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Af Karin Eskesen

School as a place of research -
Børnehaver og skoler som steder, hvor der forskes 

Af Kate Mikkelsen

ReFleksioner, ReMida og pædagogik 

Af Karin Eskesen 

Åbning af ReMida Center Odense den 6. oktober 2010

Af Clara Bencivenga Trillmich

ReMida åbning og en hilsen fra Det Italienske kulturinstitut i Danmark 

Af Loris Malaguzzi

The Hundred Languages Of Children

Af Mette Thrane og Lene Brøndum

På opdagelse med prikker

ReMida rager op 

Kursusopslag

Helionautica

Forord:
Børnehaven og Skolen som et sted, hvor der forskes kan vel passende være overskriften 

for dette nummer af ReFleksioner 

I den internationale sammenhæng diskuteres dette tema  I kursus sammenhænge og i en 

del institutioners hverdag optager temaet børn og pædagoger 

I ReMida sammenhænge undersøges materialer og både store og små eksperimenterer 

med materialerne  Temaet går igen og igen i de artikler der er skrevet til dette nyhedsbrev 

God læsning og måske får du lyst til at forske i dit arbejdsområde.

Helionautica er et eksperiment - et projekt - med 5-6 årige børn i atelieret i den kommunale 

børnehave Salvador Allende i Reggio Emilia i skoleåret 2006-2007 

Det var et komplekst forløb, der varede hele året, hvor børnene sammen med de voksne 

undersøgte naturen og solstrålerne  Børnene afprøvede forskellige undersøgelsesmåder – 

og ledte efter de mest effektive måder – som for at undersøgelserne så vanskelige, som 

muligt 

Igen et indblik i en praksis hvor forskning er omdrejningspunktet – så kom og hør, hvorledes 

børn og voksne forsker, når solens sammenhæng med naturen undersøges 

Venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Karin Eskesen
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Sammenhængen med forskning skal ses som 

børn og pædagogers mulighed for at bruge deres 

nysgerrighed, som omdrejningspunkt i en hver-

dag, hvor det at lære og udvikle sig er to sider 

af samme sag  Forskning i egen praksis betyder 

at man har mulighed for at få øje på både det 

man ved og også det man ikke ved, man ved og 

forhåbentlig noget man har samt brug for at vide 

mere om  Dette er alt sammen vigtige forudsæt-

ninger for at få redskaber til at gøre sit arbejde 

bedst muligt 

Alt for ofte giver vi svar i stedet 
for at stille spørgsmål.

Det er også klart at det enkelte lands kulturelle 
syn på læring og læreprocesser har betydning 
for de normer, man har med i sit pædagogiske 
arbejde  Men hvis normer er kulturskabte, kan 
de vel også skabes om?

Derfor blev det også interessant at prøve at for-

stå hvilken betydning de forskellige oplægshol-

dere tillagde begrebet: 

    og hvorfor vi alle var optagede af og syntes 

det er vigtigt at forholde os til en sådan metafor 

I vore samtaler de tre dage konferencen varede, 

diskuteredes bla  følgende spørgsmål:

Hvad betyder forskningen for børns muligheder 

for at lære og hvad betyder forskningen for pæda-

gogers professionelle udvikling, egen forståelse 

og holdning til det pædagogiske arbejde 

Netop fordi vi ser på barnets vilkår, som et resul-

tat af interpersonelle og sociale processer, må 

vi hele tiden være opmærksomme på påvirknin-

gers betydning, på forskelligheder og forskellige 

strategier og udvikling både hos den enkelte og 

gruppen  

Børnene er bestandigt i gang med at undersøge 

verden omkring sig 

 Hele tiden overrasker de os hvis vi forsøger se 

hvad de kan, i stedet for det de ikke kan  At un-

dersøge, at prøve af, at få mulighed for at tale om 

det man opdager er en måde at lære verden at 

kende  At opleve at der kan være flere forskellige 

løsninger på de udfordringer børn må forholde 

sig til  Vi må vide hvad vi refererer til og være 

opmærksomme på at det barnesyn vi har er rod-

fæstet i os og at vi er dele af en kultur og derfor 

kulturbærere  Derfor må vi hele tiden holde det 

konkrete barn og gruppen af børn op mod vores 

barne – og læringssyn og den praksis vi har  

SCHOOL 
AS A PLACE 
OF RESEARCH
BØRNEHAVER og  
skoler som steder,  
hvor der forskes

Robin Duckett 

fra Sightlines 

introducerer 

programmet 

Emma Pace 

fra Sightlines 

Initiative byder 

velkommen

Af Karin Eskesen

Hvilket læringssyn  
repræsenterer metaforen?

Hvad betyder metaforen for det 
daglige arbejde?

School as 
a place of 
research -

BØRNEHAVER 
og skoler som 
steder, hvor der 
forskes

School as a place of research var titlen på den kon-
ference som vore engelske kolleger fra Det Internatio-
nale Reggio Emilia Netværk tog initiativ til. Der var del-
tagere fra hele Storbritannien, Italien, Irland, Skotland, 
Australien og Danmark.
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Loris Malaguzzi havde det synspunkt at det er 

fundamentalt at diskutere, hvorledes man tager 

skridtet fra teori til praksis  Verden forandrer sig 

hele tiden og den verden børn skal leve i findes 

endnu ikke 

Hvordan kan vi undervise børn 
om en verden, der endnu ikke 
finde?

Dette spørgsmål stillede Jerome Bruner i en tale 

i Reggio Emilia i juni måned 2008 

Spørgsmålet kan i min opfattelse også indramme 

de uddannelsesperspektiver, som er centrale i 

tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde  At 

turde forholde sig til forandringer kræver at vi tør 

møde det ukendte og vælge eller fravælge det 

Risikoen for at daginstitutioner og skoler under-

lægges et alt for enkelt syn på viden og læring 

ved at der stilles krav om at man skal ”effekti-

visere” påfyldningen af kundskaber i stedet for 

at udvikle og uddybe tænkningen om, hvorledes 

børn lærer og får forståelse for det der er nød-

vendigt og godt at kunne og som omgiver dem  

De bedømmelser af børn, som foretages, rettes 

først og fremmest mod, hvor meget børnene kan, 

men ikke så ofte mod, hvorledes børn tænker og 

lærer, eller hvorledes de skaber mening i tilvæ-

relsen  

Noget af det der optog os på konferencen var 

om vi kan skabe en deltagelsens- og lytningens 

kultur, hvor børn ses som kompetente i den for-

ståelse at alle børn er på en opdagelsesrejse i 

verden, og at de forsøger at skabe mening i den 

komplekse verden, som de alle er en del af 

Dette er et perspektiv som både Kate Mikkelsen, 

samt Mette Thrane og Lene Brøndum  også be-

skæftiger sig med i deres artikler ReFleksioner, 

ReMida og pædagogik og På opdagelse i Prikker

Noget om at understøtte en 
læreproces.

