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Kæra starfsfólk 

 

Markmiðið með þessu kynningarriti er að gefa nýjum starfsmönnum hugmynd um hvað Reggio Emilia 

hugmyndafræði er og hvernig við störfum eftir þeirri  hugmyndafræði.  

Einnig er ósk okkar að starfsfólk leggi sig fram við að setja sig inn í þá hugmyndafræði svo að Reggio-

starfið í leikskólanum geti haldið áfram að vaxa og dafna. Það gerist þó ekki á einum degi og viljum við 

biðja starfsfólk um, að vera með opin huga og jákvæða sýn á lýðræðislegar vangaveltur. 

Reggio Emilia hugmyndafræðin einkennist í grunninn af lýðræðishugmyndinni þar sem lögð er áhersla á 

einstaklinginn. Hvert barn fær tækifæri til að tjá sig, leggja fram hugmyndir sínar og frelsi til að rannsaka 

og upplifa umhverfið. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 ber leikskólum að leggja áherslu á gildi og 

starfshætti sem renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag. 

 

 

1. Viðhorf okkar: 

 

Öll höfum við mismunandi skoðanir og viðhorf til uppeldis og náms barna sem byggir á mismunandi 

reynslu og menntun.  Við höfum mismunandi sýn, trú og fordómarnir eru margir. Í starfi með börnum er 

mjög mikilvægt að vera vel vakandi og velta fyrir sér viðhorfum sínum til barna almennt og leyfa þeim alltaf 

að njóta vafans! Veltum t.d. fyrir okkur okkar eigin viðhorfum og á hverju eru þau byggð? Eru þau, „þau 

einu réttu“ o.þ.h.  Það er okkar ósk að starfsmenn gefi sér tíma til að velta fyrir sér nokkrum spurningum 

sem eru hér að neðan, skoði viðhorf sín til barna, uppvaxtar og náms. 

 

Hvaða hugmyndir hef ég af leikskólastarfi? 

Hvaða hugmyndir hef ég á námi og námsgetu barna? 

Hvernig finnst mér að leikskólastarf eigi að vera? 

Hversu ólíkar eru og geta hugmyndir og aðferðir leikskólakennara og starfsfólks verið ? 

Hvaða hlutverk hef ég sem kennari og leiðbeinandi barna í leikskóla? 

 

Gott er að eiga samræður við samstarfsmenn um viðhorf okkar til leikskólastarfs almennt. Í leiðinni er 

mikilvægt að árétta að það sem við gerum í starfi, hvernig við hegðum okkur, hefur talsverð áhrif á líðan 

barna, starfsfólks og starfsemi leikskólans allmennt.  

Það er því mjög mikilvægt fyrir okkur í Sólborg að nýtt starfsfólk nái fótfestu og verði fljótt öruggt með þær 

áherslur sem haft er að leiðarljósi  eins og  samvinnu, vinna að sömu markmiðum, vera með sömu 

áherslurnar, og með lýðræðisleg sjónarmið að leiðarljósi. 
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2. Hvað þarf að hafa í huga að þegar unnið er með RE hugmyndafræðina: 

 

Þar sem áherslan í leikskólanum er á hugmyndafræði Reggio Emilia er mikilvægt að starfsfólk viti út á 

hvað hún gengur, fái fljótt tilfinningu fyrir henni og leggi hugmyndafræðina til grundvallar í samskiptum 

sínum við börn og fullorðna.  

Þegar lögð er áhersla á lýðræðisleg vinnubrögð eins og í RE, er gott að velta fyrir sér og átta sig á því 

hvernig vellíðan barnanna birtist í leikskólastarfinu. Hvað er það sem hefur áhrif á líðan þeirra og hvernig 

skapast öryggi barna? Í RE hugmyndafræðinni segir; að skapa venjur og endurtekningar eykur öryggi og 

í leiðinni sjálfstraust barna í/á umhverfið. RE segir einnig að í öruggum aðstæðum er hægt að skapa meira 

svigrúm fyrir hugmyndir, auðga skapandi hugsun og frelsi.  

 

           Unnið af 4 ára barni  

 

RE telur enn fremur að; hvar, hvernig og hvað spurningar séu nauðsynlegar. Það er mikilvægt að hafa 

það hugfast að allt skipulag leikskólans getur haft áhrif á vellíðan barnanna  og á hvaða grunni skipulagið 

er byggt, hvaða aðferðir eru notaðar og hvaðan koma áhrifin, hvers vegna og hvernig er skipulag 

deildanna á þann hátt sem  það er?  

Í Reggio fræðunum er stanslaust spurt að því hvernig við stuðlum að þátttöku barna í daglegu starfi? 

