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Tema/Reggio Emilia

Borjan pa nagot nytt

XXV Aprile
25 april 1945 befriade partisanerna Italien
fran tyskarna. Bilden arfran Bologna.

BOLOGN
K5W

H

"Det kan inte vara sant! Det maste jag se!" tankte den unge folk-

skollararen Loris Malaguzzi nar han horde talas om att kvinnor-

na i byn Villa Cella bara nagra dagar efter befrielsen fran tyskar

na borjat bygga en forskola.

Att han satte sig pa cykeln och akte dit for att se efter var en

lycklig slump - och borjan pa ett pedagogiskt aventyr.

jw—or visst var det sant. Forskolan star
fortfarande kvar, tredje huset pi via

■Hi All'Oldo i Villa Cella, numer en
forort till Reggio Emilia. Den ar latt
att hitta, for det star XXV Aprile

med stora bokstaver pi tegelvaggen. Dopt
efter den 25 april 1945 nar partisanerna
befriade Italien fran tyskarna. Pi vaggen sit
ter en stor skylt:

Uomini e donne, insieme
abbiamo costruito i muri di questa scuola

perche la volevamo nuova e diversa
perinostrifigli.

Maggioi945
da una testimonianza

Det betyder "Man och kuinnor, tillsam-
mansharvibyggtmurarnatilldenhar skolan
darfor att vi ville ha den ny och annorlunda

for vara barn. Maj 1945, fran ettvittnesmal."- Vi ar mycket stolta over vir forskolas
historia, sager Carlina Gherpelli, pedagog
pi XXV Aprile. Vi berattar den garna.

Nar Loris Malaguzzi kom dar pi sin cykel
till denna en av de fattigaste delarna av Reg
gio Emilia, blyg och tveksam men nyfiken,
motte han tva kvinnor som satt under ett
provisoriskt solskydd och hamrade bort
gammalt murbruk frin tegelstenar som de
hamtat frin sonderbombade hus. Runt om-
kring lig stora hogar av sand och tegelstenar
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Forodelsen i Italien var stor efter andra varldskriget. Bilden artagen vid en sonderbombad katedral i Venedig.

och skottkarran bredvid dem var full av ham-
mare, skyfflar och spett.

En av kvinnorna tittade misstanksamt pa
framlingen frin staden och sa: "Vi ar inte
galna! Omduvillsedetbasta.kompilordag
eller sondag nar alia ar har. Vi ska bygga en
riktigt bra skola."

Kvinnorna hade tagit de pengar som fanns
kvar i befrielsekommitten, salt en pansar-
vagn och sex hastar som partisanerna kon-
fiskerat frin tyskarna, fatt en tomt gratis av
nigrabonder- och overtygat resten av med-
borgarna i Villa Cella att en forskola var just
vad manbehovde. Inte en teater eller ett Fol-
kets hus, utan just en forskola.

Trots att de var bonder som hade haft li-
ten chans att gii skolan sjalva. Men deras so-
ner och dottrar skulle fi gora det, for i bar
nen fanns den riktiga framtiden, tankte de.

- Det var djupa, revolutionara tankar.
Och de hade intuition, en egenskap som
varderas hogt har, och en positiv galenskap,
sager Carlina.

Kvinnorna hade ingen ide om pedago
gik; det handlade om att barnen behovde
mat, omsorg och skydd frin alia de minor
som fortfarande fanns nedgravda runt om-
kringbyn.

Men de visste att de sjalva ville bestam-
ma over vilken skolging deras barn skulle
ha, de tankte inte lita dem hamna i hander-

na pi nunnor eller nigon institution.
- Deras barn skulle anpassas till livet av

dem sjalva, av nigon de litade pi.
Nar Loris Malaguzzi ikte hem igen den

forsta dagen var han mer an lycklig; detta var
rena miraklet, skrev han i en bok som gavs ut
till XXV Apriles40-irsjubileum 1985:

"De fa forutfattade meningar jag hade
haft var som bortblasta: bara iden att vanli-
ga mdnniskor skulle fa for sig att bygga en
skola var traumatisk. Att kvinnor, arbetare
och bonder utanpengar, tekniskhjalp, aukto-
riteter ellerkommitteer, utan skolinspektorer
ellerpartiledare, arbetade sida vidsida med
att tegelsten for tegelsten konstruera en
byggnad var den andra chocken. Men trau
ma eller paradox, det var heltenkelt sant och
jagdlskadedet. Detgjordemigbegeistrad, det
vdnde upp och nerpa logik.fordomar, gamla
pedagogiska och kulturella regler. Det satte
allttillbakapa ruta ett och oppnade uppfull-
stdndigt nya horisonter. Jagforstod att DET
OMOJLIGAvarenkategorisombehovdede-
finieras om."

Kvinnorna byggde skolhuset fardigt och
tvingade mannen som fanns i byn att hjalpa
till pi fritid och helger. De slapade karror ner
till floden Po och hamtade sand och sten;
betong fanns inte att fi tag pi.

- Det innebar stora uppoffringar och
enormt hirt arbete, sager Carlina.

Enligt en gammal italiensk lag miste alia
skolhus ha en lararbostad en trappa upp, och
sa aven XXV Aprile:

- Det var si dyrt att bygga en trappa att
nastan alia pengar gick at till den. Till slut
lyckades de hitta en nastan hel trappa i ett
bombat hus, slapade fram den och sag till att
den blev fardig forst. Sedan byggde de huset
runttrappan.

Men i stallet for lararbostad blev det atel-
je, arkiv och bibliotek pi andra viningen.
Dar ar nu vaggarna fyllda av gamla fotogra-
fier, bland annat av den forsta barngruppen
i sina vita skoluniformer. Historien lever,
sida vid sida med nuet.

Loris Malaguzzi tyckte om att iden, in-
tuitionen och sjalva byggnaden foddes just
dar i Villa Cella, mitt blandbonder och arbe
tare: "Jaginsdgattdetvaren respektingivan-
de mansklig och kulturell lardom, ur vilken
det kunde uppstd andra fantastiska saker. Vi
behovde baraforena vara krafter och arbeta
tillsammans."

- Nar Malaguzzi kom tillbaka "kidnappa-
de" kvinnorna honom och tvingade honom
att arbeta gratis, sager Carlina.

Da var han en 25 ir gammal folkskollara-
re som studerat tre ir pa universitet och un-
dervisat fem ir i geografi, litteratur och his-
toria. Han visste ingenting om hur eller vad
man skulle lira forskolebarn.

-Menhan tyckte inte det var svirt att vara »
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'Detvi hargjortar inte likaiogonfallandesom det

andra inte har gjort men kunde gora."
Loris Malaguzzi

Anna Spaggiri var med och startade XXV Aprile
och arbetadedarsom kokerska i 22 ar.

med barn. D et han inte kunde larde han sig av
dem. Hans filosofi komattbygga pi fakta och
erfarenhet och den blev barnens filosofi.
O ch han hade hjalp av sina medarbetare som
forstod honom och barnens behov.

13 januari 1947 fick XXV Aprile officiellt till-
stind attbedriva forskola, di som foraldra-
kooperativ. Det blev den forsta icke-religio-
sa forskolan, nastan alia andra drevs av ka-
tolska nunnor. Eftersom katolikerna hade
stor makt i Italien var regeringen valdigt
avogt installd till det hela och forskolan fick
inga bidrag att tala om.

Desto starkare var foraldrarnas stod. De
organiserade sig i en forskolekommitte och
kande alia ett aldrig svikande ansvar for att
forskolan skulle fungera.

- Darifrin har dagens forskolekommit-
teer i Reggio Emilias forskolor sina ideolo-
giska rotter, sager Carlina.

De foraldrar som kunde betalade nigon
summa varje minad som ett frivilligt till-
skott. Men det bodde inga rika familjer har
si detblevinte mycketpengar. Pedagogerna
fick Ion om det blev nigot over i slutet av
minaden och det blev det inte alltid.

Det absolut viktigaste var att garantera
att barnen fick mat varje dag. Och det fick de,
mycket tack vare Anna Spaggiri - en av kvin

norna som silde pansarvagnen och slet
fingrarna blodiga genom att knacka loss
murbruk frin tegelstenar. Hon kande sam-
ma brinnande engagemang och hopp infor
framtiden som de andra och samma lattnad
over befrielsen frin tyskarna. Hennes egen
mamma hade bara ett ir tidigare blivit pa-
kord och dodad av en tysk militarbil, precis
framfor sitt eget hem.

- Det var en dilig dbd. Folk berattade att
det var nastan som mord, det var bara mam
ma och bilen pi vagen. Men ingen vigade
vittna mot tyskarna, sager hon.

Annasbidabarngickpi XXV Aprile, och
sjalv var hon kokerska dar i 22 ir. Nu ar hon
nastan 80 ir, men gir fortfarande garna till
forskolan och halsar pi:

- Det var ett mirakel att vi lyckades ge bar
nen mat. Vi var fattigare an fattiga. Valdigt ofta
lagade jag en speciell ratt som verkligen lukta-
defattigdom: soppamedgronsaker, sager hon.

Inte sa'llan saknades ingredienser och da
hamtade Anna i sitt eget skafferi eller kopte
for egna pengar, trots att hon knappt fick ni

gon Ion. Ibland fick personalen stjala nigot
som barnen kunde ata; man gjorde si efter
kriget.

Foraldrakommitten bestamde att alia
bonder skulle komma varje mindag med ett
eller tviigg. Eftersom detvarmingabonder
blev det minga agg.

- Di kunde j ag gora omeletter, eller sallad
med agg. O st hade vi ibland men smor fanns
inte att fi tag pi. Valdigt sallan mjblk, det
blev mest vatten till maten, minns Anna.

Men barnen kunde inte bara ata agg si
Anna gick till bagaren: Hur mycket brod
kunde de fa for fem tio agg? Foraldrarna tog
ocksi olika initiativ till aktiviteter som kun
de ge pengar till mat, till exempel att vakta
cykelparkeringen.Ellertogmedtra och and
ra saker som forskolan kunde salja.

- Vi ar stolta over vira traditioner och har
fortsatt samla in genom iren, till exempel
nar vi har behovt kopa nigonting nytt till
forskolan eller girden, sager Carlina, som
har jobbat pi XXV Aprile i 31 ir, anda sedan
hon sjalv gick ut skolan.

Den 25 april varje ir firar forskolan befri
elsen frin tyskarna och infor festen samlas
foraldrarna och gor cappelletti, en sorts pas-

XXV Apriles logotyp. Cykeln ar den som Loris Malaguzzi kom till Villa Cella pa. Stoppskylten betyder
att det han forde med sig stannade kvar.
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ta fylld med skinka, kott och parmesanost,
som ar speciell for Reggio Emilia.

