta nýjum trjám jafnharðan og 
höggvið er. Í öðru lagi felst í sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda að þær skuli ekki nýttar á þann 
hátt að af hljótist mengun eða að umhverfinu sé spillt á annan hátt. Í samræmi við þetta var eitt 
af meginmarkmiðum loftslagsráðstefnunnar í Río de Janeiro í Brasilíu að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda.52  

 
Þegar ég vann þetta verkefni og undirbjó efnisveitu í Grunnskóla Vestmannaeyja leitar 

hugur minn umsvifalaust aftur til fortíðar, til ömmu minnar og afa. Þau eru af þeirri 

kynslóð sem hefur lifað tímana tvenna. Þessi kynslóð var alin upp í því að spara og 

taka ekki öllu sem sjálfsögðum hlut. Þau ólust upp við það að bera virðingu fyrir 

efniviðnum og að nýta allt hráefni og allt sem til féll og búa til verðmæti úr því. Það er 

eiginleiki sem virðist hafa glatast í gegnum árin og sérstaklega hjá minni kynslóð. 

Tímarnir eru breyttir, lífsstíll og neyslumynstur hins almenna borgara ráða miklu um 

stöðu og þróun umhverfismála. Neysla og innkaup leiða af sér úrgang og hann safnast 

upp sem aldrei fyrr. Árlega falla til um 1,8 tonn af úrgangi á hvern íbúa Íslands og 

hækkar sú tala með hverju árinu.53 En er það ekki hlutverk okkar fullorðna fólksins að 

breyta þessu og leiða Íslendinga í átt að sjálfbærari lífsstíl? Ég tel mig vera í góðri 

aðstöðu til þess þar sem ég er kennari og það hlutverk krefst þess af mér að móta 

nemendur mína sem ábyrga einstaklinga fyrir umhverfi og náttúru. Magn úrgangsins 

segir ekki alla söguna heldur er það hvernig hann er endurnýttur og hvernig hann er 

meðhöndlaður.54 Við getum haft áhrif á úrgang einungis með því að breyta hegðunar- 

og neyslumynstri okkar.  

 Það að menntun til sjálfbærrar þróunar sé orðin einn af grunnþáttum til 

menntunar í drögum að nýrri aðalnámsskrá er í raun og veru kjörið tækifæri til þess að 

breyta viðhorfum fólks til auðlinda jarðar, kenna því mikilvægi sjálfbærrar þróunar og 

hvað við getum gert til þess að vera umhverfisvænni. Því miður halda of margir að 

orkuauðlindir okkar Íslendinga séu óþrjótandi. En hvað ef ekki? Nú er tækifæri til að 

breyta hugsun okkar og stuðla að getu til aðgerða.  

 Aðalslagorð sjálfbærrar þróunar er; „hugsað á heimsvísu, framkvæmt í 

nærumhverfi” (e. think globally, act locally)55 og fannst mér það vera góður 

                                                        
52 http://www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=1840 Vefslóð sótt 12. mars, 2011 
53 Umhverfi og auðlindir: Stefnum við í átt til sjálfbærrar þróunar? 2009:32 
54 Umhverfi og auðlindir: Stefnum við í átt til sjálfbærrar þróunar? 2009:36 
55 http://www.newgeography.com/content/00938-millennials-think-globally-act-locally Vefslóð sótt 15. 
apríl, 2011 

http://www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=1840
http://www.newgeography.com/content/00938-millennials-think-globally-act-locally
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grundvöllur fyrir því að setja á stofn skapandi efnisveitu í minni heimabyggð, 

Vestmannaeyjum. Ég tel skapandi efnisveitu og tilraun til að breyta viðhorfum fólks 

gagnvart umhverfismálum einnig mikilvægt í ljósi mikillar umræðu undanfarna 

mánuði um díoxínmengun frá sorpbrennslustöðinni í Eyjum, á Klaustri og auk þess í 

sorpbrennslustöðinni Funa á Ísafirði. Á Ísafirði hefur of hátt magn díoxíns í 

andrúmsloftinu haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér og hefur þurft að slátra 

eldisdýrum og búfénaði auk þess sem díoxín hefur slæm áhrif á fóstur dýra og 

manna.56 Nýjar mælingar hafa ekki enn verið opinberaðar í Eyjum en mælingar á 

díoxín mengun frá árinu 2007 sýndu fram á að mengunin var 84 sinnum meiri en 

viðmiðunarmörk sem sorpbrennslur, sem starfa á grundvelli EES reglna frá 2003 gerðu 

ráð fyrir.57 Allar þessar þrjár sorpbrennslustöðvar hafa hins vegar starfað á grundvelli 

undanþágu frá EES reglunum sem íslensk stjórnvöld sóttu um. Nú er hinsvegar 

tækifæri til þess að axla ábyrgð og minnka sorpbrennslu, þó ekki nema með litlu móti 

til að byrja með og þar af leiðandi breyta vonandi viðhorfum okkar til daglegrar neyslu 

og mikillar sóunar.  

 

3.3.1. Skapandi efnisveita 

ReMida er hugtak sem notað er yfir skapandi efnisveitu í borginni Reggio Emilia og er 

eitt af því sem hugmyndafræðin hefur alið af sér. Yfirvöld leikskólamála í borginni 

ákváðu í samvinnu við ýmsar opinberar stofnanir borgarinnar og fyrirtæki að safna 

efnivið sem gengi af á öðrum stöðum og gera hann aðgengilegan fyrir börnin í 

leikskólum borgarinnar með skapandi starf í huga.58 Nafnið ReMida er skemmtilegt og 

er nokkurs konar orðaleikur. Það er samsett úr orðunum Rex sem þýðir konungur en er 

einnig tilvísun í borgina Reggio Emilia og hinsvegar Mida sem er tilvísun í Mídas 

konung sem var þekktur fyrir að breyta hlutum sem hann snerti, í gull.59 

Megintilgangur ReMida er að veita tækifæri til að þróa sköpunargáfu og efla 

umhverfisvitund og samfélagslega ábyrgð.60 Skapandi efnisveitu er ætlað að efla 

sjálfbærni viðhorf sem er í takt við drögin að nýju aðalnámsskránni og hvetur að auki 

                                                        
56 http://www.mast.is/Uploads/document/Skyrslur/AfangaskyrslaAhrifdioxinmengunarEngidal010411.pdf Vefslóð 
sótt 15. Apríl, 2011 
57 Sjá töflu um díoxínmælingu í eldri sorpstöðvum http://82.221.28.69/Adofinni/Frettir/nr/6952  Vefslóð 
sótt 18. febrúar, 2011 
58 http://www.sare.is/hugmynd/skapandi_efnisveita/  Vefslóð sótt 10. feb, 2011 
59 Kristín Dýrfjörð. 22. feb, 2008. Stjörnukíkirinn sótt 12. febrúar, 2011 á vefslóðina 
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.02.22.mp3 
60 Petterson. 2007:12 

http://www.mast.is/Uploads/document/Skyrslur/AfangaskyrslaAhrifdioxinmengunarEngidal010411.pdf
http://82.221.28.69/Adofinni/Frettir/nr/6952
http://www.sare.is/hugmynd/skapandi_efnisveita/
http://podcast.ruv.is/stjornukikir/2008.02.22.mp3
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til frumkvöðlastarfs og notkunar ímyndunaraflsins.61 Í efnisveitu er safnað saman 

verðlausum efnivið og allskonar hlutum sem falla til í daglegu lífi fólks og fyrirtækja 

sem færu annars í ruslið eða á haugana. Verðlausi efniviðurinn er síðan notaður með 

skapandi starf í huga. Bæði leik- og grunnskólakennarar hafa reyndar verið mjög 

duglegir í gegnum tíðina og notað verðlausan efnivið eins og t.d. mjólkurfernur eða 

klósettrúllur, í skapandi verkefnum. Munurinn er hinsvegar sá að í efnisveitu er 

efniviðurinn notaður meðvitað í námi sem miðast við rannsóknir og uppgötvanir 

nemendanna. Efnisveita getur orðið uppspretta innblásturs þegar kemur að því að fá 

nýjar hugmyndir um efni og hvernig maður getur notað það og lögð er á það sérstök 

áhersla að flokka efniviðinn og setja hann fram á aðlaðandi hátt þannig að hann freisti 

barnanna og höfði til snerti-og sjónskyns þeirra.62 Sem dæmi um efnivið má nefna 

eggjabakka, flöskur, glerkrukkur, allskonar spýtur, garn og efnisafganga, tölur, perlur, 

matvæli sem komin eru fram á síðasta söludag eins og t.d. maísbaunir, hrísgrjón, salt 

og kaffibaunir. Efniviðurinn getur verið unninn eða óunninn og í raun eru 

möguleikarnir óteljandi. Einu reglurnar eru þær að efnið má ekki innihalda eiturefni og 

verður að vera hreint.63 

Það er mikilvægt að byrja smátt og í sínu nærsamfélagi því þó að aðgerðir 

hvers og eins virðast í fljótu bragði smáar og léttvægar þá hafa þær saman afgerandi 

áhrif á umhverfi okkar. Í litlu samfélagi eins og Vestmannaeyjum er mjög líklegt að 

verkefni af þessu tagi, spyrjist út og smiti út frá sér. Við getum tekið ákvarðanir um 

innkaup og neyslu í okkar daglega lífi og stuðlað þannig að sjálfbærari nýtingu 

auðlinda og dregið úr sóun verðmæta og efniviðs sem fellur til í framleiðslu á hinum 

ýmsu sviðum. Skapandi efnisveita er lítið skref en samt sem áður skref í átt að 

menntun til sjálfbærni. Einnig tryggir slík efnisveita börnum og öðrum, efnivið sem 

annars væri haugamatur, nýtt og auðugt líf í skapandi vinnu – það er mikilvægt með 

hliðsjón af mikilli neysluhyggju og hraðri endurnýjun, t.d. vegna tískustrauma. 

 

3.4. Einstaklingsmiðað nám 

„Börn eru gullnáma en hlutverk fullorðinna er að fá gullið til að glóa.”64 

 

                                                        
61 Petterson. 2007:10 
62 Petterson: 2007:14-15 
63 Petterson. 2007:15 
64 Malaguzzi. 1988:71 
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Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt lögum65 

eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og sveitarfélögunum er skylt að 

sjá nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvort sem um er að ræða fötluð eða 

ófötluð börn, langveik börn, afburðargreind börn eða börn með þroskaröskun, börn frá 

afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr m.t.t. 

tungumáls, þjóðernis eða menningu.66 Hlutverk kennarans er að stuðla að 

einstaklingsmiðuðu námi og leggja sérstaka áherslu á að efla sjálfstæð vinnubrögð 

nemenda, virkni þeirra og sköpun en þetta er fullkomlega í takt við það sem 

hugmyndafræði Reggio Emilia leggur áherslu á.  

Robinson67 heldur því fram að börn sem eru sterk á bóklega sviðinu ná oft ekki 

að rækta aðra hæfileika sína. Þau börn sem eru ekki eins sterk á bóklega sviðinu eru 

oftar en ekki sterk á öðrum sviðum en vita hreinlega ekki af því. Þau geta m.a.s. farið í 

gegnum allan leikskólann, grunnskólann og jafnvel framhaldsskóla án þess að vita 

nokkurn tímann hvar helsti styrkur þeirra liggur.68 Þessi börn verða oftar en ekki 

óánægð og fyllast reiði gagnvart sjálfum sér og skólakerfinu. Áherslur í skólastarfi hafa 

í þessu samhengi breyst og hlutverk kennarans samhliða því. Hann hefur nú aukna 

ábyrgð á uppeldi barnanna og mæta þörfum allra nemenda um fjölbreytt nám og 

mismunandi námsleiðir sem hæfir hverjum og einum, háð reynslu einstaklings og 

hvernig hann byggir ofan á þá reynslu.  

