Det Danske Reggio Emilia Netværks nyhedsbrev

nr. 1

1
Det undrer mig hver gang!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  s.6
Mit møde med Reggio Emilia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . s. 8
Hvorfor er netværk vigtige og hvorledes udvikler
og bevarer vi deres betydning?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  s. 10
Netværk og forbindelser
- et netværks forbindelser eller netværksforbindelser  .  .  .  s. 16
ReMida Center Odense .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . s.20
De femåriges læring – rapport fra et udviklingsprojekt  .  .  . s.24

Det Danske Reggio Emilia Netværks Nyhedsbrev
er blevet til REfleksioner. På den eneste
generalforsamling blev bestyrelsens forslag om
at give vores Nyhedsbrev et nyt udseende
vedtaget. Dette betyder også at vi fremover påregner
at udseende to numre pr. årI denne første udgave af
REfleksioner har vi valgt at fokusere på både
de nære, de nationale og internationale relationer
og perspektiver.

Når man designer leg, vil man også lege med...  .  .  .  .  .  .  s. 27

fortsættes side 2 ...

REfleksioner nr. 1 - indhold

REfleksioner indledes med digtet Giraffen af Loris Malaguzzi. Det er et digt der blandt andet handler
om at reflektere og om at have hjertet med. Også selv om også det kan give anledning til bekymringer. At
tingene hænger sammen understreger Loris også i dette lille digt.Jørn Moestrup har oversat digtet og Ellen
på 6 år har tegnet en forelsket giraf.
Vi er både os – de lokale, men jo i høj grad også deltagere og påvirkede af det der sker globalt
Vi har derfor bedt Ole Lambertsen og Inger Klyver, to mangeårige medlemmer af Netværket om at fortælle,
hvad det især var, der fik dem til at føle sig forbundet med menneske -og læringssynet, som praktiseres i
Reggio Emilia.
Titlen på Ole Lambertsens artikel er:

Det undrer mig hver gang!

Inger Klyvers artikel har overskriften:

Mit møde med Reggio Emilia Inger Klyvers
I to artikler at viderebringes noget af det der rør sig i de internationale Reggio Emilia sammenhænge,
hvor kontaktpersoner fra store dele af verden mødes.

Hvorfor er netværk vigtige og hvorledes udvikler og bevarer vi deres betydning?
Karin Eskesen

Denne artikel er skrevet i anledning af, at det er 15 år siden at vi startede samarbejdet mellem de nordiske
lande - Det Nordiske Reggio Emilia Netværk. Artiklen offentliggøres også i Modern Barndom, Det svenske
Reggio Emilia Instituts tidsskrift og har overskriften:

Netværk og forbindelser - et netværks forbindelser eller netværksforbindelser
Karin Eskesen

Den anden artikel er foranlediget af det tredje møde mellem de internationale kontaktpersoner. Vi har stort
udbytte af disse møder og forsøger at finde et fælles grundlag for samarbejdet.

Derudover rummer REfleksioner følgende to artikler, som begge berører udviklingsprojekter iværksat af
Det Danske Reggio Emilia Netværk:

ReMida Center Odense Karin Eskesen

De femåriges læring – rapport fra et udviklingsprojekt
Hanne Ohlsen og Karin Eskesen

Når man designer leg, vil man også lege med...
Marieke Amalieh Bülow og Michael Laris

Er skrevet af Marieke Amalieh Bülow og Michael Laris fra Kompan og fortæller om hvorfor de ønskede at
arbejde med en gruppe teenagere i ReMida Center Odense.
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Venlig hilsen
Karin Eskesen
PS. Jeg har netop modtaget besked om at studieturen til Reggio Emilia i 2009 vil finde sted i uge 43.
Derudover kommer psykolog Ivana Soncini fra Reggio Emilia til Danmark i november måned 2008
for at fortælle om arbejdet med Børn med særlige rettigheder. Mere om begge dele senere.

Artikler fra bladet må kun kopieres af de institutioner, der har indgået aftaler med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Ved du hvordan man kan huske folk?
Spurgte min ven Jonas, da vi genså
hinanden efter et år? ”Nej”, sagde jeg.
”Gør du?”
”Ja” svarede Jonas: ”Man skal bare
drømme om dem. Jeg har drømt om
dig.”
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Giraffen
har et hjerte uden bekymringer
den forelskede sig i går
…og den ved det ikke endnu…
Da jeg ikke er en giraf
ikke har et hjerte uden bekymringer
og ikke er forelsket
så ved jeg udmærket
hvor stor en kærlighed der styrer
tingene, ordene, handlingerne, anstrengelserne
og de begavede mennesker
som der er blevet lagt beslag på i disse dage
som har skabt et samvær præget
af stor glæde og levende kultur
i et foretagende som gør os ære.
Nu er også giraffen
blevet klar over at den er forelsket
så nu har den også sine bekymringer.
Den er med Jer og den er med mig.
Loris Malaguzzi
Dansk oversættelse Jørn Moestrup
Tegning Ellen
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Det undrer
mig hver gang!
Af Ole Lambertsen

Mynte - 3 timer

Olivia på 8 mdr. leger med sin skygge ved solens hjælp

Det undrer mig, når jeg læser at spædbørn fra de er nyfødte til de er 2 år,
lærer mere end de lærer sig resten af livet. (S. Larsen)
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Hvordan i al verden gør de det? – altså – hvordan
lærer de? For netop i den første 2 års-periode af
deres liv kan de jo ikke tale, stille spørgsmål eller
komme med meninger.
Det handler om sansning og om børns 100 sprog.
Fundamentet for det vi er som mennesker, er bygget op ved hjælp af sansninger.
Nyere hjerneforskning viser, at vi ”fornemmer”
langt hurtigere end vi tænker..
Når jeg som kunstpædagog arbejder med børn
handler mit projekt på en eller anden måde altid
om at få børnene til ikke kun at arbejde med det,
de ved - de ved, men med hele deres sansede viden, den tavse viden, som de ikke ved, de har og
ikke har ord for.
Det er her BØRNS 100 SPROG gemmer sig, Det er
nok allermest det, jeg har lært af Reggio Children.

Kunstpædagogikken handler for mig om at finde
måder, så børnene bruger deres 100 sprog, for de
har dem, det ser jeg gang på gang. Selv om vi voksne i den bedste opdragende mening forsøger at
båndlægge ustyrlighederne, lykkes det ikke altid.
Jeg skriver fordi jeg er inspireret af Børns 100
sprog og af oplevelserne fra gentagne studiebesøg
i børnehaverne i Reggio Emilia. I Reggio oplevede
jeg for år tilbage det nystartede ReMidacenter. Jeg
så med egne øjne hvordan de mange forskellige
overskuds-materialer blev til “guld”, når de fandt
vej til børnehaverne og her blev omskabt i børnenes projekter. Her stod jeg, jeg kunne se hvad de
mente med “Børns 100 sprog”Samme forundring rammer mig hver gang, jeg har
haft mulighed for at iagttage børnene, når de arbejder i grupper.

Far og søn byggede minigolfbane og Liva på 2.10
gav far følgende svar, da han spurgte hvad hun lavede, ”Jeg øver mig bare” da hun ihærdigt forsøgte
at få minigolfbolden gennem hullet i røret.
Børnene i Reggio er jo som børn er, men den meget
selvstændige måde de små projektgrupper klarer
at “holde skibene i vandet” er tankevækkende.
Pædagogerne er stilfærdigt nærværende, - noterer
ofte små udviklinger ned, så processen senere kan
diskuteres mellem medarbejderne. Deres fælles
refleksion er ikke den samme uden dokumentationen.

nerens projekt har med de 100 sprog at gøre. Så
tog jeg hjem og begyndte at kunstformidle. Det har
jeg så gjort i 12-13 år i udstillingerne i Kunsthallen
Brandts Klædefabrik.
Her har min opgave altid været styret af, at have
en af husets udstillinger som omdrejningspunkt for
vores sporjagter.
Nu kan jeg sige: Det er sidste dag på Brandts på
torsdag.
Jeg er jeg på vej ind i ReMida land, for jeg har gennem årene været med i udviklingen af måder at
sporlægge projekter med afsæt i ReMida materialer.