- Fbrra iret samlade vi ihop 600 agg till
degen och 20 o till fyllningen. Vi gj orde cappel-
letti halva natten och silde sedan till hela Villa
Cella. Vifickin tre miljoner lire, 15 000 kronor,
som anvandes till en lekstallning pi girden.

Nar Anna Spaggiri tanker pa hur forskolorna
i Reggio Emilia utvecklats till att bli hela
kommunens angelagenhet sager hon: "Det
hade jag inte forvantat mig". For visst fanns
det motstind frin borjan, inte minst frin
den katolske prasten i Villa Cella. Nar XXV
Aprile fick internationell hjalp iren efter
kriget skickade prasten ett brev till myndig-
heterna dar det stod att forskolan var stingd.
Si hjalpen upphorde.

- Jag blir rasande bara jag tanker pi det!
Prasten drev ett katolskt daghem dar det
gick tvibarn, medan vi hade hur minga som
heist. Jag stod sjalv och sag hur en lastbil full
av saker korde ut frin lagret till hans stalle,
medan vi inte fick nigonting. Och vi var be-
roende av hjalp, annars hade vi ingen chans
att ga vidare, sager Anna.

- Jag fick veta av min kusin att det var just
prasten som skickatbrevetoch nar jagtraffa-
de honom var j ag si arg si jag kunde inte ens
prata med honom. Jag var radd att inte kun
na kontrollera mig sj alv, att j ag skulle stry pa
honom!

Men Anna, pedagogerna, foraldrarna
och barnen pi XXV Aprile red ut stormarna
och overlevde med bibehillen stolthet. De
murar de byggde tillsammans har sett tu-
sentals barn vaxa upp i respekt, med en
kinsla av att vara synliga och bevittnade i
alia sina uttryckssatt och med stor karlek till
kreativa ting. De har sett dem utvecklas till
sjalvst'andiga, tuffa manniskor med hopp
omlivet och en framtid som ser nigorlunda
lj us ut for kommande generationer.

Som Loris Malaguzzi sager i boken "Ett
barn har hundra sprik":

"Det faktum att forskolan fortfarande
existerar ochfortsatter attfungera bra ardet
minsta man kanforvanta sig med en sddan
borjan. Vad mera ar, deras vardefulla histo
ria bekraftar atten nypedagogisk erfarenhet
kan utvecklas ur omstandigheter dar man
minst anar det."

Annika Claesdotterl

• 1945 Forskolan Villa Cella startas av ett koopera-

tiv med risplockerskor fyra dagar efter andra
varldskrigets slut.
• 1947-63 Medlemmar i kooperativen Nationella

befrielsekommitten och Italienska kvinnounionen
startar forskolor.
• 1963 Reggio Emilia tar som forsta kommun i

Italien over den forskola som startades 1945.
Tidigare hade bara katolska kyrkan och enskilda
organisationer ratt att driva forskola, men sedan
en kvinnodelegation med representanterfran
bland annat Reggio Emilia ockuperat utbildnings-
ministerns rum andrades bestammelserna.
• 1970 Italiens forsta kommunalasmabamsfor-

skola (3-36 manader) oppnar.
• 1972 Poeten och forfattaren Gianni Rodari testar
och utvecklar ideerna i"Fantasins grammatik" till
sammans med larare och elever i en serie semina-
rier. Boken dediceras till Reggio Emilia.
• 1981 Utstallningen"Ett barn harioo sprak, men
berovas 99" visas pa Moderna museet i Stockholm.

• 1985 Samarbete inleds med den amerikanske

professorn Seymour Papert med flera vid
Massachusetts Institute ofTechnology, USA.
• 1986 Utstallningen "Mer om 100 sprak" pa

Moderna museet i Stockholm.
• 1991 En expertpanel tillsatt avtidningen News
week utser Diana till den framsta forskolan i varl-
den. (Sverige vinner i"grenen"vuxenutbildning.)
• 1992 Loris Malaguzzi tilldelas det danska LEGO-

priset for sitt arbete inom forskolan.
• 1993 Forskolorna i Reggio Emilia tilldelas det

arliga prisetfran Kohl Foundation i Chicago, USA.
• 1994 Staden Reggio Emilia startar Reggio

Children tillsammans med over 700 samarbets-
partner. Loris Malaguzzi tilldelas H C
Andersenpriset postumt.
• 1995 EU ger Reggio Children i uppdrag att vara

pedagogiska konsulter i den nyoppnade forskolan
Clovis for barn till EU-tjansteman i Bryssel. Sam
arbete inleds med Jerome Bruner, Howard Gardner
med fleraforskare vid Harvard University, USA.

Reggio Emilia/Forskolor
• Kommunen driverssmabarnsforskolor och 21

forskolor for barn fran tre ar. 7 kooperativ och 1
foraldradriven forskola har tecknatavtal med sta
den. 1103 barn under tre ar och 1473 over tre arar
inskrivna.
I kooperativ finns 300 smabarnsplatser. De statli-

ga, kyrkliga och privata forskolorna har drygt
2100 platser for barn over tre ar.
• Tackningsgraden for aldern 3-36 manader ar

37 procent (varav27 procent gar i kommunens
forskolor). 98 procent av barnen 3-5 ar har plats
(40 procent i kommunal forskola).
• Smabarnsforskolorna haravdelningarfor3-g,

10-18,19-24 samt 24-36 manader.
I en smabarnsforskola med 4grupper om 69 barn
arbetarn pedagogeroch en deltidsanstalld peda-

gog under den "forlangda dagen", en kokerska

samt 6 hel- och halvtidsanstallda medhjalpare.
• Forskolan 3-5 ar har 25 barn och 2 pedagoger

peravdelning.
Varje forskola har dessutom en ateljerist, en
kokerska, en deltidsanstalld pedagogog som arbe-
tar under den "forlangda dagen" samt, beroende

paantal avdelningar, 2eller3 medhjalpare pa hel-
tid och 1-3 pa deltid.
• Alia forskolor aroppna 8.00-16.00. Vid behov
finns mojlighet till forlangd dag mellan 7.30 och
18.20.
• Forskolorna stanger 30 juni-31 augusti. En for

skola haller oppet under juli.
• Arbetsveckan ar36 timmar, varav30 i barn

grupp. Den ovriga arbetstiden agnas at fortbild-
ning, planering, forberedelse, moten,foraldra-
samtal med mera.
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maste fostras
| Subjektivitet, olikhet, delaktighet, laran-

§ de, estetik, lek, gladje och kunskap ar
"varden" ideal, som alia manniskor fods

med och stravar mot. Men dessa varden

behover fostras sa de gar att anvanda,

menar Carlina Rinaldi, konsult i Reggio

Emilias kommunalaforskolor.

I Reggio Emilia ar forskolan en plats dar man diskuterar,

for fram och pratar om varden. Det ar grunden for arbe-
tet; forskolan ar inte till for att formedla information,
instruera eller forbereda for yrkeslivet, utan for att fos-
tra: - Vi vill anvanda termen fostran, den ar forknippad

med varden. Genom att bevara och fostra de varden som
finns i manniskan och vira kulturer, kan de bli synliga och
medvetna; nigot man kan dela med varandra.

Vardenas betydelse kan variera over tid. De piverkar
de bedomningar vi gor, virtbeteende och vilka relationer
vi ingir i med vir omgivning och den kultur vi tillhor. De
bestams av samhallskulturen, och bestammer i sin tur
kulturen, och har alltsi olika betydelser i olika ekonomis-
ka, politiska och kulturella sammanhang.

I forskola och skola behover man reflektera over virde-
na. De kan ge underlag till utvardering. Alia, personal och
foraldrar, maste fa diskutera vilka som ar viktigast for till-
fillet, menar Carlina Rinaldi.

Subjektivitet ar ett grundlaggande varde i Reggio Emilias
forskolor.

- Den moderna hjarnforskningen havdar att varje
manniska ar unik, ett subjekt. Forsok stanna upp infor ett
sidant pistiende, som infor en tavla. Var och en av oss,
vart och ett av barnen, har hemma och ute i varlden, ar
unik. En manniska som inte kan upprepas.

Men, betonar Carlina Rinaldi, varje individ bestams
ocksi av det samspel och det sammanhang hon lever i, de
relationer hon skapar till andra.

Vardet subjektivitet ar alltsi en social konstruktion
som bygger pi att vi inte lever isolerade frin varandra.
Darfor ar det nigot som samhallet miste ta ansvar for.

- Men samhallet ar ocksi var och en av oss.
Alltsi miste aven pedagoger och foraldrar ta ansvar for

att det finns mojlighet for alia i forskolan att skapa de rela
tioner de vill.

Vardet subj ektivitet ar grundlaggande inte bara for vira
forskolor, utan for vir framtid overhuvudtaget, poang-
t e r a r C a r l i n a R i n a l d i . »
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Carlina Rinaldi
- Det handlar om kvaliteten i forhillan-

det mellan individer. O m forhillandet verk-
ligen ir omsesidigt ar det en nyckel till virt
framtida samhalle.

- Om vi ar overens om vardet subjektivi
tet, tar vi pi oss ett stort ansvar for att mota
alia individer som omger oss - aven i sam
hallet, och di inte minst politiskt.

Ett resultat av subjektivitet ar att barnen i
Reggio Emilias forskolor ofta arbetar i sma
grupper; di ar det lattare att se varje barn
som unikt. Och utifrin samma tankar inrat-
tar man milj 6, arkitektur och inredning.

Hur vi minniskor uttrycker att var och en
ar unik, beror pi sammanhanget; minsklig-
heten har moj lighet att gora det till nigot bra
eller diligt.

- Om den insikten kommer in i forskolan
betyder det revolution!

Di miste namligen alia dar vara medvet-
na om att varje barn ar just det barnet - inte
vem som heist.

- Men vi maste dessutom inse att vad det
barnet ar, eller inte ar, ocksi har att gora med
vad jag sj'ilv ar eller inte ar. Och vad som
hinder i forskolan beror pi hur djup den
insikten ar. Det pratas mycket om varden,
men de syns saltan i praktiken. Det kraver
mycket arbete att omsatta begreppen.

- Subjektivitet styr ocksi valet mellan att
lira ut eller att lira in, organisationen i for
skolan, liksom val av politisk och ekono-
misknatur.

Inom all forskning och vetenskap gors
ocksi val. Exempelvis pedagogiken stir all
tid pa nigons sida.

- Vira forskolor i Reggio Emilia stir pi
nigons sida, de ar en del av vissa varden.