 

3.4.1. Stöðvavinna og val á áhugasviði 

Nokkrir íslenskir leikskólar sem starfa í anda Reggio Emilia hafa tekið upp 

stöðvavinnu sem eitt vinnuform sitt með börnum en stöðvavinna hefur aðallega verið 

þróuð í leikskólum sem starfa í anda Reggio Emilia í Svíþjóð.69 Stöðvavinna felst m.a. 

í því að grípa hugmyndir og áhugasvið barnanna og útfæra á námsstöðvum. 

Námsstöðvar eru í boði þrisvar í viku og hefjast með stöðvafundi. Á stöðvafundi er 

börnunum kynntar stöðvarnar og hvaða verkefni á að leysa á hverri stöð. Það er ekki 

skylda fyrir barn að velja sér stöð - heldur getur það valið sér frjálsan leik á tilteknu 

svæði ef það kýs. Stöðvavinna er leið til að nálgast áhugasvið allra barnanna þar sem 

hægt er að nýta sér áhugasviðin til fræðslu og náms. Nauðsynlegt er fyrir kennarana að 

                                                        
65 Lög um grunnskóla. 2008. nr. 91. 2. gr. 
66 Aðalnámsskrá grunnskólanna (Drög). 2010:6  
67 Robinson. 2011: 107-108 
68 Robinson. 2011:107-108 
69 http://www.sare.is/hugmynd/stodvarvinna/ Vefslóð sótt 12. apríl, 2011 

http://www.sare.is/hugmynd/stodvarvinna/
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vera sérstaklega vakandi fyrir hugmyndum barnanna og hvað það er sem vekur áhuga 

þeirra. Stöðvavinna er þannig einstaklega hentug til þess að skapa umhverfi sem hefur 

mismunandi efnivið í boði og höfðar til mismunandi áhugasviða barnanna. Ýmsar 

leiðir eru farnar til að framkvæma vel heppnaða stöðvavinnu. Á stöðvunum getur verið 

eitthvað viðfangsefni í boði sem börnin vinna í einstaklingsvinnu en stöðvarnar geta 

einnig krafist meira af bæði kennurum og nemendum þegar börnin vinna saman að 

einhverju ákveðnu verkefni og kennarinn styður við og leiðir þau áfram.  

 

4. Þemavikan sem hugmynd 

Til að sýna fram á að hugmyndafræði Reggio Emilia eigi erindi í grunnskólum fékk ég 

vilyrði skólastjórnenda Grunnskólans í Vestmannaeyjum, fyrir því að standa fyrir 

þemaviku í skólanum með áherslu á þau vinnubrögð sem tíðkast í leikskólum sem 

vinna í anda Reggio Emilia. Þemavikan var til þess ætluð að afla gagna í formi 

ljósmynda, viðtala og viðhorfskannana og gera tilraunir með stöðvavinnu og efnisveitu 

og sýna fram á að hugmyndafræðin henti sem verkfæri til að nálgast þarfir barnanna og 

viðurkenna þær fjölmörgu námsleiðir sem þau nota í námi sínu. 

 

4.1. Tilgangur og markmið 

Tilgangur verkefnisins var að kanna hvort og hvernig hægt væri að nota 

hugmyndafræði Reggio Emilia sem innblástur að grunnskólakennslu og hvaða þættir 

sem eru einkennandi fyrir þetta athyglisverða starf, væru hentugir til notkunar í 

grunnskóla. Ég sé hugmyndafræði Reggio Emilia fyrir mér sem verkfærakistu þar sem 

áherslan er lögð á gagnrýna hugsun, lýðræði, sjálfbærni, sjálfstæða hugsun og skapandi 

starf. Verkfærakistan er afar hentug til þess að halda utan um þessa áhersluþætti þannig 

að kennslan verður markvissari en kistan heldur þeim til haga og gerir það að verkum 

að aðferðirnar eru aðgengilegri fyrir kennarann. Hugmyndin er að nokkru leyti ný af 

nálinni hér á landi en að mínu mati hafa skólar eins Norðlingaskóli starfað ómeðvitað 

eftir þessari hugmyndafræði og notað t.d. stöðvavinnu í sínu skólastarfi. Með þessu 

verkefni er ég einfaldlega að þróa kennsluaðferð eða ákveðið verklag og auka þannig 

við flóru kennsluaðferða sem kennarar geta notað við kennslu allt til þess að draga 

fram það besta í nemendum sínum. Með tilkomu nýrrar námsskrár gefst aukið svigrúm 

fyrir skóla til að þróa starf sitt til hins betra og gera tilraunir með skólastarf. Skólum 

verður meira í sjálfsvald sett hvernig námsskráin er túlkuð og gefst loksins tækifæri til 

að byggja upp ákveðna menningu og samfélag innan síns skóla.   
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Um þessar mundir eru lagðar nýjar línur í menntastefnu þjóðarinnar þar sem einn af 

fimm grunnþáttum til menntunar er menntun til sjálfbærni.  Auk þess hefur áratugurinn 

2005-2014 verið nefndur Áratugur menntunar til sjálfbærrar þróunar.70 Drög að nýrri 

aðalnámsskrá grunnskólanna er auk þess opnari og gefur kennurum og 

skólastjórnendum tilefni og svigrúm til að þróa starf sitt til hins betra og móta stefnu 

sem byggir á ákveðnum áherslum í starfi. Að auki finnst mér þetta tækifæri til að vekja 

enn meiri athygli á umræðu um díoxínmengun af völdum sorpbrennslu eins og ég 

talaði um hér að framan. 

Markmið verkefnisins var að standa fyrir þemaviku í 5. bekk Grunnskóla 

Vestmannaeyja og leggja áherslu á það að nota Reggio Emilia hugmyndafræðina. 

Hugmyndin var að flétta hugmyndafræði og aðferðarfræði Reggio Emilia við almennt 

námsefni 5. bekkjar í samfélagsfræði og sýna þannig fram á að markmiðum 

aðalnámsskrár grunnskólanna er hægt að ná með skapandi starfi í anda Reggio Emilia. 

Allir skólar landsins semja sína skólanámsskrá þar sem gerð er grein fyrir því hvernig 

nýta á það svigrúm til ákvarðanna og athafna sem lög, reglugerðir, aðalnámsskrá og 

skólastefna viðkomandi sveitarfélaga veita. Skólanámsskránni er ætlað að vera nánari 

útfærsla á ákvæðum aðalnámsskrár og í henni gefst kostur á að laga opinber fyrirmæli 

að sérstöðu, staðbundnum aðstæðum, menningu og stefnu hvers skóla. Með 

námsskránni er skólunum ætlað að gera grein fyrir því hvernig þær aðstæður þeirra eru 

nýttar til að efla nám og kennslu og á hvaða gildum starf skólans byggir á.71 Verkefnið 

er tilraun til að laga Reggio Emilia hugmyndafræðina að almennu skólastarfi í 

grunnskóla. Þemavikan sem ég skipulagði stóð yfir dagana 14.-18. febrúar og tók mið 

af almennri kennslu sem vinnubrögðum Reggio Emilia hugmyndafræðinnar var fléttað 

saman við. Fengist var við efnisveitu, stöðvavinnu, gagnrýnar umræður og allt það sem 

venjulega er gert í hefðbundnum leikskóla sem vinnur í anda Reggio Emilia. 

Tilgangurinn var ekki að umturna fyrirfram ákveðnu skólastarfi og kennsluáætlun sem 

umsjónarkennarinn hafði sett fyrir heldur að sýna fram á að skapandi hugmyndafræði 

helst í hendur við námsefni og er í raun mikilvægur og órjúfanlegur þáttur af því. 

 

 

 

 
                                                        
70 UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf Vefslóð sótt 8. apríl, 2011 
71 Aðalnámsskrá grunnskóla (Drög). 2010:31 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf


 26 

4.2. Val á skóla/þátttakendum 

Ástæður fyrir því að ég valdi Vestmannaeyjar eru nokkrar. Vestmannaeyjar er 

heimabær minn og mér fannst þetta frábært tækifæri til að gera eitthvað gott og 

skemmtilegt fyrir skólann í Eyjum. Ég bý yfir miklu tengslaneti í Eyjum og þá 

sérstaklega í grunnskólanum þar sem að ég kenndi þar á árunum 2006 – 2008.  Ég 

þekki þ.a.l. vel til skólasamfélagsins í Eyjum. Vestmannaeyjabær er auk þess 

afskaplega hentugur staður til að prufukeyra verkefni sem þetta, þar sem lögð er 

áhersla á að efla menntun til sjálfbærni. Eyjarnar eru einangraðar sem gerir það að 

verkum að sækja þarf alla þjónustu til nærsamfélagsins. Í rauninni er allt til alls í 

Eyjum, blikk- og stálsmíðasmiðjur, trésmíðaverkstæði, Impra og Fablab 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands), prentsmiðjur, fiskvinnslustöðvar og margt fleira. Þannig 

er nálægðin mikill kostur og gott tækifæri til að sýna fram á að nútímasamfélag getur 

vel verið sjálfbært. 

 

4.3. Teymið 

Þeir sem stóðu að verkefninu með mér voru Þóra Guðmundsdóttir, kennari og 

verkefnisstjóri Grunnskóla Vestmannaeyja og Sigurlás Þorleifsson aðstoðarskólastjóri 

en hann hafði milligöngu um samskipti mín og Þóru til að byrja með auk þess sem 

hann hafði umsjón með staðsetningu efnisveitunnar. Byrjað var á því að finna út hvaða 

kennarar væru tilbúnir að vera með þemaviku í sinni kennslu. 4. eða 5. bekkur voru 

efstir á óskalistanum einfaldlega vegna þess að mér fannst mikilvægt að sýna fram á að 

hugmyndafræði Reggio Emilia eigi fullt erindi í námi barna sem eru nokkuð eldri en 

börn í leikskóla, þ.e.a.s. 8 – 10 ára. Þess vegna hentaði vel að Þóra er verkefnisstjóri 

grunnskólans og að auki kennari í 5. bekk. 5. R.B. er gamli umsjónarbekkurinn hennar 

en hún kennir þeim núna ensku og samfélagsfræði. Eftir að ákvörðun lá fyrir hvaða 

bekk ég myndi vinna með, hófum við Þóra umræður um hvernig best væri að 

skipuleggja þessa þemaviku sem yrði í anda Reggio Emilia, með það að markmiði að 

efla skapandi starf og gagnrýna hugsun í grunnskólanum. Verkefnið spurðist fljótlega 

út og ekki leið á löngu uns umsjónarkennarnir í hinum 5. bekkjunum tveimur vildu 

einnig nýta tækifærið og taka þátt. Þóra kom skilaboðum áleiðis til þeirra Þórdísar 

Jóelsdóttur umsjónarkennara 5.Þ.J. og Aðalheiðar Pálsdóttur umsjónarkennara 5. A.P. 

auk þess sem Sigrún Alda Ómarsdóttir kennari 5. R.B. var höfð með í ráðum en hún 

leysir umsjónarkennara þess bekkjar af, sökum veikinda. Þemavikan var rúm ein vika 

að lengd og eftir hana vann ég úr skráningum og öðrum gögnum frá ferlinu og 
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viðhorfskönnunum þeirra kennara sem tóku þátt sem og viðtölum við nemendur 5. 

bekkjanna.  