Einnig er gott að spyrja sig spurninga eins og hversu mikið ætti að skipuleggja leikskólastarfið?  
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Hvetjum við ykkur kæra starfsfólk til að velta þessu fyrir ykkur og kveikja á umræðu tengt þessu efni, hvar 

sem er í vinnunni. 

 

Í undirbúningi og vinnu okkar við þetta kynningarrit veltum við fyrir okkur hvað við viljum hafa að leiðarljósi 

í RE starfi leikskólans og hvernig. Hér að neðan eru nokkur atriði sem við unnum með og skrifuðum dæmi 

sem skýrir betur út hvað, og hvernig við viljum hafa stafið. 

 

-Að börnin fái bæði vinnufrið og nægilegt rými til athafna. Til dæmis: með því að vera með litla hópa. 

Hver hópur fær sitt rými (herbergi), sinn tíma (að vera ekki í tímaþröng), og leggja áherslu á sveigjanleika.. 

 

 

        Unnið af 4 ára barni  

 

-Að virðing sé borin fyrir vinnu barnanna og hugmyndum þeirra.  

Til dæmis í myndlist þá er skynjun barna mikilvæg til að geta tengt hluti og atburði fyrri reynslu. Því gefum 

við börnum færi á að gera sem mest sjálf, börnin ráða ferðinni og varast ber að stýra skoðunum þeirra. 

Mikilvægt er frekar að hvetja þau til að tjá reynslu sína og upplifun. Hrósa þeim fyrir það sem þau gera og 

hvetja þau áfram –spyrja þau opinna spurninga- gefa þeim tækifæri til að skoða og kanna svör sín og 

munum að það er ekkert eitt rétt svar. 
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-Að þeim sé gefið tækifæri til að láta í ljós sín sjónarmið og hafa  áhrif á leikskólastarfið.  

Til dæmis: Lítil börn eru enn ekki farin að mynda sér eigin skoðanir á leikskólastarfinu, mikilvægt er að við 

hlustum á börnin og lesum í tjáningu þeirra og látbragð. Við kennararnir séum inn á þeirra „þjónustusvæði“, 

erum til staðar og höfum áhuga á því sem börnin eru að gera.  

 

-Að verk og afurðir barnanna verði ekki helstu markmiðin, heldur vinnan þeirra, þátttaka þeirra og 

persónuleg upplifun.  

Talað er um að  ákveðið ferli/starf hafi átt sér stað í huga barns áður en afurðin/verk er gerð/framkvæmt, 

að þau séu búin að rannsaka og skoða viðfangsefnið, eru komin með hugmyndir og búin að upplifa 

eitthvað sérstakt áður en þau byrja að vinna/skila af sér eitthvað verk eins og til dæmis að mála, leika með 

leir, teikna, vinna með form og þess háttar. 

 

-Að starfsfólk velti viðhorfum sínum til náms barna fyrir sér og gæti að valda jafnvægi/ójafnvægi 

í samskiptum sínum við þau.  

Að við hlustum á börnin og fáum fram skoðanir eða sýn þeirra, berum þær saman við okkar sýn og/eða 

annarra barna og finnum og vinnum saman með/að  lausnum. M.ö.o; við eigum ekki að vera stjórnendur 

í námi barna heldur að vera hluti af hópnum sem leiðbeinir í þeirra uppgötvunum í  vinnu að ákveðnu 

verkefni. 

 

-Að athugað sé hver aðkoma barna sé að starfinu og viðhorf þeirra til daglegs lífs í leikskólanum 

séu skoðuð og virt.  

Það þýðir að við verðum stöðugt  að fylgjast með börnunum og vera meðvituð um áhugasvið þeirra og 

aðlaga starfið og deildina að þeim. Vera opin fyrir því að breyta og aðlaga okkur ef hlutirnir ganga ekki 

upp og þau vilji eitthvað annað en við leggjum upp með. 

 

-Að virðing sér borin fyrir öllum efniviði, húsnæði og nánasta umhverfi, það er hluti af 

námsumhverfi barnsins, en í Reggio Emilia er umhverfið talið sem þriðji kennarinn.  

Til dæmis; með því að merkja hvar allt á að vera og að hver hlutur eigi sinn stað. Kennarinn beri líka 

virðingu fyrir efniviði, húsnæði, umhverfi og sýni þeim á viðeigandi hátt hvernig við göngum um og frá 

leikefni og hlutum. Að börnin fái sjálf að nota efnivið svo þau læri að bera virðingu og nota hann „rétt“og 

fjölbreytt. Kennari veki athygli barnanna á umhverfinu og kenni þeim að njóta og vera til í náttúrunni.  