Olikheter - kon, raser, kulturer, religioner-
gor var och en unik, annorlunda an andra.
Olikhet kan bli ett virde; lyckas vi bygga
strategier och sammanhang som tilliter
olikhet blir den nigot vi kan samlas kring
ochberikas av, menar Carlina Rinaldi.

I Reggio Emilia ses olikhet som en stor
tillging. Ingen tanker " Vi har tjugofem barn
i gruppen, och fem av dem ar flyktingar"

utan "Vi har Giorgio, Lucia, Dragan... Allt
si har vi fullt av olika kompetenser pi en
massa omriden."

Men olikheter kan ocksi marginalisera
och sirskilja en del manniskor som anses ha
mindre virde in andra. Varden ar sociala
konstruktioner; de bygger pi minniskors
satt att tanka.

Olikheten kan vara anstringande, nigot
frammande. Ibland kan den kannas smart-
sam. Och den ir alltid obekvam.

-Viarmerattraheradeavlikhet. Det aren
stor risk i det. Dirfor ir de frigetecken som
uppstir valdigt viktiga.

Forsok alltsi inte alltid hitta snabba till-
fredstillande svar pi frigor som: Vad ska vi
gora it olikheterna? Hur ska vi undvika dem
och bli en homogen grupp? sager Carlina
Rinaldi.

- Vi har en drift att klona, att reproduce-
ra oss, bli lika, gora kopior. Det ir en god
drift som gor att manskligheten vixer, men
det finns ocksi risker med att gora andra lika
mig. Vi miste viga friga: Ar olikheter accep-
tabla? Vilka ar det inte?

Uttrycket "Alia ar lika" anvindsmingaganger
avvilvilja. Men samtidigt vet vi att alia ar olika.

- Ar milet for oss som pedagoger i virt
samhalle att gora alia lika, genom att alia fir
gora samma saker samtidigt? Eller ar det att
ge alia mojligheter attutveckla sin egen sub
jektivitet, unikhet och attintegrera den med
andra si att var j e individ kan ha delar bide av
sig sjalv och av alia andra?

Fantastiska tekniska system, teve, Inter
net och si vidare kan ge ett massivt intryckav
likhet och framkalla kulturella stereotyper:

- Darfor miste vi se olikheten som ett
virde och integrera den. Men inte som nigot
utjamnande; overallt ser vi "integralism"
som slitar ut. Risken ar att olikheterna er-
satts av likformighet.

For att fostra behover vi forsti olikheter,
inte forsoka radera ut dem; vi behover pi ett
finkinsligt satt gi in i andra minniskors his-
toria, hivdar Carlina Rinaldi.

Och for att gora olikheten till ett virde
krivs lyssnande - och dokumentation, ob-
servationer, tolkningar.

- Att arbeta si ar att ta pi sig ett ansvar.
Det innebar inte bara att skjuta upp sin egen
bedomning for att verkligen ta emot och
klara av att lyssna pi den andre - utan ocksi
att lyssna till den forandring som uppstir i
mignarjagmoter den andre. Detblir en djup
forandring.

Detkanvara svirt att leva efter, speciellt nar
det giller kulturella och religiosa skilmader.

- Vi miste inse att det inte finns en san-
ning, soka efter tvivlet, se forhandlingen
som en mojlig strategi och striva efter del
aktighet.

Delaktighet ar ytterligare ett virde; enkvali-
tet och en identitet som bor genomsyra for
skolan. Foraldrar, barn och personal ska
kinna sig som del av nigonting mer in bara
familj och forskola.

- Vad kan barnen bli delaktiga i, inte bara
ta del av? Hur och var kan pedagogerna ta
del i det som hinder och beslutas? Var och
hur ir den omgivande kulturen och samhil-
let delaktiga?

- En stor del av delaktigheten ir demo-
krati - ett kirt begrepp for oss alia. Men man
behover ocksi leva demokratin, inte bara
prata om den; det ir en livskvalitet sombar-
net behover fa del av frin sin fodelse.

Carlina Rinaldi menar att vi miste disku-
tera vilken sorts demokrati vi vill ha, och
vilken vi skapar. En dar det giller att vara hu-
vudperson eller en dir man delegerar?

- Italien kan naturligtvis definieras som
en demokrati, men bara trettio till fyrtio
procent av befolkningen deltar i vissa val.
Hur ir demokratin forbunden med delak
tighet, med hur jag relaterar till mina kolle
ger, familjerna, studenterna och barnen? Ar
var forskola en plats dar vi "overfor" demo
krati och delaktighet eller verkligen bygger
upp det tillsammans?

Larandet kan ocksa bli ett varde.
- Vi ser larandet som en aktiv handling

som varje person "utfor"; lar sig utifrin mo
tivation och val. Jag som pedagog kan alltsi
inte bestimma nar och vad nigon annan lar
sig; det bestimmer var och en sjalv. Lirandet
fods i en relation med den andra.

Tinker man si leder det till att vi miste se
pa lirande pi ett nytt sitt och hitta nya plat-
ser for lirande; det stiller forhillandet mel
lan lirande och undervisning i ett nytt ljus,
menar Carlina Rinaldi.

- Det ir viktigt att studera relationen
mellan den som Iir sig och pedagogen och
mellan den som fostras och den som fostrar.
Grunden ir delaktighet, men det handlar
ocksi om passion, medlidande, kinsla,
medkinsla - och estetik.

Estetik betyder laran om det skona och
har med konstnarligt skapande att gora. I ve
tenskap och forskning ror estetiken bland
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NATO-planen som bombade Kosovo flog over Reggio Emilia. Stadsteatern, dar Pavarotti gjorde debut, pryds av banderoller med barns ord om krig.
-Vi pratade och reflekterade med barnen om det, berattar Carlina Rinaldi. Banderollernasatt kvar tills kriget var over.

annat filosofiska problem, fornimmelse-
kunskap och kreativitet, framst inom mu
sik, litteratur och konst men aven inom bio-
logi, sociologi och psykologi.

-Estetiken ir ett virde, en kvalitet, i fost-
ran och lirande. Relationen fostrad-fostra-
re, och lirande-undervisning, ir estetisk,
betonar Carlina Rinaldi.

Aven leken, som ar grundlaggande i forsko
lan, ir ett virde. Lek, som ett sitt att forhilla
sig till varlden, kan skapa kvalitet i de rela
tioner som uppstir.

- Vi vill gora leken till ett virde som in-
spirerar vir vardag.

Men den typ av lek, komik och humor
som barn representerar ar inte bara mojlig-
heter hos dem; den ir ett forhillningssitt
hos manniskor, och den bidrar till lirande.

- Se pi Dario Fo och hans komik. Han
fick Nobelpriset i litteratur, inte framst for
sina bocker utan for de pjiser han skapat -
allt grundat pi lek och komik, och fyllt av
kunskaper om samhillet och minniskorna.
Han har dessutom anvant sin komiska tea-
terform for att undervisa skolbarn i exem-
pelvis historia.

Glidje, ett annat av de varden som arbetet
bygger pi, ir intimt forknippat med humor.

"Nientesenzagioia", "Goringentingut
an glidje", ir en devis i Reggio Emilias for
skolor.

- Det ir en deklaration som uppvarderar
gladjen, nojet och lusten, de grundlaggande

varden som ska genomsyra allt kunskaps-
skapande.

- Darfor blir ocksi kunskapen ett virde
for oss. Kunskapen som kan bli en syntes, en
ny forening, av den som skaffar sig kunskap
och amnet for kunskapen.

Kunskapsprocessen ar en kanslomissigrela-
tion, full av upplevelser, kinslor, nyfiken-
het och ironi, bide hos den som lar sig och i
detpersonenlart.

- Varje sann kunskapande handling blir
darfor ocksi en kreativ handling. Men hur
kan vi fostra kreativitet hos barn?

Carlina Rinaldi tycker det ar hemskt att
experter virlden over pratar om manualer
for kreativitet, om kreativa timmar, om
konsten som kreativitet.

- Jag vill hellre prata om virden nar det
galler kreativitet, om kunskap och lirande.
Det ska inte vara som att trycka pi en knapp
och fi svar eller att rita av en milning av
Miro och farglagga den.

- D et ar viktigt att reflektera 6 ver begrep -
pen, till exempel hur kunskap, kreativitet
och virden hanger ihop.

Men, siger Carlina Rinaldi, det anses
obekvamt att ta upp den diskussionen.

- Andi ar det just det hir som ir grunden.
Virt arbete i Reggio Emilia bygger inte pi en
metod man kan kopiera! Det handlar om
varden som vi behover komma overens om.

Lennart Nilsson
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Gor ingenting utan

gladje
I Reggio Emilia anvands gladjen och humorn i det pedagogiska

arbetet kring barns larande. Forhallningssattet har bland annat

stark anknytning till den sovjetryske pedagogen Lev Vygotskijs

teori om fantasi och kreativitet.

Ute pi girden till forskolan Allen-

de gir en man. Att doma av hans
kladsel ar han arkeolog och letar
fornfynd bakom varje sten och
buske. Med sin hacka graver han i

den roda, torra sandjorden. Si plotsligt hit-
tar han ett ben! Och ett till och ytterligare
ett. Glad och ivrig samlar han ihop fynden i
en liten hog.

Di kommer tjugo barn tjutande av skratt
fram ur sina gommor. Alia vill samtidigtbe-
ritta for mannen att skelettbenen ir tillver-
kade av vit lera och att allt bara ir pi skoj!

Mannen litsas forst bli besviken, men
snart skrattar alia lika hjirtligt.

Bakgrunden till skimtet ir nigra barns
intresse for urtidsdjur. Frin borjan ritade
barnen, pa ett stort papper utan forebilder,
hur de trodde att ett dinosaurieskelett kun
de se ut. Skissen ledde till att de byggde ett
skeletti vit lera.

- Si kom ett barn pi att de skulle gomma
delarna i naturen och lita andra barn hitta
dem, berittar Stefano Sturloni, Allendes
ateljerist sedan fyra ir.

De skulle hoppa fram och beratta att det
inte ar nigra riktiga ben, utan bara pi skoj.

Men det var s virt att behilla hemligheten
for de andra barnen och snart visste alia om
deras planer. Di foreslogs att de skulle lura

en vuxen. Nigon som absolut inte kande till
sprattet.

Valet foil pi Stefanos kompis som ut-
klidd till arkeologletade och hittade fynden
pi girden till forskolan. Si hoppade alia bar
nen fram och berittade allt som planerat.

- Skimt och humor ar en del av barnens
uttryckssitt. Det galler for oss vuxna att
uppmuntra den sidan. Vi kan se sambandet
mellan humor, fantasi och kreativitet, sager
Stefano Sturloni.