Nu skal der leges.
Jeg er med i ReMida Odense, her får jeg mange
spændende udfordringer, møder mennesker i alle
aldersgrupper og laver værksteder med dem. Vi arbejder med steder, verdener, planeter, hemmelige
folk, byplaner, følelser, modsætninger, kultur og
natur, udenpå og inden i - projekter osv.
Lige nu kredser vi meget om at koble ReMida
Odense med en stor Nordisk konference, som har
bærbar udvikling som nøgleord. Vi kobler også
bærbar udvikling med byens arkitektur.
Far og søn byggede
minigolfbane og Liva på
2.10 gav far følgende svar,
da han spurgte hvad hun
lavede, ”Jeg øver mig bare”
da hun ihærdigt forsøgte at
få minigolfbolden gennem
hullet i røret.

Den oplevelse gav mig fra første øjeblik en kunstformidler og kunstpædagogisk åbenbaring.
Ungerne sad jo der og lavede collager, skulpturer, assemblage og når de arrangerede rundt
med de mange forskellige materialer lavede de
environment´s og installations. Jeg bruger her fagudtryk fra kunstens verden, for det var forunderligt
at se, at små børn ligesom avantgardekunstnere,
“havde snuden i samme spor”. Jeg blev klar over,
at enten var børnene meget kunstneriske, eller
så var jeg som kunstner “meget barnlig”. Kunst-

Hvorfor bærbar udvikling og
børns 100 sprog?
Bærbar udvikling er det nye mantra, for arbejder vi
ikke alle (også du) på at gøre vort forbrug af ting og
sager, ikke mindst naturens resurser bærbare, så
bliver den verden vi overgiver til vore børnebørn en
arm verden. Vi må blive kreative problemløsere. Vi
må og skal opfinde nye løsninger, for Moder Jord er
alvorligt syg. Vi har mere end nogensinde tidligere
brug for Børns 100 sprog.
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Leg i ReMida Odense

Mit møde med
Reggio Emilia
Af Inger Klyver
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Mit møde med Reggio Emilia er i højere grad en
udviklingsproces end de helt konkrete møder som
jeg har oplevet på studieturene.
Processen blev igangsat på min første studietur i
1994. Jeg havde læst bøgerne om pædagogikken
i Reggio Emilia; men jeg er overbevist om, at man
skal have lyttet til pædagogerne og set børnene i
deres institutioner før man virkelig får indsigt i de
værdier og den kvalitet den pædagogiske tænkning har i Reggio Emilia.
Jeg ville til Reggio Emilia for at se deres pædagogiske arbejde, specielt den kreativitet, som de var
kendt for.
Fra starten på ugen blev jeg fuldstændig opslugt af
pædagogernes måde at tænke på, hvordan de lyttede, dokumenterede og reflekterede før de handlede.
Jeg var vant til at sætte mål ud fra min pædagogiske viden og så handlede jeg. Jeg var samvittighedsfuld, indhentede bestandigt ny pædagogisk viden og kunne jeg selvfølgelig godt lide børnene og
det pædagogiske arbejde; men jeg anede faktisk
ikke om min indsats gav børnene de læringsmuligheder, som de havde brug for til deres personlige
udvikling.
Det, at grundlaget for det pædagogiske arbejde, er
at lytte til børnene, var nyt for mig og det er desværre endnu ikke det naturlige i dansk pædagogik.
At lytte - ikke kun at høre efter - indebærer, at man
ser barnet som et ligeværdigt og kompetent indi-

vid og at man som udgangspunkt har et børnesyn,
hvor man ser det enkelte barns og børnegruppens
værdier.
Det gik op for mig, at pædagogikken i Reggio Emilia
ikke var en ny pædagogisk metode; men en måde
at tænke på.
Det eneste redskab jeg kunne tage med fra Reggio
Emilia var at lytte, dokumentere og tænke selv. Og
jeg som troede, at jeg ville komme hjem med en
bog fyldt med gode ideer, der lige kunne forbedre
vort pædagogiske arbejde!
Vi kan ikke tage dele af det pædagogiske arbejde i
Reggio Emilia med hjem, vi må tage hele tankegangen, arbejde engageret og hårdt med den inspiration som denne tænkning indeholder.
Jeg havde og har aldrig før mødt et så værdifuldt
børnesyn og en sådan helhedstænkning om børns
læring og udvikling som i Reggio Emilia, derfor måtte jeg arbejde med det.
Den pædagogiske dokumentation er en måde at
leve på, at kunne lytte, at være åben, at se mennesker som ligeværdige medmennesker med en interessant historie og bestandig være nysgerrig efter ,
hvilken oplevelse og indsigt møder giver.
Min møde med Reggio Emilia har givet blod, sved
og tårer; men jeg er dybt taknemmelig for den fantastiske inspiration, der har gjort mig mere nysgerrig efter at opleve livets mangfoldige facetter.

Hvor stort skal indgangshullet være til fuglenes
huse? ”Det kommer jo an
på fuglenes størrelse”.
Derfor låner Rasmus nogle
udstoppede fugle på den
nærliggende skole så han
kan måle dem.

Udover et soveværelse og
en stue må fuglene også
have en landingsbane,
mener Katrine.
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”Education is a product of complex interactions,
many of which can be realized only when the
environment is a fully participating element.”
Loris Malaguzzi

Hvorfor er
netværk vigtige
og hvorledes
udvikler og
bevarer vi deres
betydning?
Af Karin Eskesen
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Artiklen er skrevet i anledning af, at det er 15 år siden at vi indledte samarbejdet mellem de nordiske og kaldte det Det Nordiske Reggio Emilia Netværk. Artiklen offentliggøres også i Modern
Barndom, Det svenske Reggio Emilia Instituts tidsskrift.

Et af mine billeder på betydning af netværk, fik jeg
i forbindelse med et projekt om, hvad børn mente
manglede i byen Odense. Vi, ReMida Center Odense, fik en opfordring til at deltage i Arkitekturens
dag og inviterede blandt andre, fire 1. klasser med
22 – 25 syvårige børn i hver klasse ned i ReMida
centret sammen med deres lærere.
Børnene fik et billede af et sted i byen, og vi
spurgte børnene, om de selv ville/kunne vælge en
samarbejdsgruppe på to til tre personer. Børnene
kendte hinanden gennem et par år og i løbet af to
til tre minutter, havde børnene, og det gjaldt alle
fem klasser, valgt gruppe. De valgte et billede af
et sted i byen. Derefter spurgte vi, hvad der efter
deres opfattelse manglede på billedet, og børnene
begyndte straks at diskutere, hvad det kunne være
godt at tilføre det sted. Børnegrupperne valgte forskellige strategier som inspiration for deres valg af
forslag til forbedring af byen. En hel del af grupperne orienterede sig om, hvilke materialer der var
til rådighed, andre diskuterede fotografiet, de havde valgt. Men fælles for børnene, var at de lyttede
med respekt til hinandens forslag, og de var også
meget bevidste om hinandens roller. En af de syvårige fra en tremandsgruppe udtrykte sig på denne
måde: ” Vi gik rundt og så på tingene, og så var
det mig, der fik ideen og hentede tingene, vi skulle
bruge, men det var mine venner, der var gode til at
lave bussen.
”For at køre bliver bussen fyret med træ, for det er
en gammeldags rutebil (bus). Den har en vandbeholder, så ildebranden kan slukkes, hvis der går ild
i rutebilen”, sagde Jas.
Børnene bragte meget forskellig viden med sig.
De var gode til at formulere sig om det, de gerne
ville, når lejlighed bød sig. Alle havde tilbragt tid i

vuggestue, børnehave og skolen, og allerede fået
mange erfaringer om at samarbejde, og hvad der
var vigtigt for et samarbejde. Børnene gav plads
til hinandens fantasi, kreativitet og forestillinger.
De vidste, at den håndværksmæssige kunnen og
valg af de ”rigtige” materialer var vigtige, når de i
praksis skulle udføre den ide, de havde fået. Når
børnene i forløbet blev uenige eller havde forskellige opfattelser af og om det, der skulle anvendes
og gøres, tog de en pause, tænkte over tingene og
tog så fat igen.
Materialerne satte meget i gang hos børnene.
Dialogen mellem børnene og materialerne kaldte
megen ”gammel” viden frem, men skabte også ny
viden, nye fortællinger. Også dette var en form for
netværks arbejde.
Børnene ”netværkede”. De lærte af hinanden, som
noget naturligt. De brugte forskelligheden, de forskellige kompetencer og uenigheden, som en rigdom.
Og det var vel det Loris Malaguzzi så, som et vigtigt
redskab for den udvidede dialog om den demokratiske udvikling og det menneskesyn, han og befolkningen i Reggio Emilia repræsenterede.
Jeg tror desuden, at Loris Malaguzzi for at styrke
arbejdet i Reggio Emilia, fandt det nødvendigt at
gå uden for sin egen by, sit eget land. Netværk var
ham ikke fremmed. Det erfaringsdannende og viden om sit eget, får man vel dobbelt stærkt, når
man spejler sig i andres virkelighed. Udover at være
engageret i det pædagogiske arbejde var Loris Malaguzzi politisk engageret, miljøbevidst og en god
strateg. Han sparede sig ikke og tændte med sit
engagement en ” ild” hos mange af de mennesker,
der lærte ham og hans menneskesyn at kende.
At netværke, at samarbejde, kan give mulighed for
at få mod til at afprøve sine synspunkter, skabe
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1. klasserne
ankommer
(t.v.)