Hvad betyder det at pædagogerne har opmærk-

somheden rettet mod det fysiske miljø og dets 

mulighed for at støtte børnene i deres opdagel-

sesrejser  Gang på gang viser det sig, at børnene 

selv er meget bevidste på omgivelserne og gen-

stande i omgivelserne, som måske kan hjælpe 

dem med at finde løsninger  

Kreatitvitet kommer ikke af sig selv  Det er vig-

tigt at børnene får chancen for at opnå måder at 

tænke, der giver dem mulighed for at erhverve 

nye opfattelser af og viden om verden 

”Et gæt hvad det er jeg tænker på” ritual, hvor 

det frem for alt gælder om at tolke, hvad det er 

for et svar pædagogen – læreren forventer, fører 

let frem til, at mange børn tidligt lærer sig at give 

de svar, som de tror forventes  Undersøgelse og 

problemløsninger må ikke komme i anden række, 

så det at lære bliver uvedkommende  

Vi må i en foranderlig verden igen og 
igen stille spørgsmål som følgende: 

Der er tale om en helhedstænkning, hvor mål-

sætninger, barnet, børnegruppen og deres mulig-

heder altid er udgangspunktet  Projekter styrkes 

af pædagogernes nysgerrighed, professionalitet 

og refleksioner i relation til mål, planlægning og 

processer samt den almene interesse for miljø-

ets og samfundets udvikling   

Pædagogerne har en aktiv rolle ved at skabe ram-

mer, der både kan støtte og udfordre børnene og 

deres læring  

Hvis pædagoger opmuntrer børn til, at lytte til 

hinanden og til at udveksle tanker og synspunk-

ter oplever de måske at der er mange måder at 

tænke, at forholde sig og at finde vej  Loris Ma-

laguzzi havde det synspunkt at menneskeheden 

taber store resurser, hvis vi ikke tror på den  en-

keltes 

Louise fortæller om et fotoprojekt hvor børnene havde diskuteret hvad der var 

smukt og grimt 

Fra indgangen 

til House of 

Objects

Jan Millikan fortæller 

om et fotoprojekt fra 

Melbourne, hvor børn 

fortolkede og imiterede 

kropssprog 

Laura vil have Lucia til at se forvirret 

ud når hun tager et billede af hende 
Fra et besøg i Trimdon

Jan Millikan og Emanuela Vercalli I samtale i 

en pause 

Hvilket samfund har vi og hvilket  
samfund ønsker vi?

Hvilke værdier er vigtige for læring  
og udvikling? Hvad er et barn?   
Hvad tænker børn om deres barndom?   

Hvordan lærer børn? 
Hvad betyder refleksionerne over og 
svarene på sådanne spørgsmål for 
praksis og målsætning? 

Gør vi det 
vi tror vi 
gør? 
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REFLEKSIONER, REMIDA OG PÆDAGOGIK

ikke var styr på tingene  Børnene trivedes i huset 

og var som børn er i de fleste institutioner   

Jeg lagde dog mærke til at når vi var på lege-

pladsen var der en del børn, som ikke holdt sig 

til de såkaldte afgrænsede arealer  De tog sten, 

spande, sand og sandforme med op til bænkene 

foran huset  Her legede de købmænd, pirater, 

der sejlede på de store verdens have eller de le-

gede far mor og børn, med hunden i hundehuset 

som befandt sig under bænken   Ofte kom der 

en voksen og afbrød deres leg, mig selv inklusiv  

Børnene blev stille og rolig bedt om at gå hen i 

legehuset, i sandkassen eller hen i ”båden”, som 

lå forankret i en krog af legepladsen  Hver eneste 

dag, fik de at vide at sten hører til i bedene, sand 

og sandting i sandkassen og at bænkene er til at 

sidde på, ikke til at flytte rundt med  Jeg kunne 

høre mig selv gentage de samme ting og bruge 

de samme argumenter, dag efter dag  

En dag læste jeg en børnebog for min egen søn 

derhjemme  Det var bogen; USYNLIGT, med Al-

fons Åberg, der handler om Alfons´ far der har 

ryddet fint op i huset  Alfons og vennen Svipper 

lover højt og helligt ikke at rode og kun at lege 

med biler  Imens faderen er ude at handle, udvik-

ler drengenes leg sig til en usynlig verden under 

havet  De finder ting i skabe og skuffer, der kan 

bruges; skåle, krydderikrukker, en si, tæpper, 

sutsko og meget mere  Bilerne, som de gerne 

måtte lege med, fik de slet ikke brug for  Pludse-

lig kommer Alfons far hjem og drengene får travlt 

med at rydde op  De når det lige og tilslut er der 

kun sutskoene tilbage  Far giver ros og er glad 

for at drengene ikke har rodet  Alfons fortæller 

sin far at sutskoene har været brugt som både  

Faren forstår ingenting og det går op for Alfons at 

”Noget” er usynligt for voksne 

Alt for meget kan være usynligt for voksne og 

hvis jeg skulle fortsætte med at sætte rammer 

for børnenes fantasi, så skulle det være i nogle 

helt andre rammer, end det jeg kunne tilbyde i 

netop den førnævnte institution 

Jeg har så i de forløbne år været ansat i andre 

institutioner og er med tiden blevet mere bevidst 

om, hvad jeg står for som pædagog, hvordan jeg 

gerne vil arbejde og hvad der betyder noget for 

mig og dermed også for de børn jeg omgives af 

i dagligdagen  For mig har nærværet og de små 

stjernestunder stor betydning  Jeg mener at der i 

de gyldne øjeblikke man kan have med et barn er 

et enormt stort lærings potentiale  

I en tid hvor der er stor fokus på børns læring og 

udviklingsmuligheder, bliver vi nød til som pæ-

dagoger hele tiden at forholde os målrettet og 

måske endnu vigtigere reflekterende til de ting 

vi sætter i værk for børnene og oplever sammen 

med børnene  Et eksempel på dette kunne være 

når vi går ud i sneen på legepladsen med de små 

vuggestuebørn  Hvad er det lille Mathias på 1 

½ år lærer, når han falder for første gang med 

hovedet ned i sneen? 

Hvordan den voksne reagerer på situationen har 

stor betydning for Mathias læring  For hvad sker 

der når Mathias løfter hovedet og den løse sne 

sidder som et lille julemandsskæg under næsen, 

på hage og kinder? Hvad sker der i netop det øje-

blik den voksne og Mathias får øjenkontakt?  Jeg 

mener dette lille gyldne øjeblik har stor betydning 

Af Kate M
ikke

lsen
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REFLEKSIONER, REMIDA OG PÆDAGOGIK

REFLEKSIONER, REMIDA OG PÆDAGOGIK

REFLEKSIONER, REMIDA OG PÆDAGOGIK

REFLEKSIONER, REMIDA OG PÆDAGOGIK

På et tidspunkt var jeg ansat i en nybygget insti-

tution, Arkitektonisk udtænkt, med højt til loftet, 

store lyse lokaler, og plads til omkring 100 børn  

Udenfor var der en meget stor legeplads, med le-

gehuse, klatre arealer, gynger og store græsare-

aler  Institutionen, var smukt anlagt, med store 

sandkasser og ral der afgrænsede de forskellige 

legearealer  Der stod bænke placeret rundt ved 

huset og en pedel var ansat for at holde det hele 

i pæn orden 

Pædagogikken var gennemtænkt og sat i system  

Der var regler for hvad der var tilladt og ikke til-

ladt og som pædagog eller medhjælper i insti-

tutionen kunne du i en manual læse, hvilke for-

ventninger der var til dig som ansat i huset  Der 

skulle naturligvis arbejdes ud fra husets visioner, 

værdier og normer  Hvis noget gik i stykker, blev 

det straks smidt ud og der blev købt nyt  

Signalværdien i at der var noget gammelt skram-

mel i huset kunne få det til at se ud som om, der 

REFLEKSIONER, REMIDA OG PÆDAGOGIK
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for om det trods alt bliver en positiv oplevelse  En 

erfaring der lagres som noget, der måske føltes 

en smule koldt og ubehageligt, men også sjovt og 

noget vi kan dele og være fælles om 

Daniel Stern (2004) bruger et begreb, han kalder 

”Det nuværende øjeblik”  

Et nuværende øjeblik er i min fortolkning en hæn-

delse i et samspil, der giver en eller flere ændrin-

ger i erfaringsbasen (hjernen) og det sensoriske 

system  Hvordan jeg hidtil har opfattet verden og 

hvordan jeg herefter opfatter verden forandres i 

dette øjeblik  Et øjebliks læring  Stern selv, kalder 

sådanne øjeblikke for meget afgørende øjeblikke, 

der forandrer livet 

”Det interessante ved nuværende øjeblikke er, at 

man deler dem med et andet menneske. Det er 

et intersubjektivt øjeblik…. Hvor to mennesker i 

et givet nu oplever nogenlunde det samme psy-

kisk set og deler det og tilmed ved, at de gør 

det.” (Psykologi Nyt nr. 3 - 2005)