I Reggio Emilia har gladjen, humorn och fan-
tasin en framtridande roll i det pedagogiska
arbetet. Barn och vuxna sbker tillsammans
svarpifrigor som kraver kreativalosningar.

Forhillningssittet ar bland annat inspi-
rerat av Lev Vygotskijs tankar kring fantasi
och kreativitet. Han menade att fantasins
skapande aktivitet stir i direkt relation till
den rikedom och mingfald som finns i bar-
nets tidigare erfarenheter, eftersom dessa
utgor det material som fantasikonstruktio-
nerna byggs av. I det har fallet hur ett dino
saurieskelett kunde se ut.

Vygotskij sa att ju rikare en minniskas
erfarenhet ir, desto mer material forfogar
hennes fantasi over.

Forskollirarna i Reggio Emilia anser att
det ir nodvindigt att vidga barns erfarenhe-

2 2

ter for att skapa en tillracklig grand for deras
skapande verksamhet.

Ju mer ett barn har sett, hort och upplevt,
ju mer det vet och har tillignat sig, ju storre
mangd verklighetselement det besitter i sin
erfarenhet, desto betydelsefullare och pro-
duktivare blir fantasin.

Besok i staden eller pi fbraldrarnas ar-
betsplatser skapar en tillhorighet och trygg-
het i nirmiljon samtidigt som barnen vin-
ner ny kunskap och erfarenhet.

Tillbaka i forskolan sker ofta spontana
dramatiseringar kring studiebesoken.

I dramats form gestaltar och forverkligar
barnet den bild som skapats av element ur
verkligheten. Hindelser och episoder blir
iter verklighet, aven om den ar utifrin de
egna villkoren.

"Dramat star leken ndrmare an varje
form av skapande och dromedelbartf orbun-
det med denna kdlla till varje barnsligt ska
pande", skriver Vygotskij.

Men barns dramalek ar inte bara en uppspel-
ning av nigot som hint, utan samtidigt en
kreativ bearbetning av intryck. Det stir bar
nen fritt att kombinera dem och skapa en ny
verklighet, som motsvarar egna behov och
intressen.

Aven om leken kan tyckas vara ett eko av »
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Allt kunskapsskapande ska genomsyras av gladje.

vad de sett och hort frin de vuxna, si ar den
aldrig exakt si som verkligheten var, utan
barnets bearbetning.

- Leken inspirerar vir vardag och ar ett
satt for oss att forhilla oss till virlden - ett
forhillningssitt, sager Carlina Rinaldi, tidi-
gare chef och pedagogisk ledare for forsko
lorna i Reggio Emilia, numera konsult i
verksamheten.

Dramatiseringen av arkeologfynden i for
skolan Allende ir bara en i raden av kreativa
losningar som uppstir i motet mellan peda-
goger och barn. Det visar ocksi pi en lyhord-
het, lyssnandets pedagogik, hos de vuxna och
en medvetenhet om processens betydelse.

"Grundregelnfor barns skapande bestdr i
att man maste se dess vdrde. Inte i resultatet,
inte i skapandets produkt, utan i sjalva pro-
cessen. Det viktiga ar inte att barnen skapar
nagot, det viktiga ar att de sysslar med ska
pande, bygger och ovarden skapande fanta
sia och dess forverkligande", forklarar Lev
Vygotskij.

Den lilla pjasen som iscensattes pi girden,
och improviserades fram av barnen sjilva
under skapandets ging, ligger mycket nara
deras forstielse. Barnen hade kommit fram

till en gemensam historia som utgick frin
overraskningsmomentet nar de hoppade
fram frin sina gomstallen pi girden. Det
behovdes ingen rollista eller firdigskrivna
repliker. De litade till sina spontana kom-
mentarer och gester.

"Vi kan se sambandet

mellan humor,fantasi

och kreativitet."

Vygotskij ser fordelen med denna typ av
dram3Xisering:"Sddanapjdserbliroundvik-
ligen mer oharmoniska och mindre litterdra
dnfdrdiga texter som skrivits av vuxna for-

fattare, men de kommer att ha en vdldigfor-
del, genom att de uppstdr i det barnsliga ska
pandets process. "

Det ir dirfor ingen slump att forskolan
Allende, liksom andra forskolor i Reggio

Emilia forfogar over en storslagen kasperte-
ater, med en variationsrik uppsattning
handdockor. Pi en trastillning bredvid tea-
tern hanger bland annat marionettdockor i
form av riddare med guldglinsande rust-
ningar i sina snoren.

Sag den fyrairige poj ke som kan motsti att
spela med i ett teaterstycke med dessa figurer!

Minga forskolor har ocksi en centralt pla-
cerad teaterscen i piazzan, lekhallen, dar ut-
klidningsklader alltid finns nira till hands.

I teaterns form kommer barns forkarlek till
overdrifterfram.

Det har ett inre ursprung som ligger
mycket djupt och som till storsta delen be
stir av det infly tande som vir inre kansla har
pi sinnesintrycken, menar Lev Vygotskij:
"Vi overdriver eftersom vi vill se tingen ifor-
storat slack, da detta motsvarar vdrt behov,
vdrt inre tillstdnd. Barns fortjusning i over-
drifter uttryckspd ettunderb art satt i sagor-
nas bilder."

Astrid Lindgrens lille figur Karlsson pi
taket gillar overdrifter av alia de stag och sa
ger exempelvis till Lillebror: "Jag har flera
tusen ingmaskinerhemma."

I barns spontana sagoberattande kan en
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fjiril bli stor som en katt eller som ett hus!
Hisnande storleksrelationer som lockar till
glidje och skratt.

Den ryske pedagogen Ribot pivisar his-
toriskt religiosa overdrifter: "Talfantasin
har ingenstans uppndtt en sddan yppig
blomstring som hos de osterldndska folken.
De lekte med tal med en anmdrkningsvard
djdrvhet och slosade med dempd ett strdlan-
de vis. Sa berdttades det i den kaldeiska ska-
pelseberattelsen om engud-fisken Oannes-
som agnadez^g zoo drdtattfostra mansklig-
heten. Sedan hdrskade under43Z 000 ar olika
mytiska personligheter pa jorden, och nar
dessa6gizoodrhadefdrgdttfdrnyadesvdrl-
den med hjalp av en oversvamning."

Vygotskij ser nodvindigheten av over-
drifter: "En sddan lekmedoverdrivnamang-
der visar sig vara i hoggrad viktigfor mdn-
niskan, och ett levande bevispa detta ser vi i
astronomin och andra naturvetenskaper,
dar man ar tvungen att operera med annu
mycket storre tal. Vi ser att overdriften lik-
somfantasin behovs inom sdvdlkonsten som
vetenskapen."

Allt kunskapsskapande genomsyras av var-
degrunden "gladje" eller "noje" medunder-
rubriken: "Gor ingenting utan glidje". Ett
fbrhillningssitt dir kunskapsprocessen ses
som en emotionell nyfikenhet.

-Varje sant kunskapstillfille blir ocksi en
kreativ handling. Vi stiller oss hela tiden fri-

gan hur vi kan vicka kreativitet hos barnen.
Det ir viktigt att de som arbetar med barn har
glidje avrelationenmedbarnen.gillarutma-
ningar och svira uppgifter. Vuxna som verk
ligen tycker om det de gor och glids it att fi
en inblick i barnens genialitet, sager Luisa
Costi, smibarnsforskolan Panda.

- Barn och vuxna som soker glidjen i le
ken, skapandet och upptackten av nya saker
tillsammans.

Liksom Vygotskij ser pedagogernai Reg
gio Emilia en fara i slentrianmassigt hand-
lande som far barns utveckling att stagnera.
Barn har en inneboende drivkraft som mis
te tas tillvara och ges utrymme i forskolan.

Vygotskij skiver: "Om det omgivande li-
vet inte stdller mdnniskan infor ndgon upp-
gift, om hennes invanda och neddrvda reak-
tioner forsatter henne i ett tillstand avfull-
komligjdmvikt med den omgivande varlden,
da finns det ingen grundfor att ett skapande
ska uppstd. En varelse som vore fullkomligt
anpassad till den omgivande varlden, en sd
dan varelse skulle inte kunna vilja ndgonting,
skulle inte strava efter ndgonting och skulle,
naturligvis, inte heller kunna skapa ndgon
ting. Darfor grundar sig skapandet alltid pa
en bristande anpassning, ur vilken det upp-
stdr ett behov, en stravan eller onskan."

Pa sa satt arforstas forskolan som ettsamhil-
le i miniatyr.

Ateljeristen Vea Vecchi menar att gladjen

kommer genom att man kinner sig valkom-
men pi morgonen. Att bli accepterad for den
man ar och de behov man har.

Vid ett besok i en svensk forskola deltog
Vea Vecchi i morgonsamlingen. Vad hon
uppticktegjorde henne bestort:

- Jag sig att de hade namnprickar med
barnens namn fasttejpade pi golvet for att
alia skulle sitta pi samma plats varje dag!
Men tank om jag vill sitta bredvid en annan
kompis en dag?

Pedagogisten Tiziana Filippini hor Veas
beskrivning och kommenterar:- Det handlar om demokrati. Vi miste ge
demokratiska exempel pi beslutsprocessen
kringtillexempelbegreppetregler. Tillsam
mans med barnen komma fram till hur
regler formas: Vad ar en regel? For vem ar
den? Vem kan stifta regler? Vad hinder med
den som inte foljer regler?

- For grunden ir att demokrati foder
glidje och friheten skapar kreativitet som
vacker lusten och glidjen, siger Tiziana
Filippini.

Lasse Nohrstedtl

Lev Semenovic Vygotskij levde 1896-1934.
Fakta och citat i texten ar hamtade ur: "Fantasi
och kreativitet i barndomen", Daidalos forlag,

"Vygotskij och pedagogiken", Studentlitteratur,
och "Vygotskij och skolan", Studentlitteratur.
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Lyssnandets•r rtt satt att se na livetett satt att se pa livet
Arbetet med teman eller projekt

i Reggio Emilias forskolor skulle

varaomojligt utan lyssnandets

pedagogik; ett satt att se pa livet,
larandet och samhallet.

Lyssnandets pedagogik ar en av de

viktigaste nycklarna till forstielse
for virt pedagogiska arbete, siger-
Carlina Rinaldi, konsult till de kom-
munala forskolorna i Reggio Emilia.

-Att lyssna och att bli lyssnad pi ir en
viktig kvalitet i minskliga relationer. I det
ingir ocksi att lyssna pi den bild var och en
forsdker ge av virlden.

Att lyssna ar ett sitt att ta emot skillnader
i virden och uppfattningar. Aven hur andra
tolkar vad enpersonsigerinnehillervirden.