Den
gammeldags
rutebil

forståelse for dem, få ny viden og styrke sit engagement.
Dette engagement lever heldigvis stadig i gruppen
af nuværende nordiske netværkspersoner. De fleste var med, da Reggio Emilia Institutet og det Nordiske Reggio Emilia Netværk, med Loris Malaguzzi
i spidsen, blev grundlagt en januar dag for 15 år
siden.
En fin oplevelse er det desuden både i juni 2007 og
2008 at møde politikere, pædagoger og embedsfolk, som også var med ved starten af Instituttet og
Det Nordiske Reggio Emilia Netværk. Det er godt at
vide, at det nytter at forholde sig og at være sammen om noget også i en bredere sammenhæng.
Som i så mange andre sammenhænge havde Loris
Malaguzzi en fremsynethed, som forsøgtes omsat
til praksis. I gennem en årrække havde især pædagoger fra de nordiske lande besøgt Reggio Emilia. Så det var vel oplagt for Loris Malaguzzi,efter
flere års dialoger med os under vore besøg i Reggio
Emilia, og de besøg han aflagde hos os, at foreslå
at de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark skulle forme et Nordisk Reggio
Emilia netværk. I forbindelse med åbningen af
Reggio Emilia Instituttet i 1993, blev repræsentanter for de nordiske lande inviteret til Stockholm.
Loris Malaguzzi havde peget på repræsentanterne
fra de øvrige nordiske lande, personer han havde
mødt ved forskellige lejligheder.
Jeg besøgte første gang institutionerne i Reggio
Emilia i 1982 og senere ofte i selskab med danske pædagoger og politikere. Loris Malaguzzi, blev
flere gange inviteret til Danmark som foredragsholder. Ved disse lejligheder talte han meget om
samarbejdets muligheder og nødvendighed.
En stor inspiration for dette kommende samarbejde var også hans forslag om, at udstillingen Mere
om børns hundrede sprog, kunne turnere i de nor-

diske lande. For mit eget vedkommende blev det
nordiske samarbejde startet med udstillingen, der
i 1986 blev vist på Moderna Museet i Stockholm
og på Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense,
på Århus Kunstbygning samt Kastrupgård Samlingen i Danmark. I 1984 begyndte vi forberedelsen
af udstillingens ”rejseplan” og havde blandt andet
møde med Birgitta Arvas fra Moderne Museet i
Stockholm.
Filmen Børns hundrede sprog, diasserien og bogen
med samme titel, der alle havde svenske rødder,
blev ved samme lejlighed, oversat til dansk. Carlo
Barsottis film Et barn har hundrede sprog blev vist
i dansk fjernsyn.
Når man ved selvsyn og gennem dialoger prøver
at forstå, hvad andre gør i deres sammenhænge
med den fælles inspiration, vi fik og får fra vore
kolleger i Reggio Emilia, handler det vel ofte om, at
man undrer sig over, at andre forholder sig til anderledes måder at konfrontere et givet problem, en
ny udfordring og i forsøget på at ændre sin vanlige
tænke – og handlemåder. I Reggio Emilia mener
man, at viden skabes i samspil med andre og set i
det perspektiv kan netværk hjælpe til at diskussioner bredes ud så sager belyses med flest mulige
synsvinkler. Loris Malaguzzi understregede ofte, at
der efter hans mening ikke findes definitive sandheder, hvilket også underbygges, når jeg tænker
på de mange opfattelser, der blev debatteret i Det
Nordiske Netværk gennem de 15 år.
Optimismen og glæden ved muligheden for at samarbejde på Nordisk plan om et fælles menneske
- og læringssyn var en tydelig og stor inspiration
i disse første år. Når vi mødtes i gruppen af kontaktpersoner fra de nordiske lande, deltog ofte kollegaer fra Reggio Emilia. Senere blev vi enige om
at følge op med konferencer og dermed udvidedes
kontaktkredsen. Den første Nordiske konference
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Harold Göthson, Elisse Heinimaa, Anna Barsotti,
Amelia Gambetti , Annuka Mikkola, Pirjo Salervo,
Stockholm 2008

Projektfremlæggelse……… her den norske gruppe, mens Kristin Dyfjord, Gudrun Alda,
Island, Birgitta Kennedy, Per Dahlbeck og Benny Dahlberg, Malin Kjellander,
Sverige lytter. Stockholm marts, 2008

blev afholdt i Odense med deltagelse af pædagoger, embedsmænd og politikere fra de forskellige
nordiske lande.
Siden har vi i perioder fulgt op på traditionen med
fælles konferencer i Norge, Finland, Island, Sverige
og igen i Danmark med deltagelse af forskellige institutioner og foredragsholdere. På disse konferencer fik nogle af børnehaverne - førskolerne kontakt
med hinanden, hvilket resulterede i, at der skabtes
netværk i netværket.
Sammen har medlemmer fra Det Nordiske Netværk besøgt Tyskland, Holland England og Estland
for at udvide samarbejdet og forståelsen for hinanden.
Studiebesøg hos hinanden er en anden af de måder, vi har set netværk udvikle sig mellem nogle
institutioner. Mange finske, islandske, norske, islandske, finske og danske pædagoger har besøgt
førskoler i Sverige og også Danmark.
Efter et møde i Kalmar, hvor en række førskoler/
børnehaver for første gang i Nordisk netværksregi
præsenterede projektarbejder og udvekslede erfaringer, blev vi Det Nordiske netværk enige om, at
sådanne tiltag havde stor betydning for vores udvikling og samarbejde.
I en periode forsøgte vi i Det nordiske Netværk at
søge midler til at etablere et konkret udviklingsarbejde. Men selv da dette ikke lykkedes, var ønsket
om at styrke dialogen mellem landene, så stærk at
man valgte at gennemføre det alligevel. Vi mødtes
i Billund og søsatte projektet Her bor jeg, hvor bor
du? Institutioner skabte kontakt og et udviklingsarbejde gik i gang.
Jeg er af den opfattelse, at den form for netværksarbejde er utrolig værdifuld og kan skabe forståelse for de meget forskellige vilkår, vi hver især har.
Det er ligeledes interessant at se hvordan inspira-