 

4.4. Skipulagning 

Þegar maður undirbýr verkefni af þessu tagi er mjög mikilvægt að vera vel skipulagður 

en samt sem áður sveigjanlegur. Sveigjanleiki er mikilvægur í skólastarfi og í Reggio 

Emilia er lögð sérstaklega áhersla á það að festa sig ekki um of í formsatriðum og vera 

tilbúinn að sýna sveigjanleika. Vegna þess að þetta var samstarfsverkefni á milli mín 

og aðila innan Grunnskóla Vestmannaeyja var engu að síður mikilvægt að ég héldi mig 

við setta áætlun því samstarfsfélagar mínir eru í fastri vinnu og þurfti ég að taka tillit til 

þess. Gott samstarf sem felur í sér stundvísi, skipulag og virðingu er grundvöllur fyrir 

vel heppnað verkefni og sérstaklega þegar börn eiga í hlut. Áður en ég byrjaði samstarf 

mitt og undirbúningsvinnu við skólann kortlagði ég tengslanetið og þær bjargir sem ég 

hefði yfir að ráða, gerði svokallaða SVÓT – greiningu til að vera meðvituð um 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifærin sem fælust í verkefninu og fór yfir hvernig 

að gagnaöflun yrði staðið á meðan á verkefninu stæði. Mikilvægt er að átta sig á því 

hverslags rannsóknarvinna hentar best og hvernig ég met verkefnið að því loknu með 

því að móta matsaðferðir auk þess sem ég setti mér velgengniviðmið. Ég kannaði hvort 

mikill kostnaður myndi hljótast af þessu og gerði kostnaðaráætlun sem og 

kynningaráætlun því verkefninu er ætlað að halda áfram í einhvern tíma og vonandi 

vekja athygli. 

 
4.4.1. Kostnaður 

Kostnaður féll alfarið á Grunnskóla Vestmannaeyja en sá kostnaður var aðallega vegna 

pappírs, þekju- og akrýlmálningar, pensla, lita, tússlita og fleira í þeim dúr en einnig 

nýjar hillur fyrir efnisveituna en stjórnendur skólans sáu ekki ástæðu til þess að útbúa 

sérstaka kostnaðaráætlun vegna verkefnisins. Það efni sem við fengum að nota í 

þemavikunni er lítill hluti af fjárhagsáætlun skólans fyrir skólaárið 2010-2011.  

 

Kostnaðaráætlun Fjársjóðskistunnar Krónur  
Ferðakostnaður (Herjólfs- og rútuferðir) 18000 

Bensínkostnaður (Vegna útréttinga í Eyjum) 8000 

Samtals 26000 
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Annar kostnaður var tiltölulega lítill og ég dekkaði hann sjálf en einnig naut ég góðs af 

velvild fyrirtækja og einstaklinga í bænum og fékk ýmislegt gefins til að setja upp 

efnisveituna. Má þar nefna sælgætisbox sem voru einstaklega hentug sem ílát undir 

smáhluti, krukkur, kassa, rimlagardínur úr bambus úr félagsheimilinu og afgangs 

efnivið úr t.d. stálsmiðju. Náttúran er auk þess gjöful og sá efnisveitunni fyrir steinum, 

timbri og fleiri náttúruefnum.  

 

 

4.4.2. Tímalína 

 
 

 

4.4.3. Verkefnapíla (graphic game plan) 
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4.5. Hagsmunaaðilar 

Grunnskóli Vestmannaeyja er einn stærsti hagsmunaaðili verkefnisins, þar sem um er 

að ræða ákveðið tilraunaverkefni er vonandi upphaf að skólaþróun grunnskólans. 

Markmiðið er að sýna fram á mikilvægi skapandi greina og skapa nemendum gott 

námsumhverfi með fjölbreyttum nálgunum og ævintýrum á hverju götuhorni. 

Skólaþróun og nýbreytni í starfi sem gefur góða raun mun auka hróður skólans, bæði 

hjá menntasamfélaginu í sinni heildarmynd og hjá nemendum, foreldrum og 

kennurum. Auk þess eru skipuleggjendur verkefnisins mikilvægir hagsmunaaðilar. 

Gott verkefni og tilraun sem skilar vonandi tilætluðum árangri sýnir fram á metnað 

skólastjórnenda í þessu tilfelli Sigurláss, til að brydda upp á nýjungum í skólastarfi. 

Skapandi starfi sem er fléttað saman við hefðbundnar námsgreinar vekur athygli og er 

til þess ætlað að ná því besta fram í nemendum skólans. Árangursríkt verkefni sem 

gefur góða reynslu og sýnir fram á mikilvægi listrænnar nálgunar í námi samhliða því 

að uppfylla kröfur aðalnámsskrár, mun auka hróður Þóru sem metnaðarfulls 

verkefnisstjóra sem er til í að þróa skólastarfið og hugsanlega þróa vinnubrögð eða 

verklag sem aðrir kennarar geti notið góðs af og nýtt sér í framtíðinni.  

 Ekki megum við gleyma nemendunum í 5. bekk sem tóku þátt í verkefninu eða 

þemavikunni. Svona verkefni gerir kröfur til nemendanna og sýnir fram á að 

fjölbreyttir hæfileikar á öðrum sviðum en bóklegum, geta reynst einstaklega vel í námi. 

Ef vel tekst til að búa til kjöraðstæður fyrir skapandi nám og gagnrýna hugsun 

nemendanna gæti það hugsanlega skilað sér í meiri áhuga fyrir námsefninu og víkkað 

sjóndeildarhring þeirra í gegnum nýjar og spennandi upplifanir.  

 Síðast en ekki síst er ég hagsmunaaðili þessa verkefnis og veltur árangur þess á 

hversu vel ég mun kynna verkefnið í framtíðinni, bæði fyrir kennara sem og aðra sem 

hafa áhuga á almennri skólaþróun og hvernig er hægt að blanda skapandi vinnu meira 

við nám barna á grunnskólastigi.  

 

4.6. Kortlagning tengslanets og bjarga 

• Grunnskóli Vestmannaeyja er minn gamli vinnustaður og hef ég þess vegna 

góð tengsl við bæði kennara skólans sem og stjórnendur. 

• Staðsetning efnisveitunnar var fyrsta spurningin sem ég þurfti að svara og var 

Sigurlás Þorleifsson aðstoðarskólastjóri í forsvari fyrir skólann í því að finna 

hentuga staðsetningu efnisveitunnar. 
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• Þóra Guðmundsdóttir var milliliður minn við hina kennarana og það var í 

samvinnu við hana sem ég skipulagði þemavikuna.  

• Við uppsetningu efnisveitunnar leitaði ég að verðlausum efnivið úti um allan 

bæ. Ég er Vestmannaeyingur í húð og hár og hef þannig góð sambönd úti um 

allan bæ og í hinum ýmsu fyrirtækjum og það réði því hversu mikið af efnivið 

safnaðist. 

  

4.7. SVÓT – greining  

Áður en ég fór af stað með verkefnið gerði ég svokallaða SVÓT – greiningu sem er 

afar einfalt en árangursríkt tæki til að gera mér betur grein fyrir styrkleikum 

verkefnisins, veikleikum þess, hvaða ógnanir steðjuðu að því og hvaða sóknartækifæri  

fælust í því. Í sinni einföldustu mynd, felst greiningin í því að búa til lista með þessum 

fjórum þáttum í samhengi við þetta tiltekna verkefni. 

 

4.7.1. Styrkleikar 

Helsti styrkleiki þessa verkefnis er hversu nýjungagjarnt það er. Mér er ekki kunnugt 

um að Reggio Emilia hugmyndafræðin hafi markvisst verið höfð að leiðarljósi í 

grunnskólakennslu hér á landi þrátt fyrir að í skólum má sjá ýmis merki um að þeir 

vinni ómeðvitað eftir téðri hugmyndafræði. Ég hef yfir öflugu tengslaneti að búa, þar 

sem nálægðin er í fyrirrúmi í litlu samfélagi eins og Vestmannaeyjabæ. Þar að auki var 

ég með góð sambönd inn í Grunnskóla Vestmannaeyja og ég átti ekki í vandræðum 

með að fá að vera með verkefni af þessu tagi í skólanum. Skólastjórnendur voru 

jákvæðir gagnvart tilraunaverkefni sem þessu og sýndu þar með vilja sinn í verki í að 

auðga skólastarfið enn frekar.  

Drög að nýrri aðalnámsskrá grunnskóla um menntun til sjálfbærrar þróunar 

gefur einnig tilefni til þess að þróa skólastarfið í takt við nýjar áherslur. Leikskólar sem 

vinna í anda Reggio Emilia eru í raun afskaplega sjálfbærir og þess vegna kjörið að 

hafa hugmyndafræðina sem fyrirmynd að frekara þróunarstarfi í grunnskóla. Áhugi 

kennarana og skólans var mikill og var samstarfið árangursríkt. Ég hef nokkra reynslu 

af hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem ég hef unnið í um eitt og hálft ár á 

leikskólanum Baugi en með þessu verkefni vildi ég auk þess dýpka þekkingu mína á 

þessari hugmyndafræði. Ég er auk þess myndlistarmaður og hef mikla reynslu á 

skapandi vinnu og þeim vinnubrögðum sem felast í verkstæðisvinnu.  
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Það hversu lítið samfélag Vestmannaeyjabær er reynist verkefninu mikill 

styrkleiki, bæði hvað varðar tengslanet og bjargir. Í Vestmannaeyjum þekkja allir, alla 

og þess vegna auðvelt að koma sér í samband við fólk, vanti eitthvað. Þar er líka allt til 

alls og eyjan er  hentugur staður til að prufukeyra verkefni sem lýtur að sjálfbærni.  

 

4.7.2. Veikleikar  

Þrátt fyrir að það sé einkar jákvætt að verkefnið sé nýjung þá getur það einnig verið 

veikleiki. Um nokkra ára skeið hafa efasemdarraddir heyrst um það hvort að gerlegt sé 

að aðlaga hugmyndafræði Reggio Emilia að grunnskólakerfinu þar sem að 

grunnskólinn er öðruvísi og afmarkaðri í uppbyggingu en leikskólinn. Reynslutíminn 

var mjög stuttur og í raun hefði ég þurft ár til að nota þetta í minni kennslu. Ég er auk 

þess búsett í Reykjavík og það var undir kennurunum komið hvort að verkefnið myndi 

lifa áfram. Kennararnir sem ég vann með í verkefninu voru ekki vel að sér í 

hugmyndafræði Reggio Emilia en ég notaði tækifærið og kynnti hana rækilega fyrir 

starfsfólki skólans. 

 

4.7.3. Ógnanir 

Það sem virðist helst ógna því að efnisveitan haldi áfram er að kennarar munu ekki líta 

á hana sem álitlegan kost í skapandi vinnu. Þeir voru hvorki vel að sér í 

hugmyndafræði Reggio Emilia né ReMidu hugmyndafræðinni sem liggur að baki 

skapandi efnisveitunni. Yfirleitt þarf hinsvegar bara einn kennara til þess að starf og 

verkefni sem þetta eigi lengri líftíma og er það markmiðið að efnisveitan fái að lifa 

áfram en ekki einungis í þemavikunni. Börn eru óútreiknanleg og það getur alltaf farið 

á þann veg að þau hafa engan áhuga fyrir því sem maður setur þeim fyrir eða kynnir 

fyrir þeim.  