Intersubjektiviteten ligger i at, jeg som voksen 

ved, hvordan du har det lige nu  Jeg ved, at nu, 

ved du, at jeg ved det  Oplevelsen kan sproglig-

gøres, deles og danne baggrund for om Mathias, 

næste gang han kommer ud i sneen, ser det som 

noget, der er værd at udforske, eller som noget 

han i hvert fald skal holde sig fra   

Oplevelsen kan altså for Mathias og pædagogen 

i mine øjne sammenlignes med ”Et Nuværende 

øjeblik”, der kan ændre Mathias´ erfaringer og 

give vigtig læring  Interaktionen og selve øjenkon-

takten med den voksne samt sprogliggørelsen af 

hændelsen vil ligeledes have betydning for den 

læring og erfaring der lagres  

Vi må som pædagoger formå og huske på at 

fange de gyldne og de nuværende øjeblikke  Vi 

må få øje på de små ting i hverdagen og tillægge 

dem værdi  Hvis vi husker at være nærværende 

og reflekterende i nuet, giver vi børnene optimale 

vilkår for læring, lyst til at gå på opdagelse i det 

ukendte og eksperimentere med det der findes i 

den umiddelbare nærhed  Vi må huske at være 

undrende og spørgende i forhold til det børnene 

er optagede af   Og hvis vi i stedet for at bremse 

børnene i deres fantasi og kreativitet med vores 

voksen forestillinger om hvad tingene kan, skal 

og må bruges til, vælger at skabe nogle rammer 

hvor der er plads til ”Det Usynlige”, så tror jeg vi 

får nogle meget bevidste og læringsparate børn 

Jeg har et eksempel fra en vuggestue, hvor netop 

”det usynlige” havde stor indflydelse i børnenes 

leg og hvor nogle få spørgsmål fra den voksne, 

kunne have haft betydning for legens videre ud-

vikling 

Oscar 2 år og Clara 2,5 år leger på badeværelset 

De har taget 4 skamler – to store og to små  

Skamlerne har de stillet op midt på gulvet med 

de to store forrest og de to små bag ved  Den blå 

puslepude fra puslebordet ligger på gulvet foran  

Der ligger en masse legetøj spredt rundt på hele 

gulvet  Pædagogen kommer ud på badeværelset  

Hun ser opstillingen, og siger ”Hov, sikke meget 

I har rodet. Nu må i lige bestemme jer for, hvad 

I vil lege med” ”OK”, siger Clara ”Vi vil lege med 

skamlerne”

Der ryddes op i fællesskab kun skamlerne og 

puslepuden står tilbage 

Den voksne tager puslepuden og lægger den på 

plads 

”Åh nej,” siger Clara med et suk ”Nu har vi heller 

ingen svømmehal” 

Reggio Emilia, ReMida og pædagogik
 Mit kendskab til Reggio Emilia har været meget 

sporadisk   Jeg har via mit arbejde i min nuvæ-

rende institution fået muligheden for at dykke vi-

dere ned i pædagogikken og barnesynet  Jeg har 

været så heldig at deltage i et kursusforløb på 

ReMida Centret i Odense og er her blevet meget 

inspireret til at bruge de tanker og ideer, som 

Karin Eskesen og Ole Lambertsen præsenterede 

os for 

Mens jeg sad og hørte Karin formidle Reggio Emi-

lias Barnesyn, føltes det på en måde som om, at 

nu var jeg kommet hjem  Som om at en dør der 

altid har stået på klem nu var blevet åbnet  

Den måde jeg gerne har villet arbejde med bør-

nene på, den måde jeg har forsøgt at se børnene, 

at få øje på de små ting i hverdagen, nærværet 

og følge børnenes spor, kunne Karin sætte ord 

på så det virkede så naturligt og ligetil  Jeg fik om 

man så kan sige mit eget ”Nuværende øjeblik” 

Reggio Emilias Barnesyn er mere end en Aner-

kendende tilgang til børnene  Her lægges vægt 

på barnets identitet samt måder at tilegne sig 

viden på  Børnenes egne aktiviteter er i centrum 

for pædagogens arbejde og rummets indretning 

afspejler børnenes optagethed  Der lyttes til bør-

nene og der er plads til det usynlige, hvor bør-

nene konstruerer, finder på og er aktive  Børnene 

får mulighed for at danne deres egne livserfarin-

ger  Med til at støtte børnenes udvikling er valget 

af materialer der kan leges med, eksperimente-

res med og give børnene den nødvendige læring 

En af opgaverne på ReMida kurset var at vælge 

materialer til at tage med hjem i institutionen 

Inden valget skulle vi forestille os og reflektere 

over hvilke børn, der kunne få glæde af at lege 

med materialet og på hvilken måde 

Umiddelbart en nem opgave, men hvad sker der 

med voksne, når man kommer ind i et rum hvor 

der er så meget at vælge imellem  Sikkert det 

samme som når børnene kommer ind  Man bli-

ver helt rundforvirret – jeg gjorde i hvert fald  Fik 

samlet en masse ting sammen, med to piger i 

tankerne  Da jeg så kom hjem i institutionen, fik 

pakket ud og formuleret mit projekt, så var det 

alligevel ikke helt det rigtige  Jeg havde glemt at 

lytte til hvad det egentlig var for en børnegruppe 

og hvad de egentlig var optagede af  

Et nyt projekt blev formuleret, denne gang ud 

fra den interesse som børnene udviste og med 

to drenge fra gruppen i stedet   Jeg var meget 

bevidst om at læreplans temaerne skulle indgå 

som en sammenhæng i projektet ud fra ideen og 

forestillingen om at alle temaer under alle om-

stændigheder ville være i spil 

Hvem: 
2 drenge, Simon og Kristoffer der begge er ca  1 år og 8 mdr  De er nysgerrige, og i fuld aktivitet  De 

er meget optagede af at putte ting i huller, trykke på knapper og se her og nu effekten af de ting de 

foretager sig 

Sproget er i rivende udvikling og der opdages nye ord hver dag  Det er børn, med stor lyst og mod på at 

undersøge verden, eksperimentere med tingene og bruge kroppen  De er begge meget viljestærke og 

behovsstyrede og det kan være svært at give plads til andre, vente på tur samt acceptere at der ind i 

mellem sættes grænser 

Hvad:
Leg med kasser, rør og metal låg og eventuelt andre ting der kan trille, køre eller rulle 
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Hvordan:
Jeg vil tage drengene med ud i atelieret hvor vi skal lege med rør, kasser og ting der kan rulle, eller trille 

gennem røret  Jeg vil for inden skære en rille i nogle af rørene, så drengene kan følge med i tingenes 

gang gennem røret  Resten af rørene, skal være lukkede, så overraskelses momentet når kuglen – ste-

nen, eller evt  bilen kører eller ruller gennem røret og kommer ud for enden  Jeg vil se på drengene se 

hvad de er mest optagede af, hvad de selv vælger  Min rolle vil være som pædagogen, der både går 

foran og guider børnene, men også står bagved, støtter og observerer, jeg vil lade børnene opdage mu-

lighederne, men også vise hvad de forskellige ting kan bruges til  Jeg vil tage billeder under forløbet  Jeg 

vil sætte ord på deres handlinger og være med til at sætte rammerne og spillereglerne for samværet  