Det handlar alltsi om ett aktivt lyssnan-
de, dar nyfikenhet, undran, onskan, intres-
se med mera ligger bakom.

Och alltid, alltid en kinsla:
- Ett sant lyssnande skapas av kinslor -

och skapar kinslor.
Barn har stor formiga att lyssna, och att

bli lyssnade pi, betonar Carlina Rinaldi. Re
dan i magen kan de hora, och direkt frin
fodelsen borjar de lyssna.

- Den formigan handlar inte bara om
horsel utan ocksi om syn, kansel, lukt, smak
ochorienteringsformiga.Detirenformiga
att lyssna pi de hundra, de hundratusen,
spriken; de koder vi anvander nir vi kom-
municerar, de satt livet uttrycker sig pi och
som vi klarar av att uppfatta.

Barnen ar duktigare in vuxna pi att lyss
na till verkligheten omkring dem; de har tid
att lyssna, siger Carlina Rinaldi.

- Lyssnandets tid ir den tid nar man ir
oppen, nyfiken, generos och fylld av for-
vintan. Barnen lyssnar pi livet i alia dess for
mer och firger; de observerar, ror saker och
agerar pi olika satt. De ir disponerade att
kunna lyssna och vara tillsammans med
andra. Men vi vuxna har i stort sett tappat
lyssnandets tid, bide for att lyssna pi andra
och for att lyssna pi oss sjalva. »
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Lyssnandets pedagogik fdder att barn
skapar teorier, menar Carlina Rinaldi.

Ordet teori kan anvandas och forklaras pa
manga satt. Ofta kopplas det till stora veten-
skapsman som Galileo Galilei och Isaac
Newton.

- Men ordet teori kan ocksa anvandas pa
ett annat omrade. Att "forsta" innebar for
bade vuxna ochbarn attbearbeta en teori. En
tolkningsteori ar alltsa ett forsok att komma
fram till en berattelse som ger mening at
varlden och det som hander omkring oss.

Saforbarnarde teorier som skapar mening,
de teorier som de kan omfatta med den kun
skap de har, ratt for dem.

-Det galler inte bara barn. En viktig grund
laggande rattighet for alia folk och lander ar
just att gora egna tolkningar av varlden.

For att varje tanke och teori ska fortsatta
existera behovs nagon som lyssnar:

- I detta ligger den djupare meningen
med lyssnandets pedagogik; ett lyssnande
som innebar en kanslighet hos lyssnaren -
som overtygar den som skapar teorierna om
att nagon annan lyssnar.

Den forsta teori eller tanke barnet uttrycker
ar: Varfor?

- "Varfor" ar symbolen for den forskning
kring tillvaron som virt liv bestir av. Och
det "varfor" barnet uttrycker med sin kraft
och styrka hela tiden, hoppas jag att alia
manniskor tar med sig genom livet.

Ur dessa "varfor" fods sokandet efter
meningen i vart liv. Manniskan fods genom
att fraga sig varfor och fortsatter leva genom
att soka svar tillsammans med andra.

det? Skiner solen? Varfor gar jag? Kommer
jag? Varfor jag? for att de soker egna svar.
Och de svarar pa dem genom att samman-
stalla de kunskaper de har. Kanske regnar
det for att Gud vattnar sin tradgard, eller for
att gubben pa teve sagt det kvallen innan.

- Vi kan le at svaren, men de kan ocksa fa
oss att reflektera - om vi behaller iden om att
barn ar kompetenta. Varje teori ar ett forsok
att hitta en mening. Uppfattades inte Gali-
leis teori om att jorden cirkulerade runt so
len som skandalos? Han forfdljdes hela sitt
liv pa grund av att han hittade svar som folk
inte kunde acceptera just da.

Men naturligtvis ska man inte tanka pa bar
nen som om alia vore Galilei, sager Carlina
Rinaldi.

- Se i stallet att de har samma nyfikenhet
som han hade! Och ju mer du tanker att jam-
forelsen inte haller - desto mer bor du re
flektera over den. Da stalls var forklaring om
det kompetenta barnet verkligen pa sin
spets!- For vad finns det for likheter mellan
barnen och Galilei? Jo, mojligheten att kom
ma fram till svar som de ar nojda med.

Den som inser meningen med det har
resonemanget kommer att forsta att en teo
ri ar mer an bara ideer, sager Carlina Rinaldi.

-Teorin ska ocksa gora oss nojda, overty-
ga oss, vara anvandbar och tillfredsstalla vara
intellektuella behov, vara kanslor och vart
estetiska sinne. Varje teori vi producerar be
hover namligen ocksa ha en vacker form.

- Och framfor allt maste jag sjalv tycka
om mina teorier. Dessutom behover jag fa

"Dokumentation ar synligt lyssnande som gor

det mojligt att bygga upp olika spar och se olika

aspekter av barnens utvecklingsprocesser."

Och innan barnet egentligen forvantar
sig svar fran oss, stiller det sig fragorna sjalv
och soker svaren. Det ar lika viktigt som att
skratta eller ata. De forklaringar barnen ger
oss kan kallas teorier i dess adlaste form,
betonar Carlina Rinaldi.

- De behover, som alia teorier, bekraftas.
Utan nagon som lyssnar kan inte barnen
producera dem.- Barnen fragar oss hela tiden dessa hem-
ska och underbara fragor som Varfor regnar

andra att tycka om dem; teorier behover na
gon som lyssnar.

For ett barn innebar lyssnandet att det
kan komma ut ur anonymiteten. Det upp
stir ett lyssnande sammanhang dar man
som barn lar sig att lyssna och beratta - men
framfor allt att existera, menar Carlina Ri
naldi.

- Forskolan kan vara det forsta stalle dar
lyssnandet existerar, dar varje person kan-
ner att hon eller han far uttrycka sina teorier,

det vill saga far uttrycka sig sjalv. Det galler
bade oss vuxna och barnen.

En manniska kan reagera positivt, fientligt
eller likgiltigt pa nagon annans tolkningar
av varlden.

- Likgiltigblir hon nar allt redan ar plane-
rat och alia svar redan ar fardiga. Men ve den
forskola, och ve det samhalle, dar alia svar
redan ar fardiga! Dar finns inget utrymme
for varken barns eller vuxnas teorier.

- Da finns det ingen plats for mig, da rak-
nas inte jag. Jag kan inte heller rakna med
nagon annan manniska, eller med att nagon
lyssnar pa mig eller vill att jag ska lyssna.

Men nar nagon lyssnar pa mina kanslo-
yttringar far de mojlighet att uttryckas och
bli sprak, sager Carlina Rinaldi.

- Pa sa satt utvecklas barnets hypoteser
och blir sanna. Att teorier uttrycks - verbalt,
i bilder, med gester eller ljud - innebar inte
att de blir illustrerade, utan att de borjar exi
stera just da, nar de uttrycks.

-1 det ogonblicket, nar vi organiserar de
olika elementen och gor dem till teorier, exi
sterar ocksa det som vi aldrig hapnar over
tillrackligt: att vi ar oerhort kansliga for and-
ras ord och synpunkter.

Detta ar en av forklaringarna till att forskolor
na i Reggio Emilia ofta delar in barnen i grup-
per pa fyra fern for att arbeta med projekt.

Utrymmet for fragor okar, liksom moj-
ligheterna att skapa teorier som kan disku-
teras och omsattas i praktiken, forklarar
Carlina Rinaldi.

I en liten grupp ar det ocksa lattare att ob-
servera, dokumentera och lara kanna inlar-
ningsprocesserna och se hur barnen loser
problem tillsammans.- Det viktiga ar inte att fa barnet att over-
ge sin felaktiga teori for "den ratta". Inte att
ta bort det som ar fel och satta dit det som ar
ratt, till exempel "Det regnar inte for att Gud
vattnar utan for att..."

- Nej, om malsattningen ar att utveckla
ett sant larande, det vill saga att hjalpa bar
nen att utveckla sitt eget larande, da ar det
viktigaste att lyssna pa dem.- Manniskan behover lara sig for att leva.
Men problemet ar inte vad hon lar sig utan
om och hurl Larande kan vara att sa snabbt
som mojligt fa in det ratta i barnens huvu-
den. Det galler for ovrigt inte bara i forskola
och skola - hela samhallet vill ocksa fa in de
ratta teorierna.

- Men vi vill ge barnens teorier mojlighet
att utvecklas tillsammans med andra. Lyss
nandets pedagogik stir for ett annat satt att se
pa larande och pa samhallet, sager Carlina
Rinaldi.
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Att lyssna och att bli lyssnad pa ar en viktig kvalitet i manskliga relationer. ) REGGIO CHILDREN

Att vara omgiven av manniskor som kan lyss
na ger sjilvkinsla.

Och, pipekar Carlina Rinaldi, vi kan tri-
na oss att lyssna genom att skapa nya sam
manhang. Fbrskollirare kan till exempel va
ra pedagogiska "medlare" och lira sig att lira
sig lyssna utifran dokumentation och dis-
kussioner.

Den som lirt sig det lyssnar uppmirk-
samt, finns dir hela tiden, forhiller sig till
barnen och ger dem stod och uppskattning.
Nigon har liknat det vid en advokats roll.

Hur tar man sig di att lira sig? Jo, genom
att lyssna pi barnen, hur de lar sig.

- Alltsi genom att observera, tolka och
dokumentera.

Om de tre orden skrevs tredimensionellt
i en dator skulle de formas i en spiral som rbr
sig. De staplas inte pi hog utan ror sig in i
varandra, forklarar Carlina Rinaldi.

- Dokumentation innefattar observa
tion och tolkning. Det ir som en rysk docka.
Varje ord innehiller de ovriga och ger dem
ritt att existera.

- Om pedagogerna har fbrmigan att ob
servera de processer de kan se, ger det dem
ocksi fbrmigan att kunna lira ut.

Men dokumentat ionen speg larbaraendelav
d e t s o m s k e r :

- D en ger spir for att kunna gi vidare och

diskutera. Vir dokumentation innehiller kir-
lek och stir pi barnens sida; den ska ge dem
stod i utvecklingsprocessen.

De pedagoger som vet att dokumentatio
nen bara fingar en del av verkligheten soker
stod av andra for att kunna gi vidare.

- Darfor, siger Carlina Rinaldi, soker vi
en dokumentationsform som stoder bide
barnets och pedagogens utveckling.

Dokumentation ir synligt lyssnande i
form av till exempel anteckningar, bilder
och videofilmer som gor det mojligt att byg
ga upp olika spir och se olika aspekter av
barnens utvecklingsprocesser.