 

4.7.4. Tækifæri 

Staðsetning skólans og þar af leiðandi skapandi efnisveitunnar, er einkar hentug fyrir 

samstarf í framtíðinni við t.d. leikskólann Kirkjugerði sem er í næsta nágrenni og að 

auki elliheimilið ef vilji væri fyrir hendi en eins og stendur mun efnisveitan einungis 

þjóna 1.-5. bekkjum skólans. Verkefnið gefur mörg tækifæri til framhaldsvinnu og er 

þar kannski helst fyrirhuguð bókaútgáfa mín sem mun fela í sér hugmyndabókaröð þar 

sem hver bók mun hafa sínar áherslur eins og t.d. stöðvavinnu, skapandi efnisveitu og 

uppeldisfræðilegar skráningar svo eitthvað sé nefnt. Samhliða bókaútgáfunni mætti 
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vera með vinnustofur fyrir kennara eða nokkurskonar endurmenntunarnámskeið þar 

sem kynnt væru tækifærin sem liggja í hugmyndafræði Reggio Emilia og hvernig hægt 

er að nálgast menntun til sjálfbærrar þróunar sem nýjan grunnþátt aðalnámsskrár. 

Til að efla skapandi og gagnrýna hugsun er hugmyndafræði Reggio Emilia afar 

góður verkfærakassi til að ná þeim markmiðum og halda utan um starf sitt. Í þessu 

verkefni felst tækifæri til að innleiða Reggio Emilia vinnubrögð í alla grunnskóla á 

Íslandi.  

Verkefnið heppnaðist það vel að ég hef í hyggju að taka það á næsta stig og 

halda áfram með það. Hugsanlega gera fleiri tilraunaverkefni og leggja áherslu á hina 

þættina sem einkenna hugmyndafræði Reggio Emilia og nota síðan niðurstöðurnar sem 

efni í hugmyndabækur fyrir kennara. Jafnvel halda endurmenntunarnámskeið fyrir 

kennara og kynna fyrir þeim hvernig hægt er að nálgast nýjan grunnþátt til menntunar 

um sjálfbæra þróun. Þetta eru allt saman góðar og gildar hugmyndir og tíminn verður 

að leiða í ljós hvert ég kemst með verkefnið. Það sem ég þarf að gera er að búa til nýjar 

áætlanir, kostnaðar- og kynningaráætlanir og setja mér skýr markmið með framhaldið. 

 

Til að vega upp á móti því að reynslutíminn var mjög stuttur fylgdi ég verkefninu eftir 

nokkrum sinnum með heimsóknum í skólann og þá aðallega til að fylgjast með hvernig 

efnisveitunni reiddi af. Ég kynnti hugmyndafræði Reggio Emilia rækilega fyrir 

starfsfólki skólans með glærusýningu sem sýnd var á kennarafundi auk þess sem ég 

hafði safnað saman efni á internetinu um alla þá möguleika sem fælust í því í að nota 

verðlausan efnivið og nýta hann í skapandi vinnu. 

 

4.8. Velgengniviðmið verkefnisins 

Afrakstur verkefnisins felst fyrst og fremst í því hvort og hvernig mér takist að koma 

með haldbær rök fyrir því hvers vegna hugmyndafræði Reggio Emilia er hentug fyrir 

grunnskólastarf með þeirri reynslu og þekkingu sem ég afla mér í þemavikunni. Ef ég 

hugsa þessa hugmyndafræði sem verkfærakassa sem er aðgengilegur fyrir kennara er í 

raun ekkert því til fyrirstöðu að ætla að þetta sé raunhæft. Í verkfærakassanum eru tæki 

og tól sem eiga að efla gagnrýna og skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, efla 

lýðræði og skilning barna á mikilvægi mannréttinda og jafnréttis. Þar að auki er að 

finna verkfæri sem ætlað er að efla sjálfbærni viðhorf og umhverfisvitund. Lögð er 

áhersla á læsi í víðum skilningi eins og t.d. myndlæsi, almennan lestur og læsi á 
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aðstæður og hvernig ber að bregðast við þeim eins og t.d. í umræðum. Allt til þess 

ætlað að ná því besta fram í nemendunum. 

Hörð viðmið verkefnisins voru óveruleg. Þau voru afurðir verklegrar vinnu 

nemendanna í þemavikunni. Í Reggio Emilia er aðaláherslan á ferlið sem nemendurnir 

upplifa við vinnu sína en ekki á lokaafurðina. Hinsvegar átti lokaafurðin einnig að 

þjóna tilgangi fræðslu þar sem lokaafurðir nemendanna voru settar til sýnis á gangi 

skólans og við verkin voru sett útskýringar, upplýsingar og fróðleiksmolar um 

viðfangsefni vinnu þeirra. Það gaf nemendunum tækifæri til að ígrunda verkefni sín 

auk þess að kynna þau fyrir hinum nemendunum og hugsanlega foreldrum. Hörð 

viðmið voru einnig í því formi hvernig efnisveitan óx og dafnaði með söfnun á 

fjölbreyttum efniviði. Ég lagði auk þess upp með að afla mér ýmissa gagna í 

þemavikunni eins og ljósmynda, viðtala við nemendur og viðhorfskannana í formi 

spurningalista sem ég lagði fyrir kennara.  

Þau mjúku viðmið sem ég bjóst við að mæta voru upplifun nemendanna og 

kennarana af vinnu þemavikunnar. Sú þekking og reynsla sem nemendurnir öðlast við 

það að vinna í stöðvavinnu að eigin hugðarefnum sem og að vinna með fjölbreyttan 

efnivið úr efnisveitu mun opna fyrir þeim annan heim náms sem byggður er á skapandi 

vinnu og að þeir öðlist meira þor, sjálfsöryggi og sjálfstraust gagnvart eigin 

sköpunargáfu og listræna gleði. Að verkefnið haldi áfram og veki aukinn áhuga 

almennings á verkefninu, hugmyndafræði Reggio Emilia og mikilvægi sjálfbærrar 

þróunar og að verkefnið skapi nýjar víddir í menntamálum á Íslandi.  

4.9. Matsaðferðir            

Verkefnið er eigindleg rannsókn þar sem notast var við fjölbreytt verkfæri við 

gagnaöflun. Sigurlína Davíðsdóttir prófessor72 telur að í eigindlegum rannsóknum sé 

m.a. verið að leitast við að ná skoðunum og viðhorfum tiltekins hóps með því að safna 

margvíslegum gögnum er varða þann hóp í þeim tilgangi að fá fullnægjandi svör og 

sjónarhorn sem flestra. Aðferðirnir sem ég beitti voru aðallega í formi viðtala, 

spurningalista og ljósmynda. Ég lagði spurningalista fyrir kennarana um viðhorf þeirra 

til aðalnámsskráarinnar, strúktúrs skólans og fleira sem við kemur almennu skólastarfi, 

auk þess sem ég spurði þá hvernig þeim fannst hafa tiltekist með þemavikuna, bæði 

hvað varðar afrakstur verkefnisins, líðan og reynslu nemendanna. Ég sendi 

umsjónarkennurum 5. bekkja og verkefnisstjóra spurningalista á tölvupósti vegna þess 

                                                        
72 Sigurlína Davíðsdóttir. 2008:99 
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að mér fannst mikilvægt að kennararnir fengju svigrúm til að ígrunda afraksturinn og 

ræða við hina kennarana. Að senda spurningalista og fá svör við þeim veltur á því 

hvort að viðmælendur svari manni en það gerist ekki alltaf. Ég ákvað hinsvegar að 

treysta á að kennararnir svöruðu mér og það í tíma og þeir reyndust vera traustsins 

verðir. Ég tók auk þess ógrynninn öll af ljósmyndum af börnunum við verklega vinnu í 

þemavikunni og tók síðan viðtöl við þau. Sigurlína bendir á að viðtöl séu oft besta 

leiðin til að kanna afstöðu einhvers afmarkaðs hóps,73 í þessu tilfelli barnanna í 5. 

bekk. Ég talaði við nokkra nemendur í einu og voru viðtölin í formi óformlegs spjalls 

þar sem ég spurði m.a. út í viðhorf þeirra til skólans og hvernig þeim hefði fundist 

þemavikan takast. Spjallið sem fór fram mánudaginn 21. febrúar, tók ég tók upp á 

stafrænt upptökutæki eða diktafón og afritaði síðan það eftir á, orð fyrir orð í tölvu. 

Nauðsynlegt er að nota upptökutæki í viðtölum sem þessum því að með þeim getum 

við verið viss um að hafa fengið svör við öllum spurningum sem lagðar eru fyrir.74 Það 

er mikið um að vera í hópi 10 ára barna og ekki víst að maður heyri eða taki eftir öllu 

sem fram fer og upptökutæki gera manni þannig kleift að fylgjast betur með umræðum 

hópsins. Til að tryggja að ég gæti unnið meira með ljósmyndirnar sem ég tók í 

þemavikunni í hugsanlegri áframhaldandi vinnu, fékk ég skriflegt leyfi frá nemendum 

sem og foreldrum eða forráðamönnum þeirra.    

Á meðan á verkefninu stóð funduðum við Þóra daglega og ræddum hvor út frá sínum 

forsendum, um hvernig gengi, bæði hvað snéri að okkur og nemendunum auk þess 

ræddum við um hvar við værum stödd í ferlinu. Við ræddum um hvað mætti 

hugsanlega betur fara og hvað við hefðum tækifæri til að laga ef þörf var á því. Auk 

þess áttum við fundi með umsjónarkennurum bekkjanna.  

Eftir þemavikuna fór ég yfir þau gögn sem ég hafði safnað mér. Ég fór yfir 

spurningalistana sem ég hafði lagt fyrir kennarana og reyndust þeir mér góð endurgjöf 

og gáfu góða mynd af því hvernig þemavikan hafði gengið. Spurningarnar til 

kennaranna voru opnar og miðuðust við að spyrja um hugsanlega líðan nemendanna á 

meðan á þemavikunni stóð. Ég bað kennarana um að svara eins hreinskilnislega og þeir 

gátu til að fá sem hlutlausast mat á þemavikuna og þeir svöruðu mér um hæl. 

 

                                                        
73 Sigurlína Davíðsdóttir. 2008:99 
74 Hall og Hall. 2004:120 
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4.10. Kynningaráætlun 

Kynningaráætlunin fyrir þetta verkefni snerist fyrst og fremst um innri 

markaðssetningu, (e. internal marketing) þ.e.a.s. kynningu fyrir kennurum, nemendum 

og foreldrum í framhaldi af því. Hún sneri þ.a.l. ekki um kynningu út á við t.d. til 

fjölmiðla – þar sem þetta verkefni var fyrst og fremst til að afla reynslu og þekkingar 

til áframhaldandi vinnu. Ef verkefnið heldur áfram í einhverri mynd t.d. með 

bókaútgáfu eða námskeiðum þá þarf ég að vinna sérstaka kynningaráætlun fyrir það.  

 

5. Undirbúningur 

Við Þóra skipulögðum þemavikuna sem átti að byggjast upp á stöðvavinnu, m.t.t. til 

námsefnisins sem nemendur voru með í samfélagsfræði. Það vildi svo heppilega til að 

nemendurnir voru að fara að byrja á nýju námsefni Frá Róm til Þingvalla75 og Komdu 

og skoðaðu: Sögu mannkyns.76 Það kom mér á óvart hversu skemmtilegt og spennandi 

námsefni er verið að þróa í dag og sérstaklega heillaðist ég af síðarnefndu bókinni. 