Mål: 
At styrke nysgerrigheden og lysten til at eksperimentere med ting  

At støtte drengene i udviklingen af deres sociale kompetencer i forhold til at samarbejde, vente på tur 

og deles om tingene  

Dokumentation
Jeg vil tage billeder under forløbet  Billederne skal dokumentere de enkelte elementer/ lærings dele i 

forløbet  Derudover skal billederne være en del af selve forløbet  De skal hænges op i ”For atelieret”   

Vi skal snakke om legen og konstruktionerne ud fra billederne  Drengene får mulighed for at gense 

forløbet, vise det til de andre børn i huset, eller deres forældre   

Uddrag fra forløbene

1. gang
Jeg tog drengene med ud i ”for atelieret”, Spurgte om vi skulle lege 

med rør 

”Ja”, sagde Kristoffer  ”Skal vi gå ud i atelieret og finde dem”  Spørger 

jeg  ”Jah” siger Kristoffer  Vi åbner døren og går ud i atelieret  ”Se der 

står de”, siger jeg  ”Ja”siger Kristoffer og krydser armene på maven  

Simon smiler og hopper ganske let på stedet 

”Vi kan se om der kan køre noget ned gennem rørene”, Siger jeg  Og 

peger på lågene og knopperne til skuffer  Vi tager nogle korte rør, både 

med og uden revne samt et langt rør uden revne, låg og knopper med 

ud i for atelieret  ”Vi skal også bruge en kasse” siger jeg og finder 

en kasse frem  Jeg ligger det hele på gulvet og siger  ”Skal vi se om 

der kan køre noget igennem røret?”. ”Ja” siger Kristoffer og krydser 

armene over maven  Simon står ved siden af og kigger  Jeg ligger et rør 

op på kassen og putter en knop ned i røret  Knoppen ruller hurtigt gen-

nem røret  ”Hov, se der kom den”, siger jeg  ”JAAh” råber Kristoffer 

Han løfter et rør og forsøger at putte et låg i røret  ”Låget er vist for 

stort” siger jeg  Og viser ham at det kan køre i røret med revnen i  

Kristoffer sætter straks et låg i revnen og ser det kører ned  Det ruller 

helt ud i gangen og han løber efter det  ”Hov” siger jeg  ”Hvor blev den 

af?”. Kristoffer standser op slår ud med armene og siger ”væk”. ”Kan 

du finde den, så prøver vi igen”. Kristoffer løber hen, finder låget og 

løber tilbage igen  Imens forsøger Simon at putte en knop ind i røret 

der ligger på gulvet  Han kigger på røret og afventer 

Jeg spørger; ”Sker der ikke noget Simon?” Han kigger på røret og 

derefter på mig  ”Du skal løfte røret, Simon,” siger jeg  Simon løfter 

røret  Knoppen ruller ned gennem røret  Det går så hurtigt at Simon 

ikke når at se den komme ud af røret  ”Se, der var den,” siger jeg og 

peger  Simon kigger på knoppen og derefter på røret  Han ligger røret 

på gulvet og tager knoppen i hånden  ”Skal du prøve igen?” Spørger 

jeg  Simon løfter røret og putter knoppen ind  Den triller ud – lidt lang-

sommere denne gang  ”Se” siger han  ”Ja se”, siger jeg  ”Der kom den 

jo”. Simon smiler stort 

Kristoffer er i gang med at placere et låg i revnen på det andet rør  Si-

mon går hen til ham  Han skubber til Kristoffer  Kristoffer skubber igen 

og Simon begynder at skrige højt  ”I kan begge bruge røret”, siger jeg  

Jeg forklarer Simon at det først er Kristoffers tur til at køre med låget 

og bagefter Simons tur  Simon fortsætter med at skubbe til Kristoffer  

”Simon”, siger jeg  ”Det er Kristoffer først”. Jeg går hen til Simon, ta-

ger ham på skulderen og siger ”Vent lidt Simon”. Simon venter mens 

Kristoffers låg kører ned  ”Så kan du køre med dit låg”, siger jeg til 

Simon  Simon lader nu sit låg køre ned  ”Se” siger han og smiler  ”Se” 

siger Kristoffer også  De kigger på hinanden  Griner, samler lågene op 

og løber begge hen til røret igen  

Denne gang kommer Simon først  Kristoffer venter et kort øjeblik og 

sender så sit låg af sted lige efter Simons  De griner igen og gentager 

Hvori består læringen

Alsidige personlige udvikling
Der er noget jeg er god til  
Jeg har en værdi i processen  
Bliver set og anerkendt  Jeg 
får mulighed for at overskride 
nogle grænser i trygge 

Krop og bevægelse
Styrker finmotorik at placere 
lågene i rillen, 
Kræver god motorik og 
kropsbevidsthed at navigere 
blandt rørene, at få dem 
placeret    

Sociale kompetencer
Evnen til at samarbejde, 
deles om tingene, lege, 
vente på tur, være fælles 
om noget  Jeg bliver set, 
hørt og hører til 

Kulturelle udtryksformer 
og værdier.
Vi skaber noget sammen, 
Laver nyt af gammelt og 
bruger genbrugsmaterialer  

Natur og naturfænomener
”Beregne” hvor skrå røret 
skal være, bruge sten eller 
andre ting fra naturen, obser-
vere at noget kører langsomt, 
noget kører hurtigt igennem  
At tingene kører ned og ikke 
op  Noget kan rulle noget, gli-
der noget triller 

Sprog
Vi har en dialog om og i 
processen 
Lærer nye ord og udtryk  
Flere facetter i sproget  
Den fælles opmærksom-
hed/forståelse 

Leg med pap rør, 
kugler, metal låg, sten  
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2. gang
Jeg har til denne gang lavet nogle lange rør med 

revne i  Fundet nogle flere rør, nogle vat kugler 

og et par sten  

Jeg spørger Kristoffer og Simon om de vil med 

mig ud og lege med rør 

De løber begge hen til lågen og vi går ud i ate-

lieret efter rørene  Se jeg har taget rørene siger 

jeg og peger på rørene på gulvet  Jeg åbner døren 

ind til atelieret  ”Nu skal vi finde noget der kan 

trille”, siger jeg  

De går straks hen og samler nogle låg  ”Mer´” 

siger Kristoffer  ”Se” siger Simon og viser mig et 

låg  ”Ja”, siger jeg ”Det kan vi bruge. Skal vi også 

prøve med nogle sten” siger jeg  ”Sten” siger Si-

mon  ”Ja, sten” siger jeg og viser ham stenene  

”Tror du de kan rulle ned i røret?” spørger jeg  ” 

Sten Min” siger Simon  ”Ja, du må gerne bruge 

stenen” siger jeg  

Simon går ind bøjer sig ned til røret der ligger på 

gulvet og putter stenen ind i hullet  Han står et 

øjeblik og kigger  Kommer så i tanke om at røret 

skal løftes for at stenen kan rulle  Han løfter røret 

griner og siger ”Sten. Min.” Gentages 

Jeg trækker en stol hen og placerer et af de lange 

rør uden revne på stolen  ”Se” siger jeg  ”Her kan 

vi putte kuglerne i”. Jeg putter to kugler i lige 

efter hinanden  Kuglerne triller gennem røret og 

rammer væggen  Bum bum siger det  ”Bum Bum” 

siger jeg  Simon kommer hen putter stenen i rø-

ret  ”Bum” siger han, mens stenen triller ganske 

langsomt ned gennem røret  ”Ja, bum” siger jeg 

igen  ”Din sten kan også sige Bum.”