 

-Að hugmyndafræðinni sé haldið á lofti og að starfsfólk kynni sér hana, tileinki sér eftir bestu getu 

og hafi aðferðir RE að leiðarljósi í starfi sínu með börnum. 
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Að lesa sér til og fylgjast með samkennurum og læra af þeim. Að vera jákvæður og opin fyrir leiðsögn, 

þora að veita leiðsögn, að markviss fræðsla sér til staðar fyrir starfsfólk. Að gera kröfur um að fólk vinni 

eftir hugmyndafræðinni og að starfsfólk fái „nægilega“ leiðsögn til að geta unni eftir henni. 

 

-Að talað sé um starf leikskólans með virðingu, því viðhorf utan veggja leikskólans skiptir máli.  

Það sem átt er við er; að við vöndum okkar þegar við tölu um starfið okkar, að við tölum um leikskólann 

af virðingu og á réttum stöðum, að vera jákvæð í umræðunni um leikskólann út á við og gætum fyllsta 

trúnaðar gagnvart börnunum, öðru starfsfólki og leikskólans sem ein heild.  

 

-Að unnið sé í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla.  

Skólanámskrá leikskólans er unnin með  Aðalnámskrána Menntamálaráðuneyti Íslands að leiðarljósi. 

Mjög mikilvægt er að uppfæra hana reglulega og að hún sé aðgengileg inn á öllum deildum og á 

heimasíðu leikskólans.  

 

 

3. Kennari í  þemastarfi /könnunarvinna með RE hugmyndarfræði að leiðarljósi: 

 

Hlutverk kennarans er að leita að og einblína á styrkleika hvers og eins barns þ.e. a.s. horfa á það sem 

börnin geta. Hann reynir að sjá fyrir sér hvað börnin fá út úr upplifunum og hvernig auka megi gæði þeirra 

sem styður þau í að þroska hæfileika sína og eykur gæði námsins. 

Í verkefnavinnu setja kennarar upp „stórt“ eða víðtækt sameiginlegt markmið. Síðan eru undirmarkmið og 

rannsóknarvinna ákveðin með tilgátum (Könnunaraðferðin) um það sem gæti gerst.  

Byggt er á þekkingu barna í upphafi verkefnisins (Vefurinn). Verkefnin geta verið hugmyndir kennara, 

barna og jafnvel óvæntir atburðir og athugasemdir barnanna. Öll verkefni eru unnin út frá því hvað börnin 

segja eða gera.  

Kennarinn þarf því að hafa fulla athygli og áhuga og gefa sér tíma til að taka þátt í vinnu         
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Unnið af 4 ára barni 

 

barnanna og velta fyrir sér þroska og áhuga hópsins. Gott er að nota orðalag eins og t.d:„Hvað sjá augun 

ykkar? og Hvað heyra eyrun ykkar? Hvernig var þetta í gær?“ Og svo framvegis.  

Hlutverk kennaranna er að virða börnin sem gerendur en ekki neytendur. Skrá og skýra síðan frá ferli 

verkefnisins í stað þess að bíða eftir útkomunni. Mikilvægt er að kennari læri og þjálfist í að túlka vinnu 

barnanna „æfingin skapar meistarann“.  Leggja þarf áherslu á ferli verkefnisins, hvers þau urðu vísari um, 

s.s. í nám þeirra, og einnig ferli starfsmanna í verkefninu (hvað leiddi af hverju), frekar en loka afurðinni 

(útkomunni).  
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              Unnið af 4 ára barni  

 

Í Reggio starfinu vinna kennarar og börn mikið með greiningar og samlíkingar þau finna tengingu við 

umhverfið og reyna að beita skipulagðri hugsun.  Hlutverk kennarans er að fylgjast með ferli barnsins og 

hlusta með öllum skynfærum sínum á það sem börnin upplifa. Dæmi: Barn sér og heyrir í úri kennarans, 

Kennarinn sýnir barninu mynd af úri og barnið sér úrið og leggur eyrað að myndinni til að hlusta. (Hvernig 

grípur kennarinn tækifærið þarna og hvernig er tengingin og skynjun barnsins þarna? Hvernig skynjar 

kennarinn skynjun barnsins?). 

Eitt það mikilvægasta í samskiptum kennarans við börn og nám þeirra er að hlusta og reyna að sjá í hvað 

stefnir eða hvert námið leiðir þau, hvernig börnin tileinka sér þekkingu og styðja þau í þeirri stefnu. Grípa 

tækifærið til að þróa hugsanir þess áfram. 