Námsbókin er í raun og veru ætluð börnum í 1.- 4. bekk en hún er einungis nýkomin út 

þannig að krakkarnir í 5. bekk höfðu rétt misst af henni. Kennararnir höfðu hins vegar 

ákveðið að nota hana sem kveikju eða stuttan undanfara að bókinni Frá Róm til 

Þingvalla. Ég hitti nemendurna vikuna áður en þemavikan byrjaði og þau voru afar 

spennt og forvitin yfir heimsókn minni. Ég sat með þeim í stofunni og fylgdist með 

tímanum en þau voru að ljúka námsefni um landafræði Íslands og voru með smá 

upprifjun. Þóra leggur mikið upp úr fjölbreyttri kennslu í sinni skólastofu og það má 

segja að hún vinni ómeðvitað eftir hugmyndafræði Reggio Emilia. Upprifjuninni var 

þannig háttað að saman áttu þau að gera hugkort um Ísland. Þóra lét nemendurna hafa 

litla auða miða og gaf þeim þau fyrirmæli að skrifa það sem hverjum og einum dytti 

helst í hug þegar þau heyrðu orðið Ísland, á miðana. Miðarnir hreinlega hrönnuðust 

upp því börnunum datt ótrúlega margt í hug eins og náttúran, Vestmannaeyjar, eldfjöll, 

vatn, hverir og svo mætti lengja telja. Á töfluna hafði Þóra fest stóra pappírsörk og í 

samráði við krakkana bjuggu þau til hugkort úr miðunum sem þau höfðu skrifað á. Í 

rauninni kom mér á óvart hversu vel krakkarnir voru að sér í hugkortagerð. Þau voru 

þjálfuð í því að finna undir- og yfirflokka og voru í raun mjög læs á þau hugtök og orð 

sem voru á miðunum og vissu vel hvort þau ættu heima í þessum undir- og 

yfirflokkum. Í hugmyndafræði Reggio Emilia er mikil áhersla lögð á það að börnin 

                                                        
75 Helgi Skúli Kjartansson. 2010 
76 Sigrún Helgadóttir. 2006 
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læri á sínum forsendum. Það hefur gjarnan verið þannig að fullorðna fólkið sjái fyrir 

sér ákveðna niðurstöðu og geri þannig ráð fyrir því að börnin komist að sömu 

niðurstöðu. Þóra sagði mér eftir þennan tíma að þegar hún var búin að skipuleggja 

þessa upprifjunaræfingu hafði hún séð fyrir sér ákveðið hugkort sem skiptist eftir 

landshlutum. Hún hafði gert sér í hugarlund hverslags hugkort nemendurnir myndu búa 

til en það fór samt sem áður á annan veg. Krakkarnir voru með yfirflokka eins og 

náttúra og auðlindir í stað Suðurlands, Vesturlands o.s.fr.v. eins og hún hafði hugsað 

sér. Þetta finnst mér góð dæmisaga um það hvernig við fullorðna fólkið gerum ráð fyrir 

því að börn hugsi eins og við. Börn hafa óvenjulegt sjónarhorn í augum hinna 

fullorðnu. Þar sem sum svörin virðast í fyrstu vera út í hött en þegar betur er að gáð 

reynast þau rökrétt ef viðmiðun barnsins er kunn. Sú hætta virðist þess vegna því miður 

fyrir hendi að frjó og frumleg svör séu dæmd röng eða óskynsamleg.77 Þóra er reyndar 

það reynslumikill kennari að hún er farin að þekkja þetta og viðurkenna þessa 

viðmiðun nemenda sinna og annað sjónarhorn og hugkortið varð til út frá sjónarmiðum 

nemendanna. Það er í lagi að gera sér einhverja mynd af því sem maður heldur að muni 

gerast. Það sem skiptir hins vegar höfuðmáli er hvernig unnið er úr niðurstöðunum og 

að kennarinn viðurkenni þær aðferðir sem nemendurnir nota og sjái það nám sem átti 

sér stað.  

 

5.1. Efnisveitan – Fjársjóðskistan 

Efnisveitunni var fundinn staður í litlu herbergi á 

neðstu hæð skólans. Herbergið var í raun 

geymsluaðstaða fyrir stóla sem voru ekki í notkun en 

engu að síður varð niðurstaðan sú að þetta herbergi 

eða geymsla reyndist hentugt fyrir skapandi 

efnisveituna bæði vegna þess að hún er á sömu hæð 

og í sömu álmu og list- og verkgreinastofurnar og 

þar að auki stutt frá útidyrahurðinni auk þess sem 

húsvörður skólans hafði nýverið sett upp hillur þar. 

Við skipulagningu efnisveitunnar lagði ég áherslu á 

að skipuleggja skemmtilega og fjölbreytta efnisveitu 

sem sæi börnum skólans fyrir efnivið í skapandi 

                                                        
77 Ingvar Sigurgeirsson. 1996:37 
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vinnu. Ókosturinn við þetta herbergi var hinsvegar sá að það var notað sem geymsla og 

þess vegna var erfitt að fóta sig fyrir framan hilluna sökum mikils magns stóla en það 

mál þróaðist í góða átt sem ég kem að seinna. Ég ákvað að nota vinnuheitið 

Fjársjóðskistan fyrir efnisveituherbergið og var ég þar að vísa í það að eins manns rusl 

er oft annars manns fjársjóður. Þar að auki fannst mér það vera skírskotun í hugtakið 

ReMida. Ég kíkti í fyrirtæki og fékk t.d. plastbox undan sælgæti til að nota undir 

skipulag í efnisveitunni. Auk þess kíkti ég út í fjöru og safnaði steinum og öðru 

góðgæti úr náttúrunni. Ég fór líka á minn gamla vinnustað, Skipulyftuna ehf. og sníkti 

plast og koparspón sem er umfram efni sem fellur til við rennismíði. Svo sem ekkert 

mikið af efnivið en þetta var allavega byrjun, svona rétt til þess að koma smá mynd á 

efnisveituna. Það var auk þess smá vottur af efnisveitu í skólanum. Umsjónarkennarar 

yngri bekkjanna voru búnir að sanka að sér allskonar efni, klósettpappírsrúllum, 

pappahólkum, garn- og efnisafgöngum en Þóra fór með mig í smá leiðangur um 

skólann að leita að ýmisskonar efni sem kennarar höfðu verið duglegir við að safna. 

Við þurftum reyndar að þræða allmargar stofur og geymslur til að finna það en með 

tilkomu Fjársjóðskistunnnar, geta kennarar og nemendur vonandi gengið að hráefni og 

efnivið vísum í framtíðinni, þar sem allt er á sama stað og auðvelt er að nálgast. Eftir 

að efniviðurinn var kominn í hús hófst ég handa við að flokka hann og snyrta. M.a. 

þurfti að snurfusa garnafganga og setja þá í litla hnykla, ég flokkaði efnisbúta í 

annaðhvort stóra eða litla, braut þá saman og setti í kassa. Síðan flokkaði ég hillurnar 

eftir efniviði. Ein hillan hafði t.d. að geyma náttúruefni, ein hillan matarafganga og svo 

framvegis. Ég reyndi eftir fremsta megni að raða snyrtilega og skipulagt, sem gefur 

börnunum svokallaða „ekki snerta” – tilfinningu fyrir efniviðnum og mikilvægt er að 

uppröðunin freisti barnanna og höfði til snertiskyns þeirra.  

 

5.2. Stöðvavinna – Mannkynssagan 

Í undirbúningi stöðvavinnunnar notuðum við námsefnið sem kveikju að þeirri vinnu 

sem koma skyldi. Komdu og skoðaðu: Sögu mannkyns er frábært námsefni að mínu 

mati, með allskyns ítarefni á netinu og ég ákvað að nota það sem útgangspunkt í minni 

kveikju. Ég útbjó glærusýningu með það í huga að tengja við reynsluheim barnanna og 

hin ýmsu áhugasvið og fléttaði hana þar að auki við námsefni bókarinnar Komdu og 

skoðaðu: Sögu mannkyns þar sem sagt er frá fornmenningu Grikkja, Egypta og 

Rómverja en þar að auki eru kaflar um aðra menningarheima t.d. í Kína og Perú með 

það að leiðarljósi að kveikja áhuga fyrir áframhaldandi námsefni, Frá Róm til 
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Þingvalla. Ég reyndi að setja mig í spor nemendanna með því að ímynda mér að ég 

væri barn og hugsaði um það sem ég hafði áhuga á og reyndi að tengja námsefnið 

þannig við t.d. Sögur úr Andabæ, íþróttir, tísku, myndlist, hinar ýmsu kvikmyndum og 

svo mátti lengi telja. Ég sýndi glærurnar þrisvar sinnum, einu sinni fyrir hvern bekk 

þannig að ég var orðin býsna sjóuð í því hvað það var sem vakti áhuga og athygli 

þeirra og hvernig ég gat opnað fyrir spurningar og umræður. Ég byrjaði fyrst á að 

kynna mig fyrir krökkunum og segja þeim hvað ég væri að fást við og hvers vegna ég 

væri gestur hjá þeim þessa vikuna. Ég hafði í rauninni einungis hitt einn bekk en það 

var gaman að hitta hina tvo vegna þess að stór hluti nemendanna voru fyrrverandi 

nemendur mínir. Ég kenndi þeim myndmennt árið 2006 og þeir voru í raun og veru 

fyrstu nemendurnir mínir þann vetur, þannig að það var afskaplega gaman að þau 

skyldu taka þátt í þessu verkefni með mér. Ég sagði þeim að ég væri svolítið 

myndlistarnörd og að ég hefði tamið mér þau vinnubrögð að tengja allt nám mitt og allt 

sem ég læri við það sem ég veit nú þegar og það sem ég hef áhuga á. Það væri mjög 

gott fyrir mann og gerði það að verkum að meira sæti eftir í minninu. Myndlistin hefði 

þannig reynst mér gott tæki til að læra og þar að auki væri myndlistin og 

sköpunargáfan svo stór hluti af mannkynssögunni að nauðsynlegt væri að tengja þetta 

nýja námsefni sem fjallaði einmitt um mannkynssöguna, við listina. Eftir smá 

kynningu hóf ég glærusýninguna sem hafði að geyma fróðleiksmola sem fléttað var 

saman við myndir af hellamálverkum frá Frakklandi, Kínamúrnum og Terracotta 

hermönnunum. Ég fór meðvitað passlega djúpt í fróðleikinn að baki þessara mynda því 

ég vildi gefa þeim svigrúm til að afla sér meiri upplýsinga sjálf og að eigin frumkvæði. 

Ég kom líka með stillur úr teiknimyndinni Mulan sem flest börnin höfðu séð. Þar næst 

lá leiðin alla leið til Perú, n.t.t. til Macchu Picchu sem oftast er þekkt sem týnda borgin. 