tionen fra Reggio Emilia fortolkes og diskuteres i
vore nordiske sammenhænge.
Desuden tror jeg, at det er vigtigt for os alle, i en
globaliseret verden, at kunne sige at vi har et bredt
samarbejde med kolleger i andre lande, og at vi
drager nytte af et sådan samarbejde og har muligheden for at forstå, hvor vi er på vej hen. Vi markedsfører os også i pædagogiske sammenhænge
med tidens trend som for eksempel med et internationalt image. Det globale i det lokale eller er det
det lokale i det globale?
På det Nordiske Netværks møde på Island i 2000
sagde Carlina Rinaldi : ”Problemer er steder, hvor
du kan opdage andre. Og vore samfund er fuld af
problemer. ………….. Der er et valg og det valg er
jeres. Det er også politik. Det handler om modet til
at prøve at forstå, hvilke muligheder børn har.”
Vi er i de Nordiske lande selvfølgelig påvirkede af
trends som markedsliberalisme og nye politiske
synspunkter. I nordisk pædagogiske sammenhænge var velfærdssamfundet et bærende element
også i pædagogikken, men lidt efter lidt taler også
vi om markedsmekanismer og cost - benefit .
Vi begyndte for eksempel at tale om produktionsmål
i stedet for pædagogiske målsætninger. Børnene
blev, i hvert fald i dansk sammenhæng omtalt, som
produktionsenheder. Kunne samarbejdet og vores
fælles værdigrundlag overleve denne tendens, som
politisk blev fremhævet i mange lande? Fik dette
nye menneskesyn indflydelse på det nordiske samarbejde? Blev vi hinandens konkurrenter i stedet
for hinandens kollegaer? Skabte man nye alliancer
indenfor hinandens rammer for at overleve? Var
det vigtigere at overleve og blive magtfuld, end at
samarbejde, støtte hinanden og sammen kæmpe
for det demokratiske idegrundlag, vi startede vores
netværk på? Forsvandt det nordiske samarbejde
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Birgit Pedersen, Danmark udveksler erfaringer med kollegerne
Heidi Vala, Bjørg Hagen fra Norge om det pædagogiske arbejde,
medens Elisse Heinimaa fra Finland lytter med.
Stockholm marts 2008.

Øjeblikke fra mødet i Stockholm marts 2008
med bla.a. Birgit Pedersen, Kari Carlsen, Heidi Vala,
Bjørg Hagen, Inger Klyver,.

eller blev utydeligt i en periode? Glemte vi at holde fast i vores særkende og fælles målsætning?
Glemte vi at konfrontere vores forskelligheder og
nye tiltag, og at se dem som en styrke? Glemte vi
at forskellighed er en gave, der kan tilføre nye muligheder? Var vi stærke nok til at tage forandringer
in, eller skulle vi bruge for mange kræfter på at blot
overleve? Glemte vi den betydning, det kan få, om
ting lykkes for den enkelte samarbejdspartner i et
netværk? Glemte vi, hvorledes vi i starten talte
om betydningen af loyalitet og nyttige udvekslinger – dialoger – og om at det var vigtigt at lytte til
hinanden for at se sin egen kultur belyst gennem
tilsyneladende beslægtede kulturer?
Eller holdt vi i en periode blot en nyttig pause, ligesom drengene, der lavede den gammeldags bus.
Jeg tror, at vi brugte” vores pause” til at se på og reflektere over os selv og hinanden i stedet for, at forsvare os. Jeg tror vi huskede, at i samtalen og forskelligheden korrigeres synsvinkler, som dermed
giver muligheder for at skabe nye perspektiver og
forståelser. Jeg tro, at vi huskede, hvor vigtigt det
er, at vi stiller spørgsmål til hinanden i stedet for at
give svar. Jeg tror også med Carlina Rinaldi, at vi
valgte og at valget var vores.
Rodari sagde at: de små hverdagshændelser ofte
er skjulte ”og med Bruner kan man uddybe denne
påstand med følgende citat: ”Der er ikke noget liv,
hvis man ikke fortæller om det.” eller med H.C.
Andersen. ”Verden er fuld af undere, men vi kalder
dem hverdag, så vi ser dem ikke.”
Også i et netværk må vi fortælle om det, vi tænker
og gør. Teori og praksis er ikke adskilte størrelser.
Selv om de forskellige lande i Det Nordiske Netværk har forskellige politiske og økonomiske vilkår,
opfatter vi os som ligeværdige. Derfor er det godt,
at vi fortsat arbejder for, at den enkelte deltagers
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Deltagere diskuterer
de forskellige forslag
og oplæg på Det
Internationale møde i
Stockholm (t.v.)

Der fremlægges
synspunkter, lyttes
og diskuteres ...
Stockholm juni 2007

egenart og muligheder respekteres, og at vi stadig
ser forskellighed som en rigdom. Ingenting sker af
sig selv, så i sammenhængen er den regelmæssige kontakt og de mange dialoger vigtige.
Vi må forstå og forholde os til hinanden og sammen skærpe vores opmærksomhed på de skiftende paradigmer i verden omkring os. Vi må tør stille
spørgsmål til hinanden og verden omkring os. Vi
lever ikke på en ø, men midt i en verden med et
mylder af synspunkter og påvirkninger.
Godt er det derfor at opleve, at vi stadig bevarer
engagementet i samarbejdet og diskussionslysten.
I marts 2008 mødtes Det nordiske Netværk atter
i Stockholm, for at udveksle erfaringer fra det, der
er det enkelte medlemslands synspunkter og vilkår. Også Amelia Gambetti fra Reggio Emilia deltog
i mødet. Derudover præsenterede de fem nordiske
lande projekter, som enten var i gang eller netop
afsluttede. Det berigende i sammenhængen var,
at det var praktisk arbejdende pædagoger fra de
nordiske lande, der præsenterede de projekter, de
havde arbejdet med. Dette forstærkede som vanligt indholdet i vores samarbejde, samtidig med at
det styrkede dialogen og følelsen af fællesskabet.
Vi fik mulighed for at høre og se, hvilken betydning
engagementet i børn og deres muligheder, og dermed i fremtiden har. Når børn møder engagerede
pædagoger, der reflekterer over det de foretager
sig sammen med børnene, som tør se sig selv og
det børn kan, sker der noget.
Udover dette skulle Det Nordiske Netværk igen
tage stilling til, om vi sammen ville præsentere en
udstilling af det pædagogiske arbejde i Reggio Emilia i vore lande.

Lo stupore del sapere er den italienske titel på udstillingen og på engelsk er titlen The wonder of learning. Igen har vi et fælles tiltag, som vi sammen
skal diskutere en målsætning for, og sammen må
planlægge udstillingens rejse rundt i vore nordiske
lande.
En ny fælles opgave må afklares og løses. En opgave der betyder, at vi har brug for hinandens indsigt
og kontakter. Samtidig er det en ny mulighed for at
udvikle Det Nordiske Reggio Emilia Netværk.

Det Nordiske i det Internationale eller
det Nordiske og det Internationale
Det nordiske netværk er i en årrække ofte blevet
fremhævet af kolleger i andre lande. På flere kontinenter har man dannet lignende netværk. Denne
opmærksomhed har i mine opfattelse haft stor betydning for vores nordiske samarbejde og givet os
muligheder for bedre, at forstå de mekanismer der
påvirker. I 2006 mødtes vi for første gang i Det
internationale Reggio Emilia Netværk i Reggio Emilia. På dette møde blev det besluttet, at hvert andet
møde i dette internationale netværk, hvert andet
år skulle foregå i Reggio Emilia og hvert andet år i
et af medlemslandene.

Da vi begyndte vores nordiske samarbejde, kommunikerede vi med almindelig brevpost, fax og telefon. I dag har mailen betydet, at vi med lethed
og hurtigt kan kommunikere med kolleger i andre
kontinenter. Ligeledes er det blevet meget billigere
at rejse verden rundt. Dette betyder, at vi på det
internationale plan har let ved at komme i kontakt
med hinanden. Hvad dette betyder for det nordiske
netværk i Reggio Emilia sammenhængen er svært
at forudse. Vil den almindelige internationalisering
betyde, at vi finder nære samarbejdsrelationer på
andre områder og måder end geografiske? Betyder vores nordiske identitet, Det Nordiske Reggio
Emilia Netværk, at vi har noget at byde på i internationale sammenhænge? Kan globaliseringen også
styrke vores samarbejde, samtidig med at det internationale samarbejde styrkes?
I 2008 mødtes derfor repræsentanter fra mange af
de lande, der arbejder med inspirationen fra Reggio Emilias menneske - og læringssyn til det årlige
internationale møde i Stockholm.

Deltagerne i Det International
Reggio Emilia møde 2007
kom fra Australien, Danmark,
Island, New Zealand, Argentina,
Columbia, Sverige, Holland,
England, USA, Finland, Korea,
Norge, Italien
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Netværk og
forbindelser
- et netværks
forbindelser eller
netværksforbindelser
Af Karin Eskesen

Det Internationale
Loris Malaguzzi Center
(t.v.)