Börn eru „áttaviti“ í sínu eigin námi! Þetta er oft línudans fyrir kennarann og krefst kjarks og æfinga, í 

þessari stöðu finnst kennaranum oft þeir vera missa tækifærið til  að leiðbeina. Reynslan segir að börn 

finna lausnir sjálf og iðulega á annan hátt en þeim er bent á og með kennara við hlið sér sem aðstoðar 

þau við að koma uppgötvunum sínum í orð er námið á þeirra forsendum og lýðræðislegra.   

Samskipti kennara og nemanda snúast um að takast á við verkefni sem byggir á áhuga beggja aðila og 

að hugmyndir þeirra mætist. 
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Rannsóknir sýna að börn læra á mismunandi hátt og þekking er persónuleg. Við viljum leggja okkur fram 

og reyna að bjóða upp á eins fjölbreytta kennsluhætti og mögulegt er sem innihalda aha upplifanir.  

 

 

Unnið af 4 ára barni 

4. Skráningar : 

 

Skráning snýst um að gera starf okkar sýnilegt. Skráningin getur verið einskonar spegill á þá framkvæmd  

sem unnin er í starfi okkar. Við verðum að gefa okkur tíma til að skrá og vinna úr skráningum. Til að sjá 

raunveruleikann og ígrunda hver og hvar gæðin eru í starfi okkar. 

Við komum aldrei til með að geta skráð allt sem börnin gera eða segja. Það er heldur ekki ætlunin, við 

verðum að velja skráningu sem getur nýst okkur í starfi og segir okkur til um námsaðferðir, þróun á námi 

og upplifunum barnsins. 

Markhóparnir eru barnið, starfsfólkið, foreldrar og síðan aðrir fyrir utan leikskólann. 

Skráningin er verkfæri okkar til að sjá og sýna barnið, hvað það upplifir, hvernig það lærir og hvað það 

kann nú þegar.  

Fyrir starfsfólk er skráningin verkfæri til að skipuleggja og framkvæma þemastarf. 

Skráning sýnir hvernig kennarinn speglar nám og upplifanir barnsins á námsefninu  námsumhverfið og 

tengslum barnsins við það. 
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Skráning gefur foreldrum innsýn í daglegt starf barnsins, upplifanir og uppgötvanir. Fyrir aðra 

utanaðkomandi er skráning kynning á skólanum og því starfi sem fer fram þar. 

  

      Unnið af 4 ára barni  

 

5. Í lokin: 

 

Markmið þessara handbókar er að gefa ykkur aðeins innsýn í hvað Reggio Emilia hugmyndafræði er, 

þannig að starfsfólk öðlast dýpri sýn á hvað felst í Reggio Emilia leikskólastarfi; sem byggir á lýðræði og 

þættir þess eru fléttaðir saman í öllu leikskólastarfinu.  

Aðaláhersla okkar er sú að hvert og eitt barn fái að njóta sín, nýta sína reynslu og þekkingu til að leysa 

ýmis verkefni og þróa með sér nýja og bættari þekkingu þar sem fleiri spurningar vakna til frekari 

rannsókna. 

Eins og fram hefur komið þá líta kennarar á hvern og einn einstakling sem sérstakan og hann efldur og 

hvattur til virkrar og sjálfstæðrar þátttöku í leikskólastarfinu í anda Reggio Emilia hugmyndarinnar.  

Til að glöggva sig enn betur á hugmyndafræðinn er mælt með að starfsfólk kynni sér það efni sem til er í 

leikskólanum. Það er mikið til af bókum og fræðslutengdu efni eins og af eldri ferilskrám þ.e.a.s. verkefni 

sem nemendur hafa unnið undanfarin ár. Það er til gríðarlegt magn af efni, bæði lesefni og myndbönd á 

alheimsvefnum sem er auðvelt að finna með því að „googla“ Reggio Emilia. 
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Það er undir hverju og einu okkar komið að efla sig í starfi, að kynna sér þá stefnu og þá aðferðarfræði 

sem fylgt er í leikskólanum.  Lögum samkvæmt á leikskólinn að gefa starfsfólki sínu tíma og rými til þess 

og gera það eftir bestu getu.  

Starfsánægja og starfsþróun varðar okkur öll. Þess vegna eru allir hvattir til að óska eftir leiðsögn og 

aðstoð til að efla sig í aðferðafræði og hugmyndafræði Reggio Emilia sem er hugmyndafræðin sem unnið 

er eftir í leikskólanum Sólborg.  

Í leikskóla þar sem starfsfólk er ánægt má ætla að hlutirnir gangi betur upp og  flestir líða vel í starfi.

  

   

 

 

    Verið hjartanlega velkomin og farnist ykkur vel í starfi.  

 

 

 

 