Kristoffer har fat i det lange rør med revnen i  

Han placerer en kugle oven på røret i revnen og 

løfter  Kuglen triller halvvejs ned og falder af  

”Hov”, siger jeg  ”Den faldt af”. ”A” siger Kristof-

fer 

”Prøv igen”, Siger jeg  Kristoffer prøver nu igen og 

derefter med kuglen inde i røret  Han kan følge 

kuglen kele vejen ned gennem røret  ”Se” siger 

han  ”Ja”, siger jeg  ”Jeg kan se den ruller gen-

nem røret”. Kristoffer gentager forløbet og afprø-

ver forskellige ting ovenpå røret og inden i røret   

Simon og Kristoffer står i hver sin ende af det 

lange rør  Simon samler stenen op giver den til 

Kristoffer som sender den ned i røret  Simon lø-

ber ned for enden  Samler stenen op igen  Løber 

hen til Kristoffer der igen putter stenen i røret  

Gentages  For hver gang stenen ender for enden 

hos Simon siger han ”STEN MIN” samler den op, 

og giver den til Kristoffer  Jeg siger ”Værsgo, Kri-

stoffer”. Hver gang siger Kristoffer ”Tak”, inden 

han sender den ned i røret igen  Simon siger ”go” 

Kristoffer siger ”Tak”. Dette gentages 

Kristoffer kigger hver gang ind i røret og siger 

”mørkt”. ”Er der mørkt i røret” spørger jeg  ”Ja” 

siger Kristoffer  ”Kan du se stenen”. ”Ja”, siger 

Kristoffer  Simon kommer til og forsøger at kigge 

ned i røret  Men kommer i tanke om at han skal 

have fat i stenen for enden og løber så tilbage  

Simon griner da han får øje på stenen og genta-

ger forløbet med at aflevere til Kristoffer  
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Jeg stikker et par rør i hullerne og viser igen at 

tingene kan køre gennem rørene  Kristoffer får 

selv puttet et rør i et af hullerne  Drengene forsø-

ger begge at putte sten, knopper, og kugler i røret 

fra oven, hvilket resulterer i at det bliver væk 

inde i det Nye rør og lander i bunden på gulvet  

Kristoffer er meget undrende og kigger på mig  

”Væk” siger han  ”Ja”, siger jeg og løfter det 

store rør  Ud triller de forskellige ting  ”Se”, siger 

jeg  ”Der er de”. ”Jaah”, siger Kristoffer 

Simon finder en sten og siger ”MIN sten”  Han 

viser den til mig og jeg spørger ham om den skal 

køre ned i røret  Simon svarer ikke, men går hen 

til røret og putter stenen ind  Røret ligger på gul-

vet og jeg siger til ham ”Husk du skal løfte røret 

Simon”  Simon løfter røret og man kan høre ste-

nen køre stille ned i røret  Da det er et langt rør, 

er det svært for Simon at styre røret, som nu er 

hævet over jorden, røret tilter til den anden side 

og stenen ruller langsomt tilbage mod midten af 

røret, hvorefter Simon vipper røret endnu længere 

bag ud og stenen falder ud bag ham  

Han kigger forundret på stenen og ligger røret, 

samler stenen op og forsøger igen  Denne gang 

viser jeg ham, hvordan han kan stikke et af rø-

rene med revne ind i et hul i det nye rør  

Kristoffer kommer til og drengene skiftes til at 

putte stenen i røret  Kristoffer finder en lille bitte 

seddel i røret  Det viser sig at være et lille ud-

klips billede fra et blad  

Det forestiller en sæl, der ligger i en vandkant  

Kristoffer peger på billedet og siger ”Bad” Jeg si-

ger, ”er den ude at bade?”. ”Ja”, siger Kristoffer 

og gentager ”Bad”  ”Det er en sæl som er ude 

at bade”, siger jeg  ”Sæl” siger Kristoffer  ”Hvad 

tror du den har lavet inde i røret?”, spørger jeg  

Kristoffer peger ind i revnen på røret  ”Der” siger 

han  ”Ja, 

den lå lige der, måske troede den at den kunne 

trille”. Kristoffer putter billedet ind i røret igen  

Kigger på mig, derpå på billedet igen  Krydser ar-

mene over maven og afventer  ”Hmm” siger jeg  

”Kan den ikke trille?” ”Bad” siger Kristoffer  ”Ja, 

den er ude at bade og kan ikke trille” svarer jeg   

Imens står Simon parat med sin sten  Han venter 

på at Kristoffer skal blive færdig med at ligge bil-

ledet ind i røret igen, så han kan aflevere stenen 

til Kristoffer og legen kan fortsætte 

3. gang
Jeg spørger drengene om vi skal lege med rør  

”Jaah” råber de begge to og løber straks hen til 

atelieret, og hiver i døren  Jeg åbner døren og 

Simon går hen til bordet, hvor der ligger diverse 

ting, Knopper, låg, kugler, sten og ringe  Kristof-

fer står ved rørene og sammen bærer vi nogle rør 

ud i for rummet 

Jeg har til denne gang fået boret nogle huller i et 

større rør, som kan stå fast på gulvet  Her kan de 

lange rør stikkes ind og på den måde kan flere 

rør være i gang på samme tid 

Jeg placerer røret med huller midt på gulvet og 

viser drengene at der er huller i  Jeg viser at man 

kan putte de lange rør ind i hullerne  Drengene 

er meget interesserede i det nye rør  Det er mest 

hullerne der er interessante  De begynder straks 

at putte ting ind i hullerne  Tingene forsvinder 

ned i røret og bliver ”væk”. 

Vi sætter billeder op 
Jeg spørger drengene om de vil være med til at 

sætte billeder op  Vi går ud i ”for” atelieret  Vi 

ligger billederne på gulvet og kigger lidt på dem 

inden vi hænger dem op  De peger på billederne 

og vi snakker om hvem der er på de forskellige 

fotos, om banen og kuglerne 

Undervejs i forløbet går Simon hen og tager i dø-

ren til atelieret  Han siger ”sten” og ”kom” Jeg 

forklarer ham at vi ikke skal lege med rør og sten 

nu, men at vi kan kigge på billederne 

Vi får sat billederne op på væggen  Kristoffer 

er dog mest interesseret i at sætte det ”tygge-

gummi” fast på væggen som vi bruger til at klæbe 

billederne op med  Han står længe og piller små 

stykker af fra pakken og klister dem fast i et lille 

mønster  Der går lidt tid før han er klar på at der 

skal sættes billeder ovenpå 

Det videre forløb?
Vi vil fortsætte lege med rørene igen om et stykke 

tid, men efter at have evalueret og reflekteret over 

forløbet, kan jeg se at jeg som pædagog er meget 

styrende og meget snakkende  Der har været små 

gyldne og nuværende øjeblikke undervejs, men fo-

kus har været på at dokumentere selve forløbet  

De næste gange, vil jeg lade børnene selv finde 

løsningerne og styre processen  Måske skal vi in-

vitere en eller flere børn med i legen  Jeg vil gerne 

observere om børnene formår at videregive deres 

ekspertise og viden omkring legen til de andre 

børn  Jeg vil se nærmere på om de formodninger,  

jeg havde om hvor i læringen bestod under udar-

bejdelsen af projektet også har været reelle  



18 19Den. 6 oktober 2010 åbnedes ReMida 
Center Odense. Vi har fået en treårig 
bevilling fra Odense kommunes bære-
dygtighedsmidler. 