Masterstuderendes
siger farvel - ved bordet
sidder bl.a. direktør
Sergio Spaggiarri,
BorgmestreneDelrio
og Antonella Spaggiari,
rektor for universitet
og Jerome Bruner.
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Forbindelser kan sammenlignes med vand der
strømmer frit. Sommetider fremad og sommetider
tilbage. Sommetider er vandet i oprør, sommetider
roligt. Vandet hele tiden er i bevægelse og sommetider føres vi i havn.
Noget i den retning sagde præsidenten for Reggio
Children Carla Rinaldi, da hun indledte i sit oplæg
til repræsentanter for det internationale Reggio
Emilia Netværk, som så dagens lys i 2006.

Jørn Moestrup og jeg deltog i mødet, som repræsentanter for Det Danske Reggio Emilia Netværks
bestyrelse.
Dette møde var vores tredje. Vi havde en lang og
påtrængende dagsorden at forholde os til i de fire
dage, vi først i juni 2008 havde planlagt at mødes i
Reggio Emilia. Vi havde planlagt at drøfte på hvilke
vilkår, vi kunne udforme fælles mål med de forskellige kulturelle baggrunde og vilkår, der kendetegner den enkelte nation.

Kan vi blive enige om et fælles mål – et fælles charter?
Har vi et fælles syn på barnet og læring og læreprocesser?
Hvordan ser vi på ideen om projekter, processer og dokumentation?
Deltager vi i mødet på grund af et fælles menneske – og læringssyn?
Er vi her fordi vi tror på at børn har rettigheder og at deres rettigheder bedst støttes i et
demokratisk samfund, hvor uddannelse er en rettighed, som alle børn burde have adgang til?
Kan vi blive enige om fælles projekter og tage et medansvar for indhold og videreuddannelse?
Har vi en fælles viden?

Hvad er vores identitet og hvem er vi og repræsenterer vi?
En organisation? Os selv?
Hvad er et netværk?
Hvad er vores netværk?
Har vi brug for et netværk?
Hvilket netværk ønsker vi at blive?
Hvad er og skal et Internationalt Reggio Emilia Netværk være eller udvikle sig til?
Er vi Reggio Emilias Netværk eller er det Internationale Netværket netværkets?
Skal vi udpege en komité eller skal vi fortsat være et netværk, som mødtes en gang om året?
Hvad skal kendetegne vores fællesskab?
Hvilke etiske overvejelser skal gælde for samarbejdet i vores internationale netværk,
når vi ønsker at identificere gruppens kompleksitet, problemer, konflikter, modsætninger,
muligheder, kompromisser og indgår aftaler?

Og hvor ledes skal vi forholde os til den økonomi,
der er forbundet med en sådan organisation?
Er vi alle enige om at pædagogik, kultur og politik er tre sider af samme sag?
Disse og mange andre spørgsmål blev diskuteret og endevendt i et forum af mennesker,
der var dybt engagerede i at forsøge at besvare nogle af spørgsmålene.
Vi blev enige om at arbejde i forskellige grupper, hvorefter vi så i fællesskabet senere kunne
drøfte de forskellige problemstillinger gruppediskussionerne resulterede i, når
Reggio Emilia er vores referencepunkt og nøgle til analyserne.
Følgende var overskrifter for gruppernes arbejde:
1. Charter
2. Økonomi, organisation og medlemskab
3. Website, fælles netværksbrev og artikler
4.	Fælles uddannelsestiltag og projekter,
studieture mm.

Organisationsform og perspektiver.
Kunne vi finde en organisationsform, der rummer vores mål og som kan udtrykke
vore synspunkter på uddannelse og opdragelse, kultur og politik? Vi ønskede ikke en
organisationsform, der var hierarkisk opbygget, men en organisation som uddelegerede
ansvar og var medansvarlige.
Men hvilket slags ansvar kan vi tage på os. Hvorfor er det netop os, som er her og ikke andre.
Er det fordi vi vil? Hvad er villighed, da i sammenhængen?
Når vi taler om det der karakteriserer arbejdet i Reggio Emilia og hvorfor vi er her,
nævnes især disse tre områder:
1. Det pædagogiske – didaktikken og filosofien
2. Det kulturelle perspektiv
3. Det politiske perspektiv
Disse tre perspektiver går hånd i hånd i byen og er et vigtigt budskab og det etiske
grundlag for arbejdet.
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Borgmester G. Delrio
hilser på medlemmer
af det internationale
netværk.

Gruppe
diskussion i
dokumentationscentret.
Tema: Mutual projects.
Deltagere: Elisse Heinimaa, Kari Carlsen, Ana
og Carlos Alfieri, Tiziana
Filippini, Angelika von
der Beek, Jørn Moestrup

Den internationale
netværks gruppe på
arbejde i lokale 70 i
Loris Malaguzzi centret
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Karakteristisk nok kom borgmester G. Delrio allerede en af de første dage, midt under vores møde for
at hilse på. Senere på ugen mødte vi ham igen, da
de første studerende på det internationale master
kursus på universitetet, afsluttede deres studieforløb. Ikke alene han, men også den tidligere borgmester Antonella Spaggiari, flere andre politikere,
mange pædagoger, universitetsfolk, forældreorganisationen, Jerome Bruner, selvfølgelig mange repræsentanter i øvrigt fra RC deltog i begivenheden.
Igen et eksempel på at man går hånd i hånd og at
man er enige om at det er vigtigt for byen, at de tre
områder, det pædagogiske, det kulturelle og det
politiske perspektiv, ses som tre sider af samme
sag. Byen har et netværk, som bygger på disse områder og som binder områderne sammen.

Man forsker i de tre områder og man overvejer
både hvad områderne betyder for det lokale så vel
som det globale område.
Reggio Emilia giver os med disse tre områder et
referencepunkt, som samtidig er et budskab.
Carla Rinaldi talte i sammenhængen om forbindelsen mellem det at forstå og misforstå. Det er ikke
altid så let at forstå, og derfor er forskning vigtig. Vi
må forsøge at forstå, hvad vi skal gøre, fastholde
og udvikle.
I sin tale til os sagde borgmesteren at: ” vores (Reggio Emilias) skoler/institutioner” kan også ses som
skoler der arbejder for fred. Fred kan være et vigtigt redskab for fremtiden og være et kendetegn
for arbejdet i institutionerne på lige fod med udstillingerne, dokumentationerne og bøgerne.
Reggio Emilia er en by, kultur, politik og pædagogik
også, når det handler om at forholde sig til vigtige
aspekter, som eksempelvis fred.
Det er vigtigt at udvikle og fastholde vores integritet. At stille spørgsmål – også de kritiske er vigtigt,
når det handler om at forholde sig til forskning,
også den forskning der foregår hver eneste dag i
det praktisk pædagogiske arbejde. Mange bliver
bange for spørgsmål og tror de har foretaget sig
noget forkert eller analyseret på forkert grundlag.
Spørgsmål må ikke stække vores nysgerrighed og
føre til mistænkeliggørelse. Spørgsmål må ses som
vigtige og fremmende for forståelsen. Måske skulle
vi øve os i at sige til hinanden ” dine overvejelser,
udsagn, synspunkter er så vigtige, at jeg er nød til
at stille dig nogle spørgsmål for rigtig, at forstå det
du siger og mener og for ikke at tage noget for givet.”
Så vi prøvede i den internationale gruppe både at
forstå både hvem vi er og hvad vi kan blive. Man
kan spørge på hvilken måde og hvordan vi sammen, kan bruge de forskellige vilkår der er vores
til, at forsøge at give svar på de mange forskellige
spørgsmål.

Deltagerne i mødet fik
lejlighed til at besøge den
nyeste vuggestue Maramotti
bygget i et samarbejde mellem
byen og tøjfirmaet Maxmara

En af måderne kunne være at forske sammen,
eksempelvis at forsøge gennem det praktisk pædagogiske arbejde at belyse nogle specifikke områder og hvordan man i de enkelte lande forstår
disse. På den måde kan Reggio Emilia blive vores
instrument og referencepunkt når vi analysere og
søger at forstå også os selv.
På den måde får forskning og projektarbejder stor
betydning både for de enkelte nationer i det Internationale Netværk, som Reggio Children er en del
af.
Da spørgsmålene var så mange og store blev vi
enige om, at vi først på vores fjerde internationale
møde vil tage stilling til:
- Hvilket Charter der skal være vores
udgangspunkt?
- Hvilken organisations form skal vi vælge?
- Hvilke fælles uddannelsesperspektiver,
der kan være gavnlige i sammenhængen?
I den mellem liggende periode vil vi så via mailen
og eventuelt også gennem fælles projektarbejder
kommunikere med hinanden om de forskellige områder.