-De vigar barnen tar for att lira sig borjar
existera frin den stund vi har med dem i doku
mentationen, alltsi genom att de blir synliga.

Barnet stoder dessutom pedagogens ut
veckling och formiga att lira sig och att lira ut.

Lyssnandets pedagogik ir ett sitt att se pi
livet, forklarar Carlina Rinaldi.

- Det viktigaste i upptackandet, under-
sokandet och skapandet av ideer ir barnens
eget reflekterande, alltsi den process som
pigir mellan barnen och inom dem.

Kunskapenisigharmycketmindrebety-
delse an det faktum att barnen upp ticker att
de kan ta reda pi saker sjilva - och just det ir
ett hopp for framtiden.

Lennart Nilsson I

Fakta/Husarrest for ideer
Den italienske naturforskaren Galileo
Galilei (1564-1642) upptackte, bland annat
utifran tidvattnet, att jorden kretsar runt
solen. Det var ett drapslagmot den radande
varldsbilden att alia himlakroppar cirkulera-
de kring jorden, som ansagsvarauniver-
sums centrum, och ett stod for de teorier
som den polske astronomen Copernicus
fort fram tidigare.

1633 domdes Galilei, utifrin falska doku-
ment, av en inkvisitionsdomstol till livstids
fangelse. Han tvingades avsagasigall tro
pa Copernicus lara och satt i husarrest till
sin dod.

Ytterligare ett bevis for hur himlakropparna
rorsiggav den engelske vetenskapsmannen
Isaac Newton (1643-1727), som "upptackte"

tyngdlagen nar han satt under ett appeltrad
och fick ett apple i huvudet.
1916 kunde den tysk-schweizisk-amerikanske
fysikern Albert Einstein beskriva Newtons
teori om tyngdkraften geometriskt.
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Utan dokumentation
msen forskolao

Pa en avdelning i forskolan Neruda

sitter en forskollirare och fyra
barn runt ett bord, tvipojkaroch
tva flickor. De hiller pi att gora
lerfigurer, som stir eller sitter.

Pojken nirmast forskolliraren, ett barn
med sirskilda rittigheter, bankar hiftigt
ihop sin figur si snart den ser ut att kunna bli
en stiende minniska.

- Si hir kan du gora, visar forskolliraren
med ena handen samtidigt som hon disku-
terar med flickorna och med den andra skri
ver nigot i blocket som ligger pi bordet.

Arbetet fortsitter, hon diskuterar med
flickorna, tar den bankande pojkens hand
ibland, frigar den andre pojken nigot- och
skriver di och di i blocket.

Dokumentationen ar ett av de viktigaste instru-

menten for att lara och utvecklas. Forskollarama

i Reggio Emilia har nastan 30 ars erfarenhet.

Si fortsitter det i minst en kvart. Hon
"arbetar" och dokumenterar pi en ging. Hela
tiden har hon full kontakt med de fyra barnen
och ser till att de arbetar med sina proj ekt.

Hur hinner ni observera och dokumentera?
undrar en av de svenska besokarna lite sena-
re och tittar sig forundrad runt i Nerudas
atelje.

- Dokumentation handlar inte i forsta
hand om det pi viggarna. Den mesta tiden
ligger fore; tiden medan du ir med barnen
och tiden for forberedelserna och reflektio-
nerna innan, svarar Nerudas ateljerist Mara
Davoli.

-Dethandlarom tiden forattsealla "spir"
barnen limnat, fortsitter hon. Tillsammans

med dem gor vi de observationer vi behover.
Sedan kommer tiden for att reflektera over
det barnen gjort och det vi tinkt.

Teorierna och hypoteserna formas utifrin
det forskollarama ser "under ytan"; doku
mentationen kan visa att ett skeende handlar
om nigot helt annat in det forst verkar.

Si egentligen gar det fort att gora det som
sitter pi viggarna, forklarar Mara Davoli.

- Vi har valt ett mycket enkelt sitt. Vi
hoppas det ska vara littare for foraldrarna att
se vad vi gor. Och si kan vi visa all personal
att alia kan gora en dokumentation.

Pedagogist Elena Giacopini, som ir pe-
dagogisk handledare och konsulent it for
skolorna i omridet (se sid 17), hiller med om
att det viktiga inte ir hur mycket tid det tar:
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I dokumentationen ar resultatet mindre intressant an tankama bakom. Till exempel: Vad arenfolkhop (till vanster)? Hur kan trad leva (till hoger)?

- Frigan ir om en forskola kan vara forsko -
la utan dokumentation. Den ir ett av de vikti-
gasteinstrumentenforattliraoss och utveck
las. Sedan kan dokumentationerna se vildigt
olika ut beroende pi vem som gor dem.

Dokumentation tar ingen tid frin barnen, be-
tonar Vea Vecchi, atelj erist i forskolan Diana.

- Det ir rena dumheterna. Utan doku
mentation undandrar vi oss sjalva och bar
nen mojligheterna att forsti bittre. Och di
kan vi inte heller forsti virt forhillande till
barnen, forhillandet mellan barnen och for
hillandet mellan oss vuxna.

Arbetet med att dokumentera har pigitt
isnart3oir.

- Nir vi bbrjade, med hjalp av vackrabil
der och med tanke pi este'tiken, blev var
pedagogik lite forvirrad, berittar Vea Vec
chi. For minga hor inte det hir vackra ihop
med pedagogik.

I dag dokumenterar barnen sjalva i bild
sidant de upptickt i sitt forskande; det ir ett
bra satt att tala om hur de uppfattar hindel-
ser, saker, kinslor eller annat som inte gir att
fi fram med ord.

Menbilderna ersitter ingen annan doku
mentation. Trots det finns det en utbredd
missuppfattning om att betoningen i det
pedagogiska arbetet ligger pi bilder.

Detkan delvis bero pi att andra saker inte
ir lika litta att gora synliga. Men bilderna

syns ju verkligen, menar Vea Vecchi.
- Och eftersom vi dessutom fotograferar

processerna, kan det hinda att bilder och fo-
ton tar overhanden over det arbete vi gjort.

- Men kinner vi inte barnen, kan vi inte
fornya forskolan. Och utan dokumentation
och reflektion kan vi inte heller arbeta uti
frin deras forutsittningar.

Att de vuxna ska lyssna uppmirksamt
och ge barnen stod och uppskattning ir yt-
terligare ett skil till att dokumentera.

- Vi observerar observatorerna, barnen
som tittar, och forsoker forsti vad de fastnar
for.

I storre projekt har man ofta en "pilotgrupp"
med barn. Ibland ir den liten, ibland storre
och nigon ging ingir alia.

- Det ar bland annat for att vi ska kunna
observera och dokumentera bittre.

Utgingspunkten ir att alia barn ir kom
petenta och har ratt till alia sina uttryckssatt.

- Det tinkandet forindrar dels virt satt
att vara tillsammans med barnen, dels me-
toderna att nirma sig dem, betonar Vea Vec
chi. Si det ir ingen slump att vi delar in dem
i mindre grupper.

- Vi vill att de ska kunna skapa teorier
som kan diskuteras och omsattas i prakti-
ken. Och si vill vi lira kinna deras inlir-
ningsprocesser och se hur de loser problem
tillsammans.

Barnen ir ju samtidigt "pedagoger" for
varandra; de organiserar och strukturerar
arbetet och ger varandra tips och ideer.

Forslag frin jimniriga ligger nimligen
ofta narmare det som den ryske pedagogen
Lev Vygotskij kallade den proximala zonen.

Den zonen irdetkunskaps-ellerutveck-
lingsomride som ligger nigot "over" - men
inte for lingt over - barnets nivi; utmaning-
ar inom zonen stimulerar utvecklingen. Di
ligger losningar och dirmed kunskaper nir-
mare till hands.

Vygotskij menade att lirandet pi detta
sitt blir en kollektiv process bland barnen.

- Men det finns hela tiden en vuxen i nir-
heten - som inte hj ilper till si fort det verkar
behovas,betonar Vea Vecchi. For om barnen
klarar saker sjalva, kinner de att de gor en
stor erovring. Det ir bittre att de hiller i
kompassen an att vi gor det it dem.

Allt dokumenteras inte lika noggrant, pape-
kar Vea Vecchi.

-Detgillerattfangapirlorna,siattvikan
diskutera hur vi lyckats med det vi ville.

Da kan dokumentationen indras; bilder
na behover till exempel inte komma i den
ordning de tagits.

- Det handlar ju ocksi om att tolka och
stalla upp hypoteser; att se och forsti varje
barns upptackarprocess.

Dokumentationen ir nimligen inte till »
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Bilder fran olika projektanvandsfbrattefterat
diskutera med barnen vad som hant. for att redovisa resultat, betonar Vea Vecchi:

- Man hittar lattare barnens kreativitet i
processen in i det fardiga resultatet, som of
ta bedoms allt for littvindigt.

Nar barn gjort nigot sager minga vuxna:
"Vadfint!"

De ir blinda for processerna bakom pro-
dukten, sager Vea Vecchi och citerar konst-
niren Paul Klee: "Jag ir inte si galen att jag
tror att jag forstir kirnan i kreativiteten. Men
jag forsbker spionera pi den si ofta jag kan."

'Jag arintesa galen att jag tror att jag forstar

karnan i kreativiteten. Men jagforsoker

spionera pa den sa ofta jag kan."
(Konstna'ren Paul Klee)

- Vi forsbker ocksi "spionera". Fast vi ser
bara delar av processerna. Men observatio-
nen kan ge en bittre bild av forloppet.

Processen ser olika ut frin barn till barn.
Och om barnen ser den dokumenterad, kan
det fordjupa deras forstielse.

-Di ser de ofta nya saker. Och de kan myck
et vil forsti processerna bittre och anvinda
dem om man visar alltihop baklinges.

Ibland ber vi barnen utvirdera det de
gjort. Di Iir de sig om sitt eget sitt att lira,
berattar Vea Vecchi.

- Vi ber dem ocksi rita sina teorier. Det
blir en intressant overging frin verbal till
grafisk framstillning. Den grafiska blir en
sammanfattning, en syntes, av den verbala
och ger dessutom nya teorier.

Kunde vi lara oss av barnen skulle vi lira oss
mycket bittre ochfortare, menar Vea Vecchi.

- Om jag dessutom till exempel Iir mig

hur de nirmar sig siffror, kan jagplanera pro-
jekt som ligger nirmare deras satt att tinka.

Darfor ir det sjilvklart att iven ta fasta pi
det barnen siger nir de funderar over saker
de gjort, hur de tinkt eller lost olika problem.