Derudover støtter en lang række virksomheder os 

med overskudsmaterialer fra deres produktion  

Uden disse anderledes undervisningsmidler fra 

de mange virksomheder, ville vi ikke eksistere  

 

Inspirationen til det hele kommer fra den nord-

italienske by Reggio Emilia, hvor ildsjælen Loris-

Malaguzzi havde det synspunkt at børn har 100 

sprog og at hoved, hånd og hjerte hænger sam-

men, når et samfund skal udvikle sig og at vi alle 

har et fælles ansvar for fremtiden

 

Samarbejdet mellem Reggio Emilia og Odense 

er af ældre dato og i 1994 tildelte Odense Ma-

laguzzi HCA- prisen  Et kultursamarbejde over 

landegrænser, der startede da de første pæda-

goger besøgte RE i 1982  Senere fulgte Odense 

politikeres besøg i Reggio Emilia og genbesøg af 

daværende borgmester i Reggio Emilia, Antonella 

Spaggiari 

ÅBNING 
AF REMIDA 
CENTER ODENSE
DEN 6. OKTOBER 2010

Af Karin Eskesen

ReMida Center Odense kom i stand først og frem-

mest fordi en gruppe seje mennesker i Odense 

tog fat i 2005 og denne bestyrelse har holdt ved, 

fordi de ville at ideen skulle have en fremtid i 

og præge fremtiden i Odense  Bestyrelsen er 

bredt sammensat og  består af repræsentanter 

fra erhvervsliv, kultur, renovationsselskab, kunst, 

uddannelsessteder og skoler  der mødtes for at 

fremme ønsket om at skabe et ReMida Center i 

Odense  

Vi fik de første økonomiske midler til at gennem-

føre projektet fra Dansk Retur A/S og senere fik 

vi Danske Banks Initiativpris  

Det internationale perspektiv i interessen for 

barnesynet i fra Reggio Emilia betyder ReMida 

Odense har haft besøg fra udlandet 

Kreativitet kommer ikke af sig 
selv.

Men det er først og fremmest børn og voksnes 

kreativitet og engagement der optager os  Vi op-

lever børnene, deres lærere og pædagogers krea-

tivitet og anderledes læreprocesser, samarbejde 

og engagement, når de møder de anderledes 

materialer  

Det samme engagement har vi mødt, når vi del-

tog i Havnekulturfestivaler, Branding Odense, 

Blomsterfestival, Kinadage, Arkitekturdage og 

når vi har personaledage for forskellige grupper 

– sidst ingeniører 

Leg og læring og at Lege er at leve er metaforer vi 

er optaget af  Men ingenting kommer af sig selv 

Innovation, kreativitet entrepenørskab, åbenhed 

for muligheder i stedet for begrænsninger og øje 

for at alle har ansvar for at bæredygtighed, kultur, 

internationalitet hører til de kvaliteter, der er brug 

for i fremtiden 

Selvstændighed hører også til i det selskab af 

værdier  Og vi kan se hvorledes disse anderle-

des undervisningsmidler pludselig viser talenter 

og en kreativ og innovativ tænkning, vi ikke vidste 

vi havde 

Vi taler ofte om mirakler, men vi kalder dem hver-

dag og ser dem derfor ikke 

Sådan skal det ikke være  Vi skal se det vi kan, 

i stedet for det vi ikke kan og når vi skaber nye 

muligheder, skaber de nye…………

Så tak til alle der er med til at skabe disse ander-

ledes muligheder  ReMida Centrene i Danmark 

repræsenterer samarbejde og samarbejdsrela-

tioner, der tager udgangspunkt i sammenhængs-

kraft, kultur, internationalitet, kreativitet, inno-

vation, bæredygtighed, politik, pædagogik og 

arbejdspladser 

Det var derfor en stor glæde at borgmester Anker 

Boye Anker Boye åbnede ReMida Center Odense 

sammen med Kulturattache´ og direktør for Det 

Italienske kulturinstitut Clara Becivinga Trillmich 

og konsul Francesco Ulisse, Den Italienske Am-

bassade og heldigvis mange andre tog imod 

invitationen til at deltage i åbningen af ReMida 

Center Odense 

Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet gør ikke. PH

Stomporkestret Heartbeat åbnede ReMida Center Odense 

med fuld musik, til glæde for børn og voksne

Ole Lambertsen i samtale med Clara Bencivenga

Borgmester Anker Boye 

åbnede ReMida Center 

Odense og fik ud over en 

god snak med børnene og 

instruktion i at bruge en 

limpistol 
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The child has

a hundred languages

a hundred hands

a hundred thoughts

a hundred ways of thinking

of playing, of speaking.

A hundred always a hundred ways of listening

of marvelling, of loving

a hundred joys for singing and understanding

a hundred worlds to discover

a hundred worlds to invent

a hundred worlds to dream.

The child has a hundred languages

(and a hundred hundred hundred more)

but they steal ninety-nine.

The school and the culture separate the head from the body.

They tell the child:

to think without hands

to do without head

to listen and not to speak

to understand without joy

to love and to marvel only at Easter and at Christmas.

They tell the child:

to discover the world already there

and of the hundred they steal ninety-nine.

They tell the child:

that work and play

reality and fantasy

science and imagination

sky and earth

reason and dream

are things that do not belong together.

And thus they tell the child that the hundred is not there.

The child says: No way. The hundred is there.

Et barn

er lavet af hundrede

Barnet har

hundrede sprog

hundrede hænder

hundrede tanker

hundrede måder at tænke

at lege og at tale på.

Hundrede altid hundrede

måder

at lytte,

at forundres og at synes om

hundrede glæder

ved at synge og forstå

hundrede verdener

at opdage

hundrede verdener

at opfinde

hundrede verdener

at drømme om

Barnet har

hundrede sprog

(og dertil hundrede hundrede 

hundrede)

men berøves de nioghalvfems.

 

 

  

Skolen og kulturen

skiller hovedet fra kroppen.

Man beder barnet om:

at tænke uden hænder

at handle uden hoved

at lytte men ikke tale

at forstå uden glæde

at elske og bliv overrasket

men kun til påske og i julen.

Man beder dem

tage verdenen som den er

og af alle hundrede

berøver man dem de nioghalv-

fems.

Man siger

at legen og arbejdet

virkeligheden og fantasien

videnskaben og fantasteriet

himlen og jorden

fornuften og drømmene

er hinandens modsætninger

 

Man siger til dem

At der ikke findes hundrede.

Men barnet siger:

Jo, de hundrede er der.

 

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia

THE HUNDRED LANGUAGES OF CHILDREN JO, DE HUNDREDE ER DER
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God dag, mine Damer og Herrer, Good morning, 

ladies and gentleman, I’m very glad to be with 

you all here in Odense, as Cultural Attaché of the 

Italian Embassy in Denmark, on such a special 

occasion like the one we celebrate today 

As Director of the Italian Institute of Culture, I 

had the opportunity to meet already Karin Eske-

sen and to host in our premises in Copenhagen, 

for work meetings, the group of teachers that co-

operate with Det Danske Reggio Emilia Netværk 

But first of all, allow me to bring you the greetings 

and best wishes from our very new Italian Am-

bassador in Copenhagen, Mr  Carlo Tripepi, who 

was unable to attend this meeting himself today 

but promised to pay a visit to Odense – and of 

course to you, dear Mr  Major Anker Boye – in the 

next future 

The event we celebrate today is very important 

because it represents the last part – for the mo-

ment!! – of a long and important story of coop-

eration between Denmark and Italy  And in a such 

important field as pedagogy, because – as we 

should never ever forget – children are our future 

Det Danske Reggio Emilia Netværk represents 

the wonderful result of a successful team work 

between the Danish pedagogical institutions and 

the City of Reggio Emilia – in the beautiful Re-

gion Emilia-Romagna - through “Reggio Children”  