Hvordan kan vi undervise børn om en
verden, der endnu ikke findes
Dette spørgsmål stillede Jerome Bruner i sin tale til
de nye masterstuderende. Spørgsmålet kan i min
opfattelse også indramme de uddannelsesperspektiver, det internationale netværk skal beskæftige sig med i den kommende tid..
Bruner citerede også Howard Gardner, som siger
at: vi må have respekt for tid og tidens ekko.
Jeg tror, at gruppen der mødtes i Reggio Emilia var
enige i dette synspunkt. Det understøttede i hvert
fald vores beslutning om, at vi skulle give os selv og
hinanden tid til at reflektere. Både hver for sig og
sammen, sammen med vore respektive medlemmer og bestyrelser.
På den måde ville vi have et bedre grundlag for at
træffe beslutninger om det fremtidige indhold, organisationen og det etiske grundlag for vores virke,
når vi igen mødes i juni 2009 et eller andet sted i
verden.

19

Et Sted ……
hvis sted?
Nogle af børnene fra Diana børnehaven var på besøg, da arbejdet med at forvandle den gamle parmesanostefabrik til Det internationale Loris Malaguzzi center stod på, var der ingen stole.

Her er to af de
forslag til stole,
som børnene
efterfølgende
designede til
centret, så
mennesker
dog kunne have
noget at sidde på.

ReMida Center
Odense
Af Karin Eskesen

ReMida Center Odense har nu eksisteret et års tid.
Det har været en travl periode med mange kontakter og mange forespørgsler og aktiviteter. Bredden
i henvendelserne har været stor. Vi har deltaget i
festivaler, Branding Odense, haft besøg af skoler
og daginstitutioner, demens- og handicapgrupper.
samt firmaer, pædagog og lærerstuderende m. fl.
Nogle af aktiviteterne vil jeg, som eksempler beskrive i det følgende:
I bestyrelsessammenhængene har vi afholdt 10
møder. Dertil har bestyrelsen afviklet Åbenthus arrangement med ca. 100 besøgene og et introduktionskursus for interesserede. I sammenhængen
med Åbenthus arrangementet kan jeg berette at
Odense Renovationsselskabs ”husorkester” uropførte en ReMida melodi komponeret til lejligheden.
Derudover har vi i forårssæsonen afviklet en række
meget forskellige arrangementer: arbejdet med
klasser fra forskellige skoler, lavet en række kurser
for pædagoger, lærere og udenlandske besøgene.
Dertil har vi på grund af forespørgsler arrangeret
forskellige mindre kurser for særlige grupper. Dels
som introduktionsmøder dels som indføring i brugen af overskudsmaterialer i undervisningen.
Som eksempler på den brede interesse for ReMida, kan jeg nævne at vi havde besøg af lærer
-og pædagogstuderende, pædagoger og lærere, en
gruppe demente.

Robotten ville ikke køre
på midterstriberne på
gaderne, som de voksne
havde forestillet sig den
skulle. Men denne dreng
fandt løsningen. Han
så hvordan robottens
censor bevægede sig,
tegnede stregerne på
samme måde og nu
kørte robotten fint
gennem byen.
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ReMida Center Odense
og unge der arbejder
med at skabe redskaber
– her til Bungyjump

Nogle af disse kunne genkende ting de havde været med til at distribuere på deres tidligere arbejdsplads og i nogle glade erindringsøjeblikke, nærmest
dansede de hen over gulvet i vores lager. Vi har
haft besøg af Børnekulturhuse som ønsker et kursus for personalet, af kommunale repræsentanter,
af firmaet Kompan, som ønskede at bruge ReMida
materialerne til sammen med en teenagegruppe at
udvikle nye legeredskaber, af børn sammen med
deres forældre og medarbejdere fra RenoSam. Arkitekturens dag og en Bæredygtighedskonference
med 600 deltagere fra de nordiske lande. Vi har
haft besøg af udenlandske grupper og flere har
meldt deres ankomst. Jeg har derudover været i
Island for at introducere ReMida både gennem et
direkte kursus og som foredragsholder på en konference i Reykjavik.
Creo arkitekterne har inviteret os til sammen med
dem og Syddansk Universitet at involvere os i et
Projekt om Energi og bæredygtighed, samt et Eventyrprojekt. I efteråret skal vi igen deltage i Arkitekturens dag.
Vi deltog blandt mange andre ting i to arrangementer iværksat af Odense kommune og har sagt
ja til at deltage i endnu et par stykker i efteråret.

På samme tid har vi desværre også måttet takke
nej til andre, da vi ikke med den kapacitet vi har pt.
,kan efterkomme alle forespørgsler.
1.marts var vi inviteret til at deltage i Branding
Odense, hvor byens nye moto At Leve er at lege
blev lanceret. I Rådhussalen havde vi sammen
med en række andre blandt andet Roboclosters ,
som på universitetet arbejder med udviklingen af
robotter. Vi havde tegnet et bykort og bad nu børn
og voksne om at bidrage med et hus eller anden
bygningsværk til det fremtidens Odense de gerne
ville bo i.
Det blev en spændende dag med mange bud på
fremtiden. Byen der vokser og udvikler sig, får besøg af borgmester Jan Boye.
Havnekulturfestivalen deltog vi igen i. Dette års
tema handlede for os om at give børnene mulighed
for at være med til at skabe legemiljøer – playspots
- langs havnen.
Vi inviterede den første dag nogle skoleklasser ned
til vores telt på havnen, hvor de skulle give bud
på, hvorledes en anderledes minigolfbane kunne
se ud. Det kunne måske endda blive en minigolf
bane, som man kunne ændre og dermed ændre
sværhedsgraden.

Bykortet, ReMida og
Roboclusters arbejdssteder i Rådhussalen
ved starten af dagen
og ifølge 3 årige Asger
har man i Rådhussalen
byens nye klatrevæg
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Børnene 2 femte klasser gik i gang på havnepladsen og forslagene blev både mange og meget forskellige og nogle endda meget avancerede.
Lørdag og søndag blev teltet igen fyldt med aktive
børn og voksne. Tæt på 1000 mennesker kom på
besøg i ReMida teltet og skaberevner foldede sig
ud. Det er så fantastisk at se, at tilsyneladende
værdiløse materialer inviterer tilså mange kreative
udfoldelser og byder på så mange muligheder.
Hovedtemaet her blev noget med at bygge forslag
til forskellige kuglespil, også minigolf i en skotøjsæske og forslagene til spil var mange.
I blandt kom også voksne forbi og nogen af dem
begyndte at kreere tasker og kjoler af materialerne. Måske inspireret af materialerne eller af en lille
Femte klasserne
arbejder med forslag
til minigolfbaner på
havnen fredag
fra 9 -13
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pige der efter at have arbejdet med æskerne i lang
tid besluttede at lave en kjole til sin mor.
Dette var nogle billeder fra et travlt år, som har
bragt mange gode oplevelser og nye samarbejdspartnere. Og aktiviteterne har vi været i stand til at
gennemføre takket være midler fra Danske Banks
initiativpris og Dansk Retur A/S.
Vi og mange med os har været glade for mulighederne pengene har givet os. I øjeblikket forhandler
vi med Odense Kommune om at finde et blivende
sted. Vi håber at det lykkes og lader høre fra os,
da hjælpen til at gennemføre dette år forhåbentlig baner vejen for et permanent ReMida Center i
Odense.