Ég sagði þeim frá talnaböndum sem voru ein af fyrstu vísbendingum um bókhald á 

þessum tíma. Þá spurði ég börnin hvort þau þekktu einhvern sem ynni við bókhald, 

kannski foreldrar þeirra. Þannig fengu þau smá tengingu við sitt eigið líf. Egyptaland 

til forna hefur alltaf heillað mig óskaplega mikið og þess vegna var ég afar spennt fyrir 

því að sýna þeim myndir sem tengdust forn-Egyptum - ljósmyndir af grafhvelfingu, 

listaverkum og allskyns munum sem tengdust faraóunum. Ég skellti með stillum úr 

þáttaröðinni Sögur úr Andabæ, n.t.t. úr stökum þætti sem er í rauninni eini þátturinn 

þar sem Andrés Önd kemur fyrir í. Þar ferðast hann til Egyptalands og er rænt fyrir 

misskilning vegna þess hversu líkur hann er verðandi faraó. Afskaplega skemmtilegur 

þáttur sem hefur verið mér einstaklega eftirminnilegur í gegnum tíðina. Ég sýndi þeim 
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líka stillur úr kvikmyndum eins og The Stargate, Indiana Jones og The Neverending 

Story þar sem pýramídar og sfinxar eru notaðir sem sögusvið. Ég kom með smá 

tengingu úr tísku Egypta og Rómverja yfir í tísku dagsins í dag. T.d. hefur 

augnförðunin sem Kleópatra leikin af Elizabeth Taylor heitinni er með í samnefndri 

mynd, verið notuð á tískupöllum í Evrópu t.a.m hjá tískuhönnuðinum Alexander 

McQueen heitnum. Ég kom með smá tengingu á milli hinna hefðbundnu rómversku 

baðhúsa við það sem við þekkjum kannski betur í dag sem sundlaugar með heitum 

pottum og líkamsræktarastöðvum. Ég sýndi þeim líka mynd af hringleikahúsinu í Róm 

og kom með smá fróðleiksmola um til hvers þessi hringleikahús voru notuð. Ég spurði 

þau í framhaldinu af því hvort svona hringleikahús minntu þau á eitthvað sem að við 

kannski þekkjum betur í dag. „Íþróttaleikvangur!” sögðu nokkrir og ég kom þá með 

loftmynd af fótboltaleikvangnum Nou Camp í Barcelona. Út frá því spunnust 

vangaveltur um hvort að Lionel Messi leikmaður Barcelona væri kannski svona nútíma 

skylmingarþræll sem mér fannst skemmtilegur endapunktur.  

Þegar glærusýningunni var lokið þá tókum við Þóra við hugmyndum 

nemendanna um hvað þau vildu vinna meira með. Þau voru svolítið feimin til að byrja 

með en við sögðum þeim að koma með dæmi um það sem þeim fannst áhugaverðast í 

glærunum og hvort þau gætu hugsað sér að vinna eitthvað með það. Útfærslur væru 

frjálsar. Eftir það voru hugmyndirnar fljótar að hrannast upp og við skrifuðum það 

helsta upp á töflu. Það komu ýmsar hugmyndir um viðfangsefni. Áður en við byrjuðum 

á þessari þankahríð höfðum við 

Þóra rætt saman um hvaða 

hugmyndir myndu hugsanlega 

vera þær sem yrðu 

tíðræddastar. Það voru m.a. 

pýramídarnir, múmíur, tíska, 

Kínamúrinn og Rómarveldi og 

við gerðum okkur þannig alveg 

í hugarlund við hverju mátti 

búast. Við höfðum einnig rætt það að við þyrftum svolítið að draga börnin út fyrir 

rammann. Við höfum báðar rekið okkur á það í gegnum tíðina, að eftir því sem lengra 

er liðið á skólagönguna, verða börn afar tvívíð í hugsun. Þess vegna báðum við þau 

einnig um að koma með hugmyndir um hvernig vinnu við gætum unnið með þessa 

vikuna. „Teiknað”. „Málað” voru auðvitað fyrstu hugmyndirnar sem komu fram hjá 
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krökkunum en síðan fóru þau að hugsa um hvort að það væri ekki hægt að útfæra t.d. 

Hringleikahúsið í Róm í þrívítt form. Einhverjir komu með hugmyndir um að gera 

leikrit eins og Grikkirnir voru þekktir fyrir eða jafnvel búa til lag um Kína. Svo voru 

enn aðrir sem höfðu mikinn áhuga á leturgerð Egypta og rómverskum tölum. Þannig 

gátu þau tengt viðfangsefnið við eitthvað sem þau höfðu áhuga á eins og t.d. 

stærðfræði því það hafa ekkert allir áhuga á að föndra. Það er ekkert endilega samasem 

merki á milli föndurs og skapandi hugsunar. Að vera skapandi felst yfirleitt í því að 

leika með ímyndunaraflið og hugmyndir og að hafa gaman og ánægju af um leið. 

Skapandi hugsun snýst líka um það að vinna markvisst með hugmyndir og verkefni, 

forma þessar hugmyndir og verkefni og gera mikilvægar ákvarðanir í ferlinu um hvað 

virkar best og hvers vegna. Sköpun felur einnig í sér færni, þekkingu og sjálfstjórn á 

hinum ýmsu sviðum.78  
Þegar hugmyndirnar voru komnar upp á töflu og búið var að draga þær saman, 

gáfum við nemendunum tækifæri til að skipa sér í hópa ef áhugi væri fyrir því. Í boði 

var að mynda hópa út frá hugðarefnum eða vinahópum en einnig var í boði að vinna 

einn að sínu verkefni. Lögð var áhersla á að innan hópsins var rætt saman um hvernig 

þau myndu útfæra hugmyndir sínar. Á meðan löbbuðum við Þóra á milli hópa og 

fengum krakkana til að segja okkur hvað þau hyggðust vinna við og hvernig. 

Malaguzzi79 benti á að það að ræða við börn um hugmyndir þeirra, gera áætlanir um 

næstu skref og rökræða um verk þeirra væri dýrmætt tæki til menntunar og gefur þeim 

auk þess tækifæri til að þróa sjálfsmynd sína og fá þau tilfinningu fyrir því að aðrir geti 

haft aðra skoðun en þau.80 

Í ljós kom að flestir hóparnir vildu vinna að einhverri afurð og þegar börnin 

höfðu lokið við ráðagerð hófust þau handa við vinnu að einhverju sem tengdist 

mannkynssögunni. Áður en verklega vinnan hófst notaði ég tækifærið og kynnti 

efnisveituna fyrir krökkunum og þau tækifæri sem lægju í henni. Þau komu inn í 

hópum og fengu að skoða þann efnivið sem ég var þegar búin að safna úr skólastofum 

og í útréttingum mínum um bæinn og ég benti þeim á að hér væri frír en fyrst og fremst 

fjölbreyttur efniviður til að nota í vinnuna.  

Stöðvarnar skiptust niður á svæði: Heimastofur, leirstofu, smíðastofu og 

myndmenntastofu og skapandi efnisveitan var að sjálfsögðu opin. Nemendur og hópar 
                                                        
78 Robinson. 2011:5 
79 Malaguzzi. 1998:83 
80 Göthson. 2006:30 
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völdu sér svæði eftir því hvernig aðferðir þau vildu nota til að nálgast viðfangsefni sitt. 

Kennararnir gengu síðan á milli hópa og veittu leiðsögn ef á henni þyrfti að halda. 

Hugmyndirnar sem hóparnir unnu með voru fjölbreyttar og það kom mér á óvart að 

allir skulu hafa ákveðið að vinna með höndunum. Hugmyndir um að búa til leikverk 

eða jafnvel lag höfðu komið upp á yfirborðið en enginn hafði farið alla leið með þær 

hugmyndir. Þær hugmyndir sem hópar og einstaklingar kusu að vinna með voru m.a. 

spil um Rómarveldi, pýramídar og grafhvelfingar, tískan á tímum Kleópötru, 

rómversku og grísku guðirnir, Týnda borgin, Kínamúrinn og svo mætti lengi telja. 

Nemendur nálguðust einnig viðfangsefnin sín á fjölbreyttan hátt, allt frá því að vinna 

verkefnin sín í leir, úr pappa, með teikningum, að smíða eða einfaldlega með blandaðri 

tækni.  
 Nemendurnir unnu alla vikuna að verkefnum sínum. Sumir kláruðu snemma og 

fóru þeir þá bara í annað verkefni og sumir hóparnir voru alveg fram í næstu viku og 

gleymdu sér algjörlega í skapandi vinnunni. Þegar verklegri vinnu var lokið var 

nemendum falið að búa til spjald með fróðleik um viðfangsefni sitt. Þeim var í 

sjálfsvald sett hvernig þau unnu það en aðalatriðið var að þau ígrunduðu vinnu sína og 

viðfangsefni og öfluðu sér upplýsinga um það að eigin frumkvæði. Nemendur voru 

ánægðir með vinnu sína og létu í ljós áhuga sinn á að sýna það sem búið hafði verið til. 

Við Þóra fundum stað á ganginum á efri hæð skólans. Þar settum við saman borð og 

hreinsuðum af veggjunum til að nemendurnir gætu komið upp með verkefnin sín og 

sett þau til sýnis. Sýningin reyndist mikið aðdráttarafl fyrir yngri nemendur skólans 

sem stoppuðu oft við og skoðuðu fróðleiksmolana sem börnin höfðu útbúið. 

 
Græni boltinn fannst í skipsflaki konungsins og Indiana Jones fór með hann í Panama 
musterið og opnaði leiðina inn til að fá mikilvægar upplýsingar um stafinn hans 
Móses. Stafurinn er frægasti stafurinn á jörðinni. Indiana Jones og Magnus Wöler 
slógust um hvor ætti að fá hann. Örkin var borin fyrst í stríði um Jerikó. Indiana gróf 
hana upp og talaði við Guð. 

Willum, Magnús og Marinó  
 

 

Ég valdi þetta verkefni því  mér fannst merkilegt að það sé ennþá hægt að finna 
hella/veggjamyndir í gömlum hellum og rannsaka hvenær og hvernig þær voru gerðar. 
(Svona næstum því). 

Hrafnhildur Ósk 
 

Grískir Guðir 
Grískir guðir eru mjög voldugir. Þeirra mestur heitir Zeus. Hann er sagður vera svo 
máttugur að þegar hann er reiður þá koma miklar eldingar eða jarðskjálftar. Annar 
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þeirra heitir Bakkus og er partíguðinn. Hann er oft með vínglas í hendi t.d. í 
teiknimyndum eða bara á venjulegum máluðum myndum. Kona Zeus heitir Hera. Hún 
er gyðja trúlofunar. Hún er mjög falleg og er alltaf í hvítum kjól. Afródíta er 
ástargyðjan. Hún er mjög falleg, svo falleg að öll fallegustu blómin í heiminum eru 
öfundsjúk út í hana.  
Ég valdi gríska guði vegna þess að ég nýt þeirra mjög mikið. Mér finnst þeir mjög 
voldugir. 

Thelma Lind 
 

Tískan á tímum Kleópötru. 
Kleópatra hafði mjög mikinn áhuga á tísku. Hún var alltaf með mikinn augnskugga og 
alltaf með fallegt hálffesti og stóra eyrnalokka. Hún var oftast klædd í nýtískulegum 
fötum með skrautlegt belti. Oftast var hún með slönguspöng um höfuðið.  

Einu sinni var prinsessa í Egyptalandi sem hét Kleópatra. Hún var 17 ára þegar 
faðir hennar, faraóinn, dó. Þá erfði hún ríkið ásamt 12 ára bróður sínum. Samkvæmt 
egypskri venju urðu þau að giftast hvort öðru til að geta stjórnað landinu saman. 
Kleópatra þótti víst ekkert sérlega gaman að vera gift litla bróður sínum og láta 
einhverja ráðgjafa ráða öllu fyrir sig. Hún reyndi að stjórna sjálf án þess að spyrja 
bróður sinn. En það sættu ráðgjafarnir sig ekki við. Þeir gerðu uppreisn gegn 
Kleópötru og ráku hana úr landi og stjórnuðu svo áfram í nafni bróður hennar. 