This work started already many years ago, also 

through a direct and personal cooperation with 

Loris Malaguzzi – winner here in Danmark in 

1992 of the prestigiuos Ygdrasil Lego Prize, who 

was the first starter of Reggio Children’s adven-

ture 

Reggio Children is a mixed public-private company 

that the Municipality of Reggio Emilia decided to 

establish in 1994 in order to manage the pe-

dagogical and cultural exchange initiatives that 

had already been taking place for many years 

between the municipal early childhood services 

and a large number of teachers and researchers 

from all over the world  This new experience was 

based on an idea originally proposed by the great 

pedagogue Loris Malaguzzi already in the Fifties 

of last century and carried on by a committee of 

local citizens and educators 

On the other hand, I would like to mention that 

in this field of pedagogy, Italy had already ex-

pressed – one generation before – another great 

personality, Maria Montessori, whose teaching 

method for children - the Montessori method of 

education, that she derived from this experience 

- is still quite popular in many parts of the world  

Reggio Children’s aims and purposes are inspi-

red by the philosophy and values of the educa-

tional project developed and practiced in the 

Municipal Infant-toddler Centers and Preschools 

of Reggio Emilia, in order to protect and commu-

nicate the wealth of knowledge developed within 

this experience  

The aims of Reggio Children include: to communi-

cate a forceful idea of childhood and of children’s 

REMIDA ÅBNING  
OG EN HILSEN FRA  
DET ITALIENSKE  
KULTURINSTITUT I  
DANMARK
Af Direktør Clara Bencivenga Trillmich

Clara Bencivenga holder sin åbningstale

rights, potentials, and resources, which are often 

unrecognized or neglected; to promote studies, 

research, and experimentation in education, 

with particular emphasis on children’s active, 

constructive, and creative learning processes; 

to advance the pedagogical culture of teachers, 

promoting a greater awareness of the value of 

collegial work and of meaningful relationships 

with the children and their families; to highlight 

the value of research, observation, interpreta-

tion, and documentation of children’s knowledge-

building and thinking processes; to organize 

guided visits to educational programs, cultural 

initiatives, exhibitions, seminars, conferences, 

professional development courses on the issues 

of education and the culture of childhood 

Today Reggio Emilia represents a meeting place 

for numerous teachers, university professors, 

and researchers whose work, in Italy and the rest 

of the world, is dedicated to young children, and 

with whom Reggio Children engages in collabora-

tive research with universities, foundations, and 

government ministries 

Reggio Children oversees an extensive network 

of national and international cultural exchanges, 

with specifical activities that include: organizing 

initiatives for providing information on the peda-

gogical experience of Reggio Emilia; professio-

nal development initiatives; on-site consultancy; 

publishing and sales of informational materials; 

and management of the exhibit ”The Hundred 

Languages of Children”, which has been touring 

Europe and North America for over twenty years, 

hosted by government organizations, museums, 

university, and art centers  The company’s profits 

are reinvested to further develop infant-toddler 

centers and preschools and for research in the 

field of education 

The last, innovating initiative of Reggio Children 

is called “ReMida”, after the mythological Greek 

king who had the capacity to transform in gold 

every object he touched  And, in fact, ReMida 

promotes the idea that waste materials can be 

resources  The center collects, exhibits, and 

offers alternative and reclaimed materials, ob-

tained from unsold stock and rejects or discard 

materials from industrial and handicraft produc-

tion, with the aim to reinvent their use and mea-

ning  ReMida is a cultural project that represents 

a new, optimistic, and proactive way of approa-

ching environmentalism and building change 

through giving value to reject materials, imperfect 

products, and otherwise worthless objects, to 

foster new opportunities for communication and 

creativity in a perspective of respect for objects, 

the environment, and human beings 

I understand that this is exactly the aim also of 

the 5 ReMida Centers that you are opening just 

now in Odense: so that I think that today is really 

a great day not only for pedagogy but also for 

environment here in Odense! 

Konsul Franco Ulisse viderebragte en hilsen fra den italienske ambassadør
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Undervejs i forløbet vil vi dokumentere, evaluere 

processerne og løbende overveje, hvorledes vi 

bedst kan støtte børnene i projektforløbet  Vi vil 

se om værdierne er repræsenterede og hvilken 

betydning de har for børnenes læreprocesser  

Vi vil bruge følgende metoder: se hvad der sker 

når vi giver dokumentationen tilbage til børnene, 

studere videooptagelser og iagttagelsesskemaer 

Vi pædagogerne har skabt et læringsrum, hvor 

materialer er tilgængelige og hvor der er ro til 

at fordybe sig uden forstyrrelser  Vi tror at dette 

skaber tryghed 

Som en anden af forudsætninger prøver vi også 

at finde ud af, hvad børnene ved om prikker, plet-

ter og huller 

At prøve sig frem, at filosofere under trygge ram-

mer, giver Clara mulighed for at tænke, prøve 

sige frem og udfolde sin kreativitet  Hun kan 

transformere den viden hun fik, da hun fik blæ-

sten fra ventilatoren i ansigtet og håret, til at for-

søge at puste for at få papirprikken hun fandt til 

at bevæge sig 

   

PÅ   OPDAGELSE 
       MED      PRIKKER

Af Mette Thrane og Lene Brøndum

Som udgangspunkt forsøger vi at finde ud af, 

hvad børnene allerede ved om prikker, pletter og 

huller  

Et andet eksempel får vi, da vi laver julepynt til 

stuen  Anders er i gang med at lave juletræer  

Han opdager nogle små papirprikker på gulvet – 

samler dem op, lægger dem på sine juletræer og 

siger:  ”Der skal snebolde på 

mine træer”  

Jeg konkluderer at prikkerne leder Anders´ tanker 

hen på snebolde, som har form som prikker 

Her er Anders, 2 6 år, godt i gang med at lave 

snebolde med den hullemaskine, han har fået 

stillet til rådighed af Mette, som er pædagog og 

som ved at man kan lave prikker med en hul-

lemaskinen 

Randers er i år vært for en international teaterfestival. Festivalens logo er prikker og i den 
forbindelse bliver hele byen dekoreret med prikker. 
ReMida skal igen i år afholde en ReMida uge, som foregår op til teaterfestivalen. Denne 
gang er der fokus på ReMida materialerne og bevægelse og for at skabe en sammenhæng 
til teaterfestivalen inviteres byens børn til at lave mobiler med prikker. Midgaard tog i mod 
invitationen til at deltage. 
I Midgaard arbejder vi med fokus på læring og de kreative udtryksformer og i denne sam-
menhæng er prikker og bevægelse midler, som skal støtte læringen.
I det følgende beskrives optakten til projektet.

Vi er: børn og pædagoger  i vuggestuen i Midgaard i Randers.
Astrid,1.10 år, Anders, 2.6 år, William, 2.9 år, Lucas, 2.11 år, Molly My, 2.0 år.
Pædagoger: Mette Thrane og Lene Brøndum.
Når vi starter på et projekt starter vi med at finde ud af, hvad der er vigtigt for de børn der 
deltager. Vi valgte følgende værdiord, der skal være nøglepunkter i processen: 
FORDYBELSE – vi vil give plads til i fordybelsen, da det er her børnene når til forskellige 
erkendelser og strategier. 
TRYGHED – vi vil give trygge omgivelser for at fremme børnenes mulighed for læring. 
FILOSOFERE – vi vil give tid og rum til at filosofere over hvordan tingene hænger sammen.
KREATIVITET – vi vil give børnene mulighed for at eksperimentere med forskellige mate-
rialer, så de kan bruge deres 100 sprog.
Vi vil undersøge hvor vigtige disse værdier er for børns læreprocesser og udvikling.

Clara er 
på disse billeder 

fordybet i sin under-
søgelse af hvordan 
prikker bevæger sig. 

Anders 
fordyber sig i 

processen med at 
lave prikker/snebolde 

til juletræerne.
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William, 2 9 år, bliver meget optaget af det stykke 

papir, som  Anders snebolde bliver lavet af  

William udforsker papiret  Han piller med fingrene 

og prøver at få hullerne ud  

Pædagogen foreslår William at undersøge hvad 

der sker, når papiret med hullerne lægges på 

overheadprojektoren   William går ind i overhead-

projektorens lys og nu bliver han selv omsluttet 

af alle de interessante lysprikker  

Han tager 
derefter papiret 

tæt op til øjnene og 
kikker gennem hul-

lerne.