Når man er ved havnen
kan man jo også lave
sig en både og derefter
et kapløb mellem både

I ReMidateltet på havnen
blev der lavet mange forskellige
kuglespil. Børn og voksne
kreerede kjoler og her viser en
mor stor glæde over at modtage
en kjole, som datteren har kreeret
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De femåriges
læring
– rapport fra et
udviklingsprojekt
Af Hanne Ohlsen og Karin Eskesen

Alle som har været i nærheden af små børn ved også, at børn
fascineres af mange forskellige ting. I det udviklingsprojekt om
de femåriges læring, som Det Danske Reggio Emilia Netværk
iværksatte i 2006 interesserede børnene sig for rummet, for at
finde rundt i en børnehave, de regner og beregner, de konstruerer lege og legepladser og diskuterer vind og vejr, rum, dyr cirkus og værelser. Børnene er i disse projekter bestandigt i gang
med at lære verden at kende og give deres bud på den.
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Der er dog meget som tyder på, at der
på forskellig vis er mere og mere gang
i ”beskolingen” af de yngste børns liv.
Snæver kundskabsrettet træning går
længere og længere ned i aldersgrupperne. Dette hænger sikkert sammen
med, at der i global kundskabs – og
informationsbaserede samfund med
omfattende resultatstyring og internationale sammenligninger, stilles
nye krav til børn og unges viden og
læring. Informationsmængderne er så
enorme, at der ikke alene stilles store
krav om at kunne tilegne sig viden,
men også at besidde evnen til en kritisk udvælge, og til at kunne forholde
sig til, at der er meget viden vi endnu
ikke kender til.
Verden af i dag er foranderlig og børn
skal kunne forholde sig kritisk til, hvad

de bydes og samtidig lever de i forskellige verdener: hjemmet, børnehaven
mm. samtidig med at de skal kunne
forholde sig til mange andre scenarier.

Hvordan kan vi undervise
børn om en verden, der
endnu ikke findes
Dette spørgsmål stillede Jerome Bruner i sin tale til de nye masterstuderende i Reggio Emilia i juni måned
2008. Spørgsmålet kan i min opfattelse også indramme de uddannelsesperspektiver, vi har beskæftiget os
med i dette udviklingsprojekt.
Risikoen er at daginstitutioner og skoler underlægges et alt for enkelt syn
på viden og læring. Alt for ofte forsøger
man at ”effektivisere” påfyldningen af

kundskaber, i stedet for at udvikle og uddybe tænkningen om, hvorledes børn lærer og får forståelse.
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, det vil sige mod, hvorledes børn skaber mening i tilværelsen. Studier viser at snævert kundskabsrettede programmer ikke fører til den forventede langsigtede effekt.
Hvorledes skal man da kunne understøtte den nysgerrighed og viden de yngste børn kan og skal tilegne sig uden, at traditionelle undervisningsmetoder
tages i brug overfor til disse aldersgrupper?
Vi har gennem dette udviklingsprojekt fået bekræftet, at de erfaringer som er opbygget af de kommunale børneinstitutioner i Reggio Emilia i det nordlige Italien kan inspirere til nye måder at tænke i
relation til den tidlige læring. Gennem fyrre år har
pædagogerne i Reggio Emilia sammen med børn,
forældre og politikere bestræbt sig på, at opbygge
nye syn på børn, viden og læringen. I visionen og
udfordringen bagved denne bestræbelse, har ligget et håb om at forny barndomskulturen. En deltagelses- og lytningens kultur, hvor alle børn ses
som intelligente i den forståelse, at alle børn er på
en opdagelsesrejse i verden, og at de forsøger at
skabe mening i den komplekse verden, som vi alle
er en del af.
Projekterne som vi refererer til i denne rapport
peger på, hvorledes man kan tilbyde børn en inspirerende opdagelsesrejse ind i en mangfoldig
verden, og hvordan man gennem undersøgelser,
eksperimenter og dialoger kan fremme børns tilegnelse af viden. I rapporten, som udkommer i
efteråret 2008, præsenteres vi for nogle af de ”
rejser” børnene sammen med hinanden og deres
pædagoger er på. Dialogerne, børnenes tanker og
hypoteser om hvordan man kan løse et problem og
undersøge og skaffe sig viden om et bestemt tema,
tages alvorligt.
Vi følger også, hvorledes pædagogerne understøtter en læreproces ved at skabe situationer og tilbyde materialer, som betyder at børnene aktivt kan
udforske verden. Udover dette har pædagogerne
opmærksomheden rettet mod det fysiske miljø og
dets mulighed for at støtte børnene i arbejdet. Det
viser sig undervejs, at børnene også selv er meget
bevidste på omgivelserne og genstande i omgivelserne, som måske kan hjælpe dem med at finde
løsninger.
Børnene får chancen for at opnå måder at tænke,
der giver dem mulighed for at erhverve nye opfattelser af og viden om verden i stedet for at komme

ind i” 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 og læreren eller lærebogen
forventer. Et sådan ritual fører let frem til, at mange
børn tidligt lærer sig at give de svar, som de tror
læreren eller pædagogen forventer. På den måde
bliver det en mekanisk tilegnelse af viden, en lodsning frem mod et bestemt mål for et kundskabsområde, som ikke giver børnene nogen som helst
forståelse eller mening. Barnet udvikler snarere
strategier til at løse en opgave uden egentlig at
have forstået den. Undersøgelse og problemløsninger kommer på den måde i anden række og det
at lære bliver et trivielt arbejde.
I dette udviklingsarbejde har det centrale i pædagogernes arbejdsmåde været, at de har forsøgt at
understøtte læreprocessen ved at udvide og uddybe børnenes oplevelser og teorier, uden at de
formidler et bestemt indhold. Pædagogerne har
i stedet givet børnene og sig selv tid til at undersøge på flere forskellige måder. Måder som tages
alvorligt, og som barnet og pædagoger får tid til at
bearbejde. Pædagogerne opmuntrer også børnene
til, at lytte til hinanden og til at udveksle tanker og
hypoteser. På den måde kan børn inspireres og
lære af hinanden.
Pædagogerne dokumenterer i hele projektforløbet
børnenes arbejde ved at skrive, fotografere. Sammen tænker pædagogerne over det børnene laver.
De diskuterer og analyserer børnenes tankekonstruktioner og læringsstrategier for på den måde,
at få mere substans og mening ind i egne tænkemåder. Dette forudsætter god viden om både
menneskesyn, udviklingssyn, pædagogisk filosofi
og dets forskellige strategier og værktøjer, samt
andre områder knyttet til processen det enkelte
projekt. Undervejs har vi vist alle erkendt, at de
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mange spørgsmål, der rejses undervejs, fortjener
nye spørgsmål og overvejelser.
At have det synspunkt, at det du overvejer, gerne
vil diskutere fremfører, tænker eller har praktiseret
fortjener, at jeg og vi sammen reflekterer over det,
skaber en professionel udvikling. At stille spørgsmål
i stedet for altid at have et svar parat bliver legalt og
har for os fremmet forståelsen af at spørgsmål der
blev rejst i forløbet, kunne nuanceres og indebære
flere muligheder end den enkelte kunne se..
For pædagogerne har dette udviklingsarbejde, en
sådan undersøgende måde at forholde sig på, betydet at de også selv er i en læreproces. En læreproces, som ofte medfører, at pædagogerne måttet revidere deres egne tanker og forestillinger om,
hvad læring er og kan være i både børneinstitutioner og skoler.
Når børn og pædagoger mødes for at følge op på
det, de har lavet og lært, styrkes betydningen af
børns og pædagogers arbejde, så vel som deres
følelse af at høre sammen. Børnene lytter aktivt,
de diskuterer og forhandler med hinanden og de
tager hele tiden beslutninger.
Projekterne rummer også en etisk dimension, i det
alle børnenes tanker tages alvorligt og forskellighed ses som et tilbud i stedet for noget, som skal
undertrykkes. Ved at børnene får mulighed for selv
at være involverede og tage del, skabes interesse
og tillid til deres egen formåen. Institutionerne bliver på den måde virkelig et sted, hvor man skaber
mening, et sted hvor det ikke kun handler om, at
passe børn.