 
       Þórhildur 

 

 

5.3. Ávinningur - Mat verkefnisins  

Þessi þemavika reyndist góð æfing bæði fyrir börnin í því hvernig þau hegðuðu sér í 

samskiptum við aðra sem og mig sem kennara. Dewey talaði um að lýðræði væri 

lífsstíll sem fólk temdi sér í samskiptum. Lýðræði birtist þegar fólk ræðir saman á 

vitrænan hátt og leysir ágreining friðsamlega í stað þess að beita þvingunum eða 

ofbeldi til að fá vilja sínum framgengt.81 Lýðræðishugsunin byggist á því að aðilar 

hlusti á skoðanir hvers og annars, vegi þær og meti og læri hver af öðrum. 

Tilgangurinn er ekki aðeins að gefa hinum aðilanum kost á að tjá skoðanir sínar heldur 

ekki síður að auðga eigin reynslu. Dewey taldi að lýðræði væri siðfræðileg hugmynd 

sem fólk yrði að tileinka sér. Í því felst að lýðræði er trú á að ferli athafna sé 

mikilvægara en útkoma þeirra og að útkoman hafi einungis gildi ef hún er notuð til að 

auðga og skipuleggja áframhaldandi ferli.82 Segja má að hlutverk kennarans sé að 

aðstoða nemendur við að tileinka sér lýðræðið með því að leiða samræður þeirra áfram 

þegar þeir ráða ekki einir við ferlið. Á sama hátt er kennarinn þá góð fyrirmynd og 

hefur trú á að nemendur geti tekið ákvarðanir um nám sitt í samstarfi við kennara og 

                                                        
81 Dewey. 1939:134-137 
82 Dewey. 1939:135-137 
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foreldra.83 Hóparnir lentu oftar en ekki í ýmsum rökræðum er lutu að útfærslu 

verkefnanna. T.d. lenti hópurinn sem var að gera spilið um Rómarveldi í hálftíma 

ágreiningi um hvort að teningurinn ætti að vera með ávalar brúnir eða ekki. 

Piaget telur að samskipti byggist á vitrænum þáttum. Í samskiptum verður fólk 

að bregðast við sjónarhorni hvers annars. Viðbrögðin eru háð skilningi sem tengist 

rökhugsun og í samskiptunum eru ákveðnar leikreglur. Stig hlutbundinnar rökhugsunar 

nær frá því að börn ná sjö til átta ára aldri fram til ellefu ára aldurs. Piaget álítur að 

rökhugsunin hafi þróast í þá átt að börn geti sett sig í spor annarra og geti litið á málin 

frá sjónarhorni þeirra. Börn geta þá unnið saman og skipst á hugmyndum og hjálpast 

að. Þessi þróun lýsir sér í því að þau verða meðvituð um sjálf sig og sýna tilfinningaleg 

viðbrögð og siðferðisvitund fer vaxandi.84 Ef ég set Piaget í samhengi við þær 

rökræður spilahópsins sem ég varð vitni að, get ég ályktað að sá sem vildi ekki hafa 

ávalar brúnir vildi einfaldlega ekki eftir sinni bestu siðferðisvitund, eyða meiri tíma í 

að pússa upp teninginn og gera brúnirnar ávalar á meðan að þeir ættu aðra og 

mikilvægari vinnu eftir. Þessar rökræður leystust farsællega og ég lærði m.a. það að 

við eigum að gefa börnum tækifæri til að leysa ágreiningsmál upp á eigin spýtur en það 

verður samt sem áður að aðstoða þau til að sjónarhorn allra nái að koma fram. Þannig 

læra þau hvernig lýðræðislegar umræður fara fram. 

 

Hingað til hefur verkefnið gengið mjög vel að mínu mati og ég hef lært margt. Að mati 

kennaranna tókst þemavikan rosalega vel, allir voru ánægðir og alveg til í þessa 

skemmtilegu tilbreytingu frá hefðbundinni kennslu oftar. Kynning verkefnisins og 

glærusýningin var mjög góð og góð kveikja að verkefninu sjálfu. Gaman að geta tengt 

þetta því sem krakkarnir kannast við t.d. teiknimyndum og íþróttum. Krökkunum 

fannst mjög gaman að vinna verklega vinnu og eins okkur kennurunum og afrakstur 

verkefnisins var frábær.85 Þóru86 fannst þemavikan takast mjög vel og henni fannst hún 

kærkomin og skemmtileg tilbreyting á vinnubrögðum, bæði fyrir nemendur og ekki 

síður kennara. Vonandi munu þessi vinnubrögð festast í sessi í framtíðinni. Sigrún 

sagði að hún héldi að allir hafi verið mjög jákvæðir og ánægðir með þemavikuna. „Ég 

heyrði bara jákvæðar raddir þessa viku. Þau eru enn að dásama vinnuna sína sem er 

                                                        
83 Dewey. 1939:136-137 
84 Piaget. 1950:178-179 
85 Aðalheiður Pálsdóttir og Þórdís Jóelsdóttir. 2011:1 
86 Þóra Guðmundsdóttir. 2011:1 
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enn til sýnis uppi á efri hæð skólans.”87 

Varðandi líðan og vinnuumhverfið í þemavikunni voru kennararnir á einu máli 

sammála um að hún hafi verið skemmtilegt fyrir alla. Ánægjan og vinnugleðin skein úr 

hverju andliti og skipti þá örugglega miklu máli að þau fengu sjálf að velja sín verkefni 

og hópa.88 Kennurunum fannst enginn hasar, hvorki neikvæður né jákvæður. „Það var 

kannski stundum kaos en það var sko skipulagt kaos!!!!” sagði Þóra. Þeim fannst 

börnin ganga til verka af svo miklum áhuga og gleði að það var ekki tími fyrir neitt 

annað. Þær tilfinningar sem virtust hafa verið á sveimi í þemavikunni voru að sögn 

kennarana flestar ef ekki allar jákvæðar. Þóra benti á að henni hefði fundist börnin vera 

jákvæð, áhugasöm, glöð, niðursokkin og vinnusöm. Hún varð ekki vör við neikvæðar 

tilfinningar en í lokin var aðeins lausara um nemendur þar sem verkefnin kláruðust 

ekki öll á nákvæmlega sama tíma en engin vandræði sköpuðust.89 

Hugmyndin með verkefninu var að breiða út boðskap Reggio Emilia 

hugmyndafræðina til grunnskólakennara og ég spurði kennarana hvort að þeir hefðu 

kynnt sér þessa hugmyndafræði. Kennararnir voru misvel að sér þó að þeir hefðu heyrt 

um hugmyndafræðina í sínu kennaranámi en þeir kynntust henni nokkuð vel í 

þemavikunni og leist vel á.90 Sigrún hefur unnið á leikskóla sem vinnur í anda Reggio 

Emilia og að hennar sögn gæti hún alveg hugsað sér að nýta sér þau vinnubrögð í 

grunnskólakennslu í framtíðinni en hún hafði ekki hugsað út í það fyrr en nú.91 

 Ég spurði kennarana út í Fjársjóðskistuna og hvernig henni reiddi af og þeir 

sögðu að hún væri enn í fullu fjöri sem var mér mikið gleðiefni. „Mér finnst 

Fjársjóðskistan frábær. Krakkarnir eru mjög duglegir að ná sér í efnivið þaðan og 

virðast alltaf hafa hana á bakvið eyrað, því nú má engu henda. Ég á alveg örugglega 

eftir að nýta mér hana í skólastarfinu.” sagði Sigrún. Þóra er nú þegar byrjuð að nota 

hana af fullum krafti og hún segir að það hafi komið henni á óvart hversu fljót 

krakkarnir eru að tileinka sér hana.92  

Upplifun nemendanna í 5. bekk er líka grundvallaratriði í mati á verkefninu. 

Aðspurð hvort að það hefði skipt einhverju máli að fá að ráða sjálf og velja sér 

viðfangsefni til að vinna með svaraði einn nemandinn því að það hefði verið það 

skemmtilegasta. „Það er oft ákveðið fyrir okkur svona eins og í leikfimi og það væri 
                                                        
87 Sigrún Alda Ómarsdóttir. 2011:1 
88 Aðalheiður Pálsdóttir og Þórdís Jóelsdóttir. 2011:1 
89 Þóra Guðmundsdóttir. 2011:1, Aðalheiður Pálsdóttir og Þórdís Jóelsdóttir. 2011:1 
90 Aðalheiður Pálsdóttir og Þórdís Jóelsdóttir. 2011:1 
91 Sigrún Alda Ómarsdóttir. 2011:2 
92 Þóra Guðmundsdóttir. 2011:2 
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miklu skemmtilegra. T.d. ef að ég vildi vera með Thelmu í hóp en svo lætur 

leikfimiskennarinn okkur vera með einhverjum öðrum í leikfimi. Þess vegna er þetta 

gaman vegna þess að við fáum að ráða sjálf. Og bara hvernig þetta er allt. Og það var 

líka gaman að fá að læra um mannkynssöguna.”93 Krakkarnir virtust flest vera á sama 

máli með að vinna með höndunum sé skemmtileg en þau tengdu hana reyndar ekki við 

nám fyrr en ég benti þeim á allan þann fróðleik sem þau höfðu aflað sér um 

viðfangsefni sín og aðspurð að því hvort að glærusýningin eða kveikjan hefði tendrað 

áhuga hjá þeim svöruðu þau því játandi. 

 

5.4. Niðurstöður 

Samkvæmt þeim gögnum sem ég aflaði mér get ég ekki annað en séð að þessi 

þemavika hafi lukkast vel. Ég kynnti hugmyndafræði Reggio Emilia rækilega fyrir 

starfsfólki Grunnskólans og sú kynning virðist hafa skipt sköpum hvað varðar 

eftirfylgni af verkefninu. Ég velti því fyrir mér hvort að reynslutíminn hafi verið 

nægjanlegur og hvort að kennararnir hafi upplifað hugmyndafræði Reggio Emilia sem 

raunhæfa kennsluaðferð eða verklag í grunnskólum en ekki bara sem tilbreytingu frá 

námi. En ég get ekki sagt annað, út frá gögnum mínum, þemavikan hafi verið 

ánægjulegur tími sem ögraði nemendum sem og kennurum. Þegar ég lít yfir ferlið í 

heild sinni hjá börnunum kemur í ljós að vinnan var mjög þverfagleg þar sem komið 

var inn á ýmis svið:  

 

• Hópavinna - Félagsfærni – samvinna: Mikilvægar ákvörðunartökur, 
rökræður, lýðræðisleg umræða og virðing fyrir samstarfsfélögum 

• Íslenska: ritað mál / talað mál / lestur fræðibóka 
• Enska: upplýsingaleit á netinu 
• Skapandi lausnaleit – Gagnrýnin hugsun 
• Hönnun: hönnun á þrívíðum hlutum, byggingum, fatnaði, sviðsmyndum 

og hönnun á spili 
• Stærðfræði – form: Hlutir eins og pýramídar krefjast útsjónarsemi í 

rýmishugsun og formfræði 
• Skapandi verkkunnátta: Meðferð efna og áhalda sem og ýmis 

verkkunnátta sem viðhöfð er í skapandi vinnu. Sem dæmi má nefna 
pappamassagerð, smíði, leirvinna og saumur. 

• Landafræði: Þeir menningarheimar sem nemendur unnu með voru settir 
í samhengi við Ísland og þeir skoðaðir út frá heildarmynd jarðarinnar. 