I 
vores 

ReMida-rum 
undersøger børnene 
de mange forskellige 
runde former, som 

findes der. 

 
Astrid,1.10 år 

finder 2 låg, som 
hun lægger på over-

headprojektoren. 

Når dokumentationen gives til-

bage til børnene fortsætter under-

søgelserne  Prikkerne der er på 

mig på billedet er der ikke mere 

og i stedet for prikker er der nu 

striber 

”Se… Stor snemand…”, siger hun, hvorefter hun 

finder stole til voksne og børn for at vise dem den 

store snemand, hun har lavet  Pædagogen giver 

sig tid til at fordybe sig og tale med Astrid over 

den opdagelse, hun har gjort 

”Jaah… nu er der en 
prik”, jubler Lucas.

”Se – jeg 
laver solen”, siger 
Lucas og laver stre-
ger ud fra cirklen.
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Foredrag af atelierista Stefano Sturloni og pædagogisk konsulent Maddalena Tedeschi, 
som begge har mange års erfaringer fra arbejdet  
i Reggio Emilias institutioner 

Helionautica var et eksperiment – et projekt –  med 5-6 årige børn i atelieret i den kommunale børnehave 
Salvador Allende i Reggio Emilia i skoleåret 2006-2007 
Det var et komplekst forløb, der varede hele året, hvor børnene sammen med de voksne undersøgte naturen 
og solstrålerne  Børnene afprøvede forskellige undersøgelsesmåder – og ledte efter de mest effektive måder – 
som for at undersøgelserne så vanskelige, som muligt  

Et af de problemer børnene var optaget af at løse, handlede om at synliggøre solens stråler i atelieret, og også 
om at fastholde dem og separere dem fra omgivelserne for at fortolke deres fysiske egenskaber og luner 

Alt dette sker med tanke på den kosmiske dimension, som bliver en slags udvidet ramme for eksperimenterne 

Børnenes undersøgelser var præget af både vanskelige og spændende øjeblikke  Undervejs gjorde børnene 
nogle ekstraordinære og uventede opdagelser, som fik dem til at udvikle flere idéer om solstrålers fysiske lys-
egenskaber, og om deres rolle i vores liv 
Disse erfaringer bringer børnene tættere på en videnskabelig tænkning 

Der er tale om en dynamisk tilgang, der stimulerer processerne og idéerne  Gennem børnenes sociale samspil 
og kognitive konflikter, samt det didaktiske forhold mellem barn og voksen, er forudsætninger for tilegnelsen af 
viden og processerne, der er rettet imod at søge eksperimentelle løsninger af det ukendte 

Foredraget oversættes til dansk.

Helionautica  At opdage solens stråler

Kursus 1: 

Randers

Tirsdag d. 3. maj 2011

Helligåndshuset,

Erik Menvedsplads 1,  

8900 Randers C   

Det Danske Reggio Emilia Netværk 

indbyder til foredrag

Kursus 2: 

Odense 

Torsdag d. 5. maj 2011

Kursussted oplyses senere

Helionautica
At opdage solens stråler

Foredrag af atelierista Stefano 

Sturloni og pædagogisk 

konsulent Maddalena Tedeschi, 

som begge har mange års 

erfaringer fra arbejdet i 

Reggio Emilias institutioner

Stefano 

Sturloni

Maddalena 

Tedeschi

At lege
 er at

 lære
at lege er at leve

at leve er at
 lære

Rage-op prisen 
Mandag eftermiddag var det dog ikke børnene 

men folkene bag ReMida, der kom i centrum, da 

borgmester Henning Jensen Nyhuus uanmeldt 

kom forbi for at overrække kommunens ”Rage-

op pris” til ReMida  

”Ud over at medvirke til at stimulere de kreative 

processer hos de, der arbejder på at skabe no-

get nyt ud af genbrugsmaterialer, fejlprodukter, 

emballagematerialer med mere, så sætter Remi-

das virke også fokus på et vigtigt emne, nemlig 

vort samfund store forbrug af ressourcer,” sagde 

borgmesteren og fortsatte: ”Remidas arbejde er 

med til at sætte fingeren på det ømme punkt i 

”køb og smid-væk-kulturen”, når det bevisligt er 

muligt at skabe nyt og spændende af populært 

sagt ”gammelt ragelse”  

Anerkendelse 
Til stede var bl a  Remidas leder Rita Willum og 

Linda Hessellund, der er frivillig og sidder i ReMi-

das bestyrelse  

”Det er fantastisk at vi bliver opfattet på den 

måde,” sagde en meget glad Rita Willum og 

Linda Hessellund supplerede: 

”Det er dejligt, når noget, man lægger en masse 

energi i, bliver lagt mærke til af andre  Det er en 

rigtig dejlig anerkendelse ” 

”Rage-op prisen” består af et diplom og en model 

af Sletterhage fyr 

REMIDA 
RAGER OP

Borgmester Henning Jensen 

Nyhuus overrækker ”Rage-op 

prisen” til Rita Willum (mf )  

og Linda Hessellund (th )  

fra ReMida  

Foto: Jeannot Huyot 

I disse dage holder ReMida åbent i Kulturhusets store sal, hvor børn fra daginstitu-
tionerne kan komme forbi og lege, bygge og skabe med de mange genbrugsmate-
rialer. Fra lørdag til torsdag i denne uge tager Remida imod mere end 300 børn om 
dagen, der dermed får stillet deres skabertrang.
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LITTERATURLISTE

ReFleksioner fra et udviklingsprojekt i vuggestuer 
Redaktion Hanne Ohlsen og Karin Eskesen                                    Kr   220,-

Samtaler med Loris Malaguzzi 
ved Jørn Moestrup og Karin Eskesen                                         Kr   110,-

Parken er… 
oversat af Karin Eskesen                                                  Kr   110,-

Sko og metermål 
(et projekt om børn og måltagning) oversat af Karin Eskesen                       Kr   189,-

Teater Curtain
engelsk                                                             Kr   250,-

Children, spaces and relations
(Rummets betydning for børn og deres relationer)                               Kr   290,-

”Reggio Emilia og de hundrede sprog”
Skrevet af Karin Wallin, oversat af Karin Eskesen                               Kr   240,-

”D” ligner Robin Hoods flitsbue
Rapport fra et kommunikationsprojekt fra børnehavn Diana i Reggio Emilia
Skrevet af Anna Barsotti, oversat af Karin Eskesen                              Kr   168,-

Børn i Europa – særnummer om Reggio Emilia
Artikelsamling med Gardner, Bruner m fl                                      Kr    75,-

Reggio Tutta 
En guide til byen fra børnene…- engelsk                                      Kr    250,-

Randers og lys  
Video                                                               Kr   100,-

In dialogue with Reggio Emilia af Carlina Rinald
engelsk                                                             Kr   228,-

ReMida fortællinger fra                                                 Kr   150,-

Kan bestilles hos DDREN’s sekretariat
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Jeg tilmelder mig hermed konference i:

Navn:

Institution:

Ean. nummer:

Adresse:

Telefonnr:

Mailadresse:

Medlem:

Kursus 1:
Randers
Tirsdag d. 3. maj 2011 
Kl. 9.30 - 15.30

Helligåndshuset,
Erik Menvedsplads 1,
8900 Randers C

Sæt x ________

Kursus 2:
Odense
Torsdag d. 5. maj 2011  
Kl. 9.30 - 15.30 

Kursussted oplyses senere

Sæt x ________

Pris inklusiv kaffe og frokostsandwich vil være 
600,- kr  for medlemmer og 700,- kr  for ikke medlemmer 

Tilmelding sendes senest 26  april 2011 til:

Det Danske Reggio Emilia Netværk
Fælledvej 16
5000 Odense C 