Alle institutionerne har udarbejdet rapporter om
deres specifikke projekter. Fra starten var det en
beslutning at udviklingsprojektet om de femåriges
læring skulle munde ud i en fælles rapport. Vi har
derfor i redigeringen af denne rapport medtaget
eksempler fra de enkelte institutioners dokumentationer. Vi har valgt de eksempler, vi mente kunne
repræsentere både de meget forskellige områder,
der har været i fokus i de forskellige institutioners
projekter, samtidig med at de gerne skal give et
indtryk af, hvilke områder, vi generelt har arbejdet
med i gruppen.
Fra starten var 11 institutioner med i projektet,
men på grund af sygdom og jobskifte måtte nogle
institutioner trække sig ud af projektet. Udover at
mødes på landsplan, besluttede vi tidligt i forløbet
at dele os i fire mindre arbejdsgrupper, som så
kunne have et tættere samarbejde med hinanden.
På den måde fik pædagogerne sparringspartnere,
også uden for egen institution at dele deres overvejelser og erfaringer med. Konsulenterne mødtes med grupperne 6 -7 gange i perioden samtidig
med at, vi også havde landsdækkende møder. I
evalueringen fremhæves at netop den faglige udveksling med kollegaer også fra andre institutioner
og konsulenterne har været af stor betydning for
den professionelle udvikling.

Rapporten forventes at
udkomme september 2008

Når man
designer leg,
vil man også
lege med...
Af Marieke Amalieh Bülow og Michael Laris

I KOMPAN A/S udvikler vi udendørs legeredskaber til børn. Det har vi gjort i 35 år. Virksomheden
startede da kunstneren Tom Lindhardt fik en vision
om at skabe legeredskaber med barnet i centrum.
Denne vision opstod gennem iagttagelsen af børnenes leg på hans store, farvestrålende skulpturer.
Og netop iagtagelsen af børn har stor betydning for
os, når vi skal udvikle nye produkter, der skal stimulere børns leg. I KOMPAN har vi en forståelse for
legens betydning i forbindelse med læring, sundhed og udvikling af sociale færdigheder. Og det er
derfor vigtigt for os hele tiden at have barnet i centrum, når vi udvikler nye legeredskaber.
Da vi i KOMPANs design-team står overfor udfordringen med at udvikle nye produkter til de lidt ældre børn, ønsker vi at inddrage dem i idé-udviklingen, for at komme tættere på denne målgruppe og
få en bedre fornemmelse for hvad leg er, når man
er 13-18 år, og hvad der har betydning for dem.

Vi har i forvejen en stor teoretisk viden omkring
de unge fra vores vidensnetværk, KOMPAN Play Institute, som havde lavet en stor undersøgelse omkring unge og udendørs rum. Læs mere om denne
undersøgelse på www.teenagers.kompan.com
Det vi i design-teamet havde brug for var at koble
den teoretiske viden op med en mere praktisk fornemmelse af de unge; vi havde brug for at stikke
en finger i jorden og mærke efter.
Vi fik ideen om at kontakte Remida Center Odense,
efter at have set et indslag i Regional Nyhederne på
TV2, som kort fortalte om nogle af mulighederne i
Remida. Det var en indslag, hvor man umiddelbart
så et kaos af børn og hundredvis af materialer og
modeller, som blev brug til at fortælle historier. Det
fængede med det samme vores interesse, da dette
kaos på mange måder ligner vores eget arbejdsbord, hvor masser af eksperimenter ligger hulter
til bulter i form at modeller og skitser og materialer
m.m. KOMPANs design-team er i høj grad kende-
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tegnet ved at arbejde meget med masser af modeller og det er vigtigt for os at bruge hænderne mere
end computeren. Vi så med det samme nogle muligheder i Remida Center Odenses faciliteter, som
kunne være interessante for os i vores udviklingsarbejde.
Således kontaktede vi Karin Eskesen, lederen af
Remida Center Odense med ønsket om at afholde
en workshop med nogle unge mennesker for at
inddrage dem i vores arbejde med nye ideer til produkter.
Da vi første gang mødtes med Karin i Remida Centerets midlertidige lokaler, var det med en underlig
følelse af skæbne, der fik det til at løbe koldt ned af
ryggen på KOMPAN Design Chef, Michael Laris. Remidas lokaler er nemlig Tom Lindhardt’s tidligere
atelier. Tom var kunstneren, der startede KOMPAN
med ønsket om at bringe børnene i centrum i udviklingen af produkter. Så for os blev det første møde
med Remida både et minde om hjertet i KOMPAN
og samtidig åbningen til en ny verden af muligheder for at bringe børn og leg ind i udviklingen.
Vi inviterede 10 unge fra Odense Friskole City, der
var i alderen 12-15 år til en hel dags workshop,
den 20. april 2008. Med slæbende fødder og tunge
skoletasker kom de unge daskende i et sløjt tempo
hen imod os. Solen skinnede og dagen var kun lige
startet, så vi var spændte på om afsløringen af da-

gen program, som bestod af leg med modeller og
skabelse af deres egne historier ville kunne ruske
lidt liv i deres energiforladte ungdomssind.
Men ligesom kunstneren, der iagttog børns glæde
ved hans farvestrålende skulpturer, kunne vi iagttage de unges forbløffelse over Remidas store
lokale fyldt med alverdens dimser og dingenoter,
farver og former. De forsøgte at se ud som om, at
stedet ikke kunne sætte deres vand i kog, som om
det var noget de så hver dag. Men samtidig var
det tydeligt at se, at det var en fuldstændig umulig
kamp at holde fantasien tilbage. Der var en følelse
af lyst til at sammensætte nye historier, med alle
de stumper af fortællinger, der lå rundt omkring på
hylderne. Så vi gik i gang!
Med hammer og lim, boremaskiner og tape gik vi
alle på opdagelse i materialernes univers. Der blev
bygget store voldsomme og små fine modeller. Der
var abstrakte skulpturer, små dyr med deres egen
historie og katapulter med stor præcision. Det var
fascinerende at opleve fantasien få frit løb og ikke
blot at iagttage det, men deltage i legen sammen
med de unge. Man snakkede om modellerne og
hvad der foregik i det univers, der var skabt omkring dem, hvilke muligheder der lå i dem, og hvordan de kunne blive endnu bedre. Vi fik et indblik i
de unges måde at tænke på, og vi fik bekræftet noget af den viden vi havde i forvejen omkring unge.

er

Det var vigtigt for os ikke at styre workshoppen for
meget. Vi havde tilrettelagt nogle øvelser, men vi
ville også være åbne overfor hvis børnene havde
lyst til noget andet. To drenge var fast besluttet
på at få skilt en computer ad, kun ved brug af en
hammer, og det blev et mindre sideprojekt for dem
mens de byggede deres modeller. Selvom dette
projekt måske ikke kan bruges direkte i en udviklingssammenhæng, så oplevede vi hvordan deres
energi og entusiasme inspirerede os.
Håbet for denne workshop var netop at blive inspireret af de unge ved at arbejde tæt sammen med
dem og lege sammen med dem. Og i den sammenhæng var Remida Centerets faciliteter en helt
perfekt ramme. Det ville have været svært eller
nærmere umuligt at skabe sammen energi noget
andet sted. Og samtidig var det et trygt sted at slippe fantasien løs, både for os voksne og børnene.
Den frihed der ligger i de abstrakte materialer, giver fantasien frit spil. Man er ikke begrænset af at
skulle præstere vidundere på et blank papir.
For os var dagen sammen med børnene et vidunderligt univers af fantasi og leg, hvor vi sammen
kunne udvikle skøre ideer og historier i form af modeller.
Senere stod vi i design-teamet med den udfordring
at reflektere over dagen og modellerne, og hvordan
vi kunne bringe det hele videre i udviklingen. Som

designere og virksomhed, finder vi det væsentligt
at huske på, hvad bruger-inddragelse går ud på.
For umiddelbart kigger man på de meget abstrakte
modeller og tænker, ”det bliver da aldrig til et produkt.” Men den direkte kobling er heller ikke det
man bør søge efter i reflektionerne over en workshop med brugere. Man bør se efter de små ting;
noget de unge snakkede om mens de byggede, en
lille del af en model, som måske kunne blive til en
god idé, hvordan de byggede modellerne osv. Som
f.eks. iagttagelsen af de to piger, der deltog, som
helst ville sidde ude ved vandet, hvor der var roligt
og de bare var lidt sig selv, mens de byggede deres model. Drengene, der så muligheder i alt fra
en bunke jord til nogle beton-elementer, hvor de
pludselig udviklede en fangeleg med mobil telefoner. Og Sami, der bare gerne ville bygge et hus, han
kunne forsvare med sit sværd.

Alle disse historier er nu en stor inspiration, som sidder helt inde i vores
nerver og hjerter, mens vi udvikler nye
legeredskaber til børn og unge.
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