• Saga: Mannkynssagan var aðalviðfangsefnið 
 

                                                        
93 Dagbjört Lena. 2011:2 
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5.5. Ígrundun og umræður 

Hversu vel hefur mér tekist að svara hvernig hægt sé að nota Reggio Emilia sem 

innblástur að grunnskólakennslu? Ég hef í raun og veru einungis aflað mér reynslu og 

þekkingar á hvernig stöðvavinna og efnisveita henti í grunnskólastarf og mér sýnist 

sem svo að þeir þættir séu hentugir í kennslu. Stöðvavinna til að nálgast áhugasvið 

nemenda og stuðla þannig að einstaklingsmiðuðu námi og efnisveita m.a. til að mæta 

kröfum aðalnámsskrár um menntun til sjálfbærni. Og þær niðurstöður sem ég hef aflað 

með rannsóknum mínum segja mér að bæði nemendur og kennarar hafi öðlast dýrmæta 

reynslu þessa vikuna. Nemendur fengu að vinna að sínum hugðarefnum með sínum 

hætti og það var þeim mikils virði. Eins og kennararnir sögðu þá urðu þeir einungis 

varir við jákvæðar tilfinningar nemendanna í annars frjóu vinnuumhverfi og það getur 

skipt sköpum fyrir kennara að upplifa nemendur sína á annan hátt en innan 

skólastofunnar. Með því að taka þátt í náminu með þeim með því að labba um og 

skoða og rökræða og ígrunda um verkefnin opnast hurð fyrir kennarann inn í 

hugarheim nemendanna sem gerir honum auðveldara fyrir að átta sig á mismunandi 

þörfum þeirra.  

Það er ýmislegt sem ég hefði viljað gera öðruvísi þessa vikuna. Ég hefði viljað 

hafa rýmri tíma. Kennarar í grunnskóla eru mjög bundnir tímaskipulagi og þá helst 40 

mínútna kennslustundunum og það hentar hugmyndafræði Reggio Emilia ekki vel. 

Vissulega eru tímarammar í leikskólum sem vinna í anda Reggio Emilia en þeir eru 

mun sveigjanlegri og sérstök áhersla lögð á að koma til móts við nemendur ef þeir eru í 

skemmtilegum leik eða eru að uppgötva eitthvað merkilegt. Krakkarnir í 5. bekk 

gleymdu sér einmitt oft í skapandi vinnu þessa dagana og mér fannst mikil synd að 

þurfa að reka á eftir þeim ef t.d. leikifimitíminn var að fara að byrja og stoppa flæðið 

og hið frjóa andrúmsloft sem hafði skapast. Ég velti því fyrir mér hvort og hvernig sé 

hægt að breyta þessu fyrirkomulagi og hvort vilji sé fyrir því hjá kennurum almennt en 

eins og er þarf að aðlaga þetta algjörlega að þessari afmörkuðu uppbyggingu 

kennslunnar. 

Það vakti athygli mína líka að kennurunum fannst þetta vera frábært tilbreyting 

frá venjulegri kennslu og að allir hefðu haft gott af því, bæði kennarar og nemendur. 

Hvernig væri að hafa skólann alltaf svona? Er það raunhæft? Grétar Þór nemandi í 5. 

R.B. minntist á það í viðtalinu að honum hefði fundist þetta skemmtileg vika en honum 
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fyndist þetta eflaust leiðinlegt til lengdar.94 Mér fannst þessi ummæli umhugsunarverð 

og velti því fyrir mér hvort að þetta verklag sem ég lagði áherslu á þessa vikuna yrði 

bara svona tímabundið í formi þemaviku en ekki sem aðferð sem er notuð í skólanum 

allan ársins hring.  

 

5.5. Hvar er ég stödd núna? 

Í þessum töluðu orðum eru börnin í 5. bekk að vinna að víkingahátíð sem á að fara 

fram í maí. Stólarnir sem voru fyrir í efnisveituherberginu hafa verið fjarlægðir og 

fundinn nýr geymslustaður sem er mikið gleðiefni. Fjársjóðskistan hefur mikið verið 

notuð og er ánægjulegt að segja frá því að sú hugmyndafræði sem er á bak við 

skapandi efnisveitu er svo sannarlega að festast í sessi í Grunnskóla Vestmannaeyja. 

Sem dæmi voru börnin að búa til peningapunga úr afgangsleðri sem skólinn fékk hjá 

bólstraranum í bænum. Eins manns rusl er annars manns fjársjóður. Ég held 

kynningarstarfinu áfram og nú þegar hefur Fjársjóðskistan fengið umfjöllun í 

bæjarblaði Vestmannaeyja, Fréttum auk þess sem ég fékk tækifæri til að kynna 

meistaraverkefnið í heild sinni í þættinum Samfélagið í nærmynd á Rás 1. 

 

6. Framtíðarsýn 

Verkefni sem þetta býr yfir fjölbreyttum tækifærum sem ég hyggst nýta mér. 

Þemavikan og þau gögn sem ég aflaði mér gefa mér tilefni til að halda áfram með 

vinnu mína og breiða boðskap Reggio Emilia út á enn aðgengilegri hátt eins og t.d. í 

bókaútgáfu. Hugmyndabækur, þar sem lögð er áhersla á þá þætti sem eru einkennandi 

fyrir starf í anda Reggio Emilia, sem innblástur fyrir kennara til að auðga skólastarfið. 

Ég hef nú þegar aflað mér reynslu og gagna um það ferli sem fara þurfti í gegnum til 

að koma á fót efnisveitu í grunnskóla sem og að skipuleggja stöðvavinnu í tengslum 

við námsefni. Hinir þættirnir eru uppeldisfræðileg skráning, umhverfið sem þriðji 

kennarinn og fljótandi námsskrá en þetta eru þættir sem krefjast reynslu í grunnskóla. 

Til að koma bókaútgáfunni á skrið mun ég virkja öll mín almannatengsl en fyrst og 

fremst að kynna bókaröðina fyrir Námsgagnastofnun sem er minn fyrsti kostur til að 

gefa út bækurnar. Ég mun þurfa styrktar- og samstarfsaðila til þess að veita 

bókaútgáfunni stuðning og þá helst fjárhagslegan. Einnig mum ég kynna verkefnið í 

heild sinni fyrir SARE samtökunum (Samtöku áhugafólks um Reggio Emilia.) Að auki 

                                                        
94 Grétar Þór. 2011:5 
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mun ég ýta á tímaritin Ný menntamál og Uppeldi og menntun og sérblöð dagblaðanna 

um viðtöl og umfjallanir. Markmiðið með viðtölunum væri að höfða bæði til hins 

almenna lesenda sem og þeirra aðila sem láta sig menntamál varða.  

 

6.1. Fjölmiðlalisti  

Menning.is menning@snorrastofa.is 
Víðsjá – Rás 1 vidsja@ruv.is 

Reykjavík síðdegis – Bylgjan 
Þorgeir Ástvaldsson 

thorgeir.astvaldsson@365.is 

Morgunútvarp Rásar 2 morgunutvarp@ruv.is 

Samfélagið í nærmynd Rás 1 
Leifur Hauksson 

leifurh@ruv.is 
Kastljós – RÚV kastljos@ruv.is 

Kiljan – RÚV egill.helgason@ruv.is 
Morgunblaðið www.mbl.is/mm/mogginn/ 
Fréttablaðið menning@frettabladid.is 

DV www.dv.is/dv/frettaskot/ 
Fréttastofa RÚV sjonvarpsfrettir@ruv.is 
Fréttastofa Stöðvar 2 frettir@stod2.is 
Hugsandi ritstjorn@hugsandi.is 
Fréttatíminn frettatiminn@frettatiminn.is 

Netla Veftímarit  Ingvar Sigurgeirsson  ingvar@hi.is 

Uppeldi og menntun Ingólfur Á. Jóhannesson 
ingo@hi.is 

Ný  menntamál hannes@ismennt.is 

Ef mér er boðið í viðtal til fjölmiðla, vil ég undirbúa mig vel svo ég geti snúið viðtalinu 

mér og verkefninu í hag. Vinna undirbúningsvinnu fyrir hvert viðtal og vera klár á því 

hvaða upplýsingar þurfa nauðsynlega að komast til skila. Ég get gert ráð fyrir því að fá 

spurningar sem gætu verið byggðar á vanþekkingu varðandi hugmyndafræði Reggio 

Emilia og um hvað hún snýst og hugsanlega skólamálum almennt. Ég mun auk þess 

hafa samband við skóla og fá að hafa kynningu á þessari vinnu fyrir bæði kennara og 

skólastjórnendur, bæði hvort er varðar verkefnið sjálft eða þá framhaldsvinnu í formi 

námskeiða fyrir kennara. 
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7. Lokaorð 

„Sérhvert barn er listamaður. Vandinn er hvernig á að halda áfram að vera 
listamaður þegar við fullorðnumst.”95  
 

Bandaríski sálfræðingurinn E. Paul Torrance taldi að við fjögurra ára aldur sé barnið á 

tindi sköpunargáfu sinnar en síðan liggi leiðin bara niður á við og hann telur að viðhorf 

t.d. í grunnskólanum ráði þar miklu um en þar sé megináhersla lögð á bóklega þáttinn í 

námi barna.96 Því miður er enn að finna kennara og skóla sem vinna í anda 

iðnbyltingarinnar þar sem námið fer fram innan kassalaga skólastofu og allir læra eins. 

Ég get ímyndað mér að þannig skólakerfi ali af sér einstaklinga ekki ósvipaða Sam 

Lowry. Einstaklinga sem sigla lygnan sjó í gegnum lífið en dreymir um heim þar sem 

einstakir hæfileikar þeirra fái að njóta sín. Börn hafa einstaka hæfileika og þau hafa 

hundrað tungumál ef ekki fleiri. Ofuráhersla á bóklega námið í skólakerfinu hefur hins 

vegar gert það að verkum að þau 99 mál sem koma bókinni ekki við, koðna niður og 

leggjast í dvala. Þeim er stolið frá börnunum með því að viðurkenna þau ekki sem 

námsleið þeirra og tjáningarmáta og jafnvel vakna þessi 99 mál aldrei aftur úr dvala. 

Við erum að sóa mannauðnum okkar. Hugmyndafræði Reggio Emilia er ætlað að gera 

öllum námsleiðum barnanna jafn hátt undir höfði og skapa þeim auðugt námsumhverfi 

sem gerir kröfur til þeirra og hvetji þau til virkrar þekkingarleitar að eigin frumkvæði. 

Viljum við ekki mennta börnin okkar sem gagnrýna og ábyrga einstaklinga sem standa 

vörð um samfélagið eða viljum við mennta þau sem dofna neytendur upplýsinga?  

Með þessu verkefni hef ég leitast við að sýna fram á að hugmyndafræði Reggio 

Emilia eigi vel erindi í grunnskóla. Von mín er sú að verkefnið muni reynast öðrum 

gott veganesti og kannski vakning til að auðga skólastarfið með skapandi og 

fjölbreyttri kennslu. Við kennarar berum ábyrgð á því hvort og hvað börnin læra í 

skólanum. Þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að ígrunda starf okkar og halda okkur 

þannig í formi. Við eigum líka að nota hugmyndaflugið og koma með ferskar 

hugmyndir inn í kennslufræðina til að virkja nemendur sem skapandi og gagnrýna 

einstaklinga og skapa andrúmsloft á fjölbreyttum stöðum þar sem nemendurnir geti 

notið ógleymanlegrar reynslu og lært af um leið. Því þegar upp er staðið snýst starf 

kennarans einfaldlega um það að ná því besta fram í nemandanum. Fá gullmolann til 

að glóa.  

                                                        
95 Picasso. (þýð. Jóna Heiða Sigurlásdóttir) sótt 15. apríl, 2011 á vefslóðina http://www.great-
quotes.com/quotes/author/Pablo/Picasso  
96 Schirrmacher. 1997:8 

http://www.great-quotes.com/quotes/author/Pablo/Picasso
http://www.great-quotes.com/quotes/author/Pablo/Picasso
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