Det ir naturligtvis omojligt om man inte
dokumenterar, med kamera, video, band-
spelare eller genom att rita och anteckna.
Men dokumentationen ger inga svar, i stil-
let hjilper den till att formulera frigor.

- En bra observation borjar med en friga
och slutar med tre nya.

I forskolan Diana sitter en lapp: "Den
som ir kreativ ir den som stiller sig frigor,
inte den som ger svar."

Barnen ska bli nyfikna; miljon ska ge
dem den lusten, forklarar Vea Vecchi.

- Den traditionella synen ir att kunskap
handlar om bverfbring. Dirfbr ir det ingen
slump att de fiesta lirare pratar mycket. Or-
den ska bverfbra sanningar; man anvinder
saltan verktyg eller hinderna. Vi skulle ha helt
andra forskolor overallt om alia var intres-
serade av barnens och sina egna fragor.

Att observera ar att kunna gora val. Men alia
valirsubjektiva.

- Den som observerar har egna forvint-
ningar och milsittningar.

Och inga dokumentationer ir objektiva;
de ir tolkningar av det man kunnat se, inte
det som verkligen hint.

-Var och en har sina egna glasogon, sager
Vea Vecchi. Dirfbr ir det viktigt att fler ob
serverar och dokumenterar. Di blir bilden
mer objektiv, och si fir vi fler hypoteser
kring hur barnen tinker.

- Hypoteserna ger liv it observationerna
och utvidgar dem.

Med video kan fler ta del av en observation
och fi en mer "likartad" bild av en process.

- Vi tittar tillsammans, antecknar och
diskuterar det vi sett, skapar hypoteser och
ligger upp nya strategier for arbetet.

En dokumentation ska inte bara vara en
sammanstillning av det som hint; om den
inte tolkas och leder fram till teorier ir den
inte vird nigot.

I tolkningen kan vissa saker understry-
kas. Och ju fler subjektiva tolkningar vi har,
desto nirmare "sanningen" kommer vi,
menar Vea Vecchi.

- Observation och dokumentation ir en
del av vira pedagogiska filosofier; det hjil
per oss att "lisa om" det vi gjort, samtidigt
som det fbrindrar vira filosofier.

- For oss ir en filosofi inget fastslaget.
Dirfbr anvinder vi heller aldrig termen me-
tod; vi siger i stillet proj ekt, nigot som stin-
digtfbrindras.

Diskussionerna leder ocksa till olika val, till
exempel i form av ett nytt proj ekt eller hur
man ska gi vidare med det som pigir.

- Med var j e val utelimnar vi, medvetet eller
omedvetet, nigra mbjligheter. Det ir viktigt
att vara klar over det och att ta ansvar for det.

Man kanske inte har valt ritt och miste
indra sig. Forsta valetbehover inte leda vidare.

Barnen kan ocksi skapa sin egen inlir-
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ningsprocess genom att undersbka - utan
att vuxna styr.

- Det ger niring till nya hypoteser, som
dekanjimfora.

Di far det som sker bestimma tiden. Ett
projektkan ta en vecka - eller ett ir.

- Vi vuxna miste ocksi stilla upp hypo-
teser-fbre,under och efter varjeprojektoch
hindelse - och vara lika intresserade av pro
cessen som resultatet.

En rik tolkning, ur olika vinklar for varje
barn, ger stod for vuxnas roll i liroproces-
sen. Dokumentationen ska vara en bro mel
lan den vuxna och barnet.

"Dokumentationen ska

varaen bro mellan den

vuxna och barnet."

Dokumentationen anvands iven for att
skapa en kultur kring barnet och visa om-
givningen barnets ideer, mbjligheter och
kunskaper; dokumentationen ir "barnets
rbst" i samhallet. Den gor ocksi forskolli-
rarna och forskolan synliga.

Nir barnen konfronterar sina processer
och teorier med varandra hinder det att de
enas om att alia ir riktiga. For att de ska kom
ma vidare startar de vuxna en lek som gir ut
pi att hitta en teori som stimmer bittre.

Att se vad man gjort som pedagog ir ock
si ett led i den egna utvecklingen; ingen kan
lira sig nigot nytt utan att utvirdera sitt
arbete - dokumentationen behovs.

Med hjilpav den blir det ocksi mojligt att
sammansmilta teori och praktik.

For att kunna gora det kan man som forskol
larare inte sti vid sidan och titta pi barnen;
allt,inklusivedigsjalv-alltsihetasystemet,
miste vara med, siger Tiziana Filippini som
ir pedagogist (pedagogisk handledare och
konsulent) for bland andra forskolan Diana:

- Du ir ocksi inblandad kinslomissigt i
det du forsbker observera.

- Den stora fbrindringen kommer nir du
observerat och diskuterat och sedan gir till-
baka till barngruppen for att se om dina teo
rier stimmer med verkligheten.

Konsulenternas roll ir bland annat att
utifrin dokumentationen diskutera med
personalgruppen vad den gjort for att gi
frin en punkt till en annan i ett proj ekt.

- Det kan gilla sprik eller kunskaper hos
barnen lika vil som vad som blev fel, berit-
tar Tiziana Filippini. Det hjilper oss sedan
att se vad som ir virt att anvinda i nista ar
bete eller projekt.

- Vi gir ocksi in i smigruppsarbetet och
forsbker fingabarnens ideer. Sedan reflekte-
rar vi tillsammans med personalen over vad
vi sett och vad som kommit ut av det, innan
vi gor indringar utifrin vir virdegrund.

Det giller att ta till vara det vi Iir av var
je situation. Vi vill lira mer om oss sjalva.
Di vixer vi som minniskor - och som pro-

fessionella, poingterar Tiziana Filippini.
- Vardagsarbetet ir grunden for allt som

hinder nir det giller vira pedagogiska dis-
kussioner.

All projektdokumentation ska limnas
till fbrskolornas pedagogiska centrum.

- Men det ir ingen tivlan mellan dem,
alia gor sitt bista och "pi virt sitt".

Genom dokumentationen kan bide barn och
vuxna se hur lirandet gir till och gi flera steg
vidare i det, hivdar Carlina Rinaldi som ir
pedagogisk konsult for alia kommunens
forskolor och pedagogister:

- Varje barn och varje grupp kan se sitt
eget lirande utifrin. Ett samtal, arbetet med
en teckning eller liknande ir en specifik
hindelse dir en inlirningsprocess skett.

- Jag tror att vi i framtiden kommer att
kunna visa inte bara de individuella proces
serna, utan ocksi att gruppen ir ett forum
for inlirning. Detkanblien gemensam kun
skap och rikedom.- Vi fir dessutom littare att bedbma vad
som kan bli mojligt och vilka fbrutsittning-
ar som behovs for att det ska ske en inlirning
hos varje barn.

Det leder till att all inlirning blir person-
lig, menar Carlina Rinaldi.

- Da kan vi inte ha gemensamma mil. Ut-
virdering blir inte den slutgiltiga "domen"
utan en del av processen, dir barnen har
mbjlighetatt virdera sig sjilva och de ovriga
runt dem.

Lennart Nilsson I

Dokumentationen, "barnets rbst", gor att omgivningen kan ta del av barnens ideer och kunskaper.
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Tema/Reggio Emilia

En dagkom en katt
Nar och hur startar ett tema? Det beror pa pedagogernas for-

maga att lyssna in barnens intressen och signaler. Och det kan
racka med nagra smadjur i parken intill.

in i parken...

Barnen i forskolan La Villetta mir-

ker att djur bositter sig i parken
intill. Kanske ir det for att det
finns vatten och matplatser for
smifiglarna.

Bland katterna uppticker barnen 6n
svartvit som ir "boss". Den ir snill och liter
sig klappas. Katten tycker om barnen och att
vistas i parken, inte minst pi grund av smi
figlarna ...

- Barnen fir en vildigt stark relation till
den hir katten frin allra forsta borjan, berit-
tar Giovanni Piazza, ateljerist i La Villetta.

Varje dag tar barnen med nya matritter
och alia tillverkar leksaker till den. Snart ir
katten en del av forskolan och en samtals-
partner for barnen.

Efter en tid mirker alia att den borjar bli
rund, hon vintar kattungar. Barnen vill pi

nira hill fblja
kattungarnas

ankomst,
men forskolan

ska snart stinga
for sommaren.
Devuxnabe-
stimmer sig

for att dokumentera kattungarnas fbdelse.
- Aven om inte barnen irkvarifbrskolan,

kan vi dokumentera genom att vi turas om
att ika hit, siger Giovanni Piazza. En del av
virt arbete ir att skapa dokument som gor
detmbjligtfbrbarnenattta till sighindelser
i efterhand och iterge historien.

- Vi funderar pi hur vi ska dokmentera si
att resultatet blir bra och ger en sammansatt
bild av hindelsen och kommer fram till att
anvinda kamera, bandspelare och videoka-
mera. Det ger oss mojlighet att iterge alltnir
barnen kommer tillbaka efter semestern.

I juli fbder katten fyra ungar.
- Vi pedagoger har redan triffats och be-

stimt oss for hur vi ska presentera doku
mentationen innan barnen kommer tillba
ka i September. Vi skissar pi nigra tinkbara
inriktningar pi hur vi kan gi vidare i arbetet
kring kattfamiljen.

For trearingarna, som ar nya i forskolan och
behover skapa en relation till den, blir katt
familjen ett spinnande mote. Kattmam-
man ar en stor hjalp, eftersom det blir en ri
tual for de minsta barnen att hilsa pi henne
i parken varje morgon.

Ett av de forsta samtalsimnena i femirs-
gruppenir barnens alia frigor kringhurdethar
gitt till. Hur gor hon for att fi si manga ungar?

Hon kanske gjorde dem nir vi var vid ha-
vet pi semester, menar ett barn.

Dokumentationen hjilper barnen att
stilla nya frigor. Detta ir den allra forsta,
viktiga aspekten kring dokumentation; att
inte dokumentera for attbevisa att proj ektet
finns utan att ge vigledning for nya frige-
stillningar. Dokumentationens kvalitet av-
gor om den kan ge barnen ett nytt fbrstag, en
ny infallsvinkel, menar Giovanni.

- Barnen miste kinna att vuxna ger dem
stod. Det som vi vuxna ska vara bra pi ir att
knyta samman olika historier och hindel
ser, siger han.

Barnens frigor cirkulerar linge kring hur
kattungar fods. Femiriga Simona menar att
kattungarna kurar ihop sig som en klump
for att de fryser. Tidigare hade de varmt i
mammans mage, men nu ir de ute i den stora
virlden.

Varje barn forsbker bygga upp sina egna
teorier, kanske bara med nigra fi ord.

- Vir uppgift som pedagoger ir att mar-
kera vad som ir likheter eller skill-

nader i teorierna. Vi tar tillvara
de ursprungliga tankarna och

skapar fbrutsittningar for
barnen att jobba vidare.

Flera av barnens
teorier kretsar kring

frbn som blir katt
ungar. Att katt-

mamman hittar ett
trid dir det finns
smafrbn.Itridet

finns minga olika
sorters katter: feta,

sprickliga och de
som iter smifiglar.

Kattmamman
viljer ut frbn av de

katter som hon tycker
mest om. Frona faller frin
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tridet, ned i mammans gapande mun,
och sedan fods kattungarna ur mamman.

Det finns frin allra forsta borjan en ten-
dens hos barnen att de vill ge en fbrklaring till
hur saker och ting fungerar och barnen be-
stimmer sig for att lira kinna kattfamiljen.

Dagen dirpi gor de portritt av katterna
som ska anvindas for att beritta for andra
barn om hur de ser pi katterna.

- En strategi som vi anvinder ir att fbra
samman barnens verbala intryck frin det
forsta motet med katterna och omedelbart
ge dem en uttrycksuppgift som bestir i att
rita av katterna och beskriva dem med ord.
Spriken berikar varandra, nar barnen far en
mojlighet att uttrycka sig pi bida sitten,
forklarar Giovanni.

Barnen sitter i parken och ritar i ungefir
en timme och det ser nistan ut som om katt-
mamman poserar. Kattungarna ir fbrstis
nyfikna pi vad barnen ritar.

- Titta, den ungen verkar gilla
d i n t e c k n i n g . D u h a r l \ 1 V f N
kanske lyckats flnga f *"v IV
henne p i e t t b ra s i t t i \ ^ v ^—
bi lden! ropar e t t barn X. z ' \
t i l l e n k a m r a t . t ' \ \

Ba rn e n h a r r o l i g t o ch / \ \ J
g e r s i g i n i i v e n t y r e t . D e - / W / l i
r a s v e r b a l a s p r i k m b t e r j . -
d e t g r a fi s k a s p r i k e t , o c h j u / \
m e r d e t e c k n a r d e s t o m e r \ ;
b e r i k a r d e s i n e g e n t e o r i . \ \

Ka t tmamman l i gger . '
s i g p i e n p o j k e s r i t - V
papper och han tjuter
uppskattande:

- Titta, hon tycker *
o m d e n ! / j /

D e f o r s t a b i l d e r n a ' I
liknar inte katter, utan mer I ©Reggi

en blandning av katt och mus eller katt och
figel. Ofta skildrade som ensamma djur.
Det irbara pi en teckning som hela familjen
finns med.

Barnens teckningar kan precis som minga
andra sprik utvecklas. Inte bara tekniskt, ut
an iven fbrfinas genom att tankar och be-
grepp utvecklas.

Kattmamman har dagliga mbten medbar-
nen, hon liter sig klappas och spinner. Bar
nen tycker atthonirsivacker-vitmednigra
svartaflickarpiryggen- ochbarnens alia sin-
nen aktiveras i kontakten med kattfamiljen.

Snart ir det dags att ge kattungarna egna
namn.

- Att namnge kattungarna medfbr att
barnen bygger upp en identitet kring kattfa-
miljen. De betraktar kattungarnas firger,
temperament och egenskaper. En unge ir
mjuk som en tvittsvamp, en annan matt i
fargen som om den vore tvittad i klorin. En
tredje tuff och nyfiken.

- Nir man besbker vira forskolor fastnar
man ofta vid dokumentationen som finns
som bilderpi viggarna. Ofta irdetbaraslut-
fasen av hela projektarbetet. Dokumenta
tion ir en process, understryker Giovanni
gang pi gang.

Tiden kan vara vildigt ling i ett projekt-
arbete. Men i det fardiga resultatet ser saker
ut att hinda stag i stag.

- For oss ir det viktigt att ha tid att backa
tillbaka och reflektera kring vad barnen har
gjort. Tiden som ir avsatt for fortbildning
kan vi utny ttj a till att reflektera over barnens
tankar om exempelvis katternas fbdelse.

- Vi behover hitta strategier och tillviga-
gingssitt for att forsti hur barn tinker. Det
hjilper oss att undersbka vad barnen ir in-
tresserade av att titta pi.

- Vi analyserar ocksi hur varje enskilt
barn tinker. Det blir en oerhbrt viktig bver-
ging till att forsti varje barns specifika sitt
att tinka, och forsti att det ir i mbtena mel-

vaxertram.
- Nir det, som hos oss, bbrjat flera nya

fbrskollirare den senaste tiden ir det en bra
teknik att lira kinna och forsti varandra.

Attfangabar-
:f nensprocesser

nir de bygger
upp teorier 1

grafiska bilder ir
/ ) , \ v i k t i g t , b e t o n a r

1 G i o v a n n i ." ' " / - T y v i r r h a r v i
/ inte alltid den tid

/ o c h d e t u t r y m m e
/ s o m k r i v s f o r a t t

I V : y y f b r d j u p a o s s i t i l l
y \ e x e m p e l r e l a t i o n e n

/ \ mellan det verbala och
rrafiska spriket. Nir

\ \ "* / det verbala ir stod for
\ \ I b i l d e n o c h t v i r t o m .

children > f -1 en analys av barnets

verbala sprik kan vi se vilken ty p av kommuni-
kation det uttrycker. Ett barn kanske stiller
hypotetiskafrigorutifrinsin teori: "Jagtroratt
det kan vara ..." eller "Jag tinker mig att... "

Eller si ir barnet saker pi sin teori och
undviker hypotetiska frigor.

- Det allra viktigaste ar inte att formulera
sin teori, utan att fi utby te av sina egna ideer
i motet med andra barn. Det krivs minga
ginger att vi hjilper barn att bygga upp sin
egen identitet.

- Nir jag ska presentera min egen teori
miste jag vara siker pa vad jag vill och vad
som ir den starkaste sidan av min teori. Jag
miste forsti hur jag ska beritta och vara
bvertygande. Sidana aspekter tror jag barn
funderar over.

Nir jag ska lyssna pi nigon annans teori
miste jag vara mer fbrsiktig. Vad ir det i den
som ir starkare in min? Vad stir nira min
egen teori? Samtalen mellan barnen, dir
varje barn bygger upp en egen teori, bidrar
till att fbrdjupa de enskilda teorierna som
barnen bir pi.

I denna process av virdering och sjilv-
virdering bygger barnen upp en vildigt
stark sjilvtillit som ocksi ir bra for grupp-
tillhbrigheten. Att konfronteras och disku-
tera gor att man kinner sig som en del av
gruppen som strivar efter att hitta en ge-
mensam teori. Soka tillsammans gbr att
man kommer mycket, mycket lingre in om
var och en soker sjalv.

Det som ir intressant ir att gruppen for
sbker byggaupp en egenkunskap, en grupp-
kunskap. Men ocksi att se hur barn Iir sig att
lira. Lirande ir i slutanden alltid en indivi-
duell process, en individuell inlirning ge
nom gruppen.

Lasse Nohrstedt
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Tema/Reggio Emilia

Miljon ska vara rik
I Reggio Emilia har man lange tankt och reflekterat om miljon

som en grundlaggande pedagogisk kvalitet

Organ isa t ionen Regg io Ch i ld ren

har tillsammans med forsk-
ningscentret D omus Academy i
Milano initierat forskning for
att reflektera kring inre och y ti

re milj ber for fbrskolebarn.
Projektet, dir fbrskollirare, arkitekter

och formgivare mbttes, gillde bland annat
barnens fysiska omgivning och "mjuka
kvaliteter" som ljus, firg, material, lukt,
ljud och mikroklimat. De skapade ocksi oli
ka nyckelbegrepp for att identifiera vad som
ir karaktiristiskt for fbrskolemiljb.

- Milsittningen ir att fbrskolans miljb
ska fi ett utseende, en egen identitet. Den
ska inte se ut som ett hem eller en skola utan
som en forskola. Det kan man istadkomma
genom inredning, firgerochljus, siger arki-
tekt och formgivare Michele Zini.

- Det som fbrenar Reggio Children och
Domus Academy ir att vi tinker i projekt,
fortsitter han. Vi forsbker inte att hitta en
modell eller lbsning. Pi samma sitt som for
skolorna inte producerar ett modellbarn.

De somarbetati projektet vill se forskolan
som en del i ett sammanhang dir till exempel
uttryck som den moderna filmen piverkar.

- Precis som forskolan ir forsknings-
gruppen ett laboratorium som fbrindras
och bearbetar. Vi forsbker att ge formgivare
olika verktyg si att de kan utveckla sitt tin-
kande. Vir milsittning ir inte att planera
modellfbrskolor.

Michele Zini berattar om en del av tankarna
bakom arbetetmed den inre miljon. Till ex
empel ir relationen mellan forskolan och
det omgivande samhillet viktig.

- Forskolan Diana ir bebodd pi olika sitt
pi dagen och kvillen. Forskolan ska inte ba
ra innehilla traditionell verksamhet utan
iven utstillningar och fester.

Det finns en kinsla mellan ute och inne.
Man ska kunna se irstiderna fbrindras, hbra

ljuden utifrin. Vissa delar ska fungera som
ett filter mellan ute och inne, mellan kallt
och varmt. Det ir ocksi viktigt att anvinda
djupetilokalerna.

Barnet och gruppen ska ocksi kunna ha
bverblick over vad som hinder och vara mer
fbrsigsjilva.

I tamburen vistas man mycket, till exem
pel for att himta och limna barnen. Platsen
dir man tar avsked ir viktig och miste skapa
trygghet och vilbefinnande.

Det ir ocksi en plats for information.
Hur ska man visa och sitta upp saker?

Identiteten hos en plats uppstir for att den
talar till alia sinnen.

Som exempel nimner Michele Zini en
katedral, som har drag som inte gir att be-
skriva enbart genom dess utseende, utan ir
en blandning av alia intryck; temperatur,
en doft som ir en blandning av rbkelse och
andra dofter samt en speciell fuktighet som
gbr att solstrilarna syns.

Dofter piverkar oss ofta betydligt mer
in vi anar.

En formgivare frin Milano fbrsbkte i ett
doftlaboratorium iterskapa en "engelsk
doft" till en golfklubb. Han tog bjilkar frin
j irnvigsspir som spred doft av tj ira, stil och
gammal whisky.

- Luktsinnet ger information som ir
grundliggande och stark. Det ir fbrbundet
med den ildsta delen av hjirnan och ger
stark information som vi uppfattar som
sann. I det hir fallet gav det ett starkt intryck
trots att det var smi bitar.

Aven ljuset piverkar hur vi kinner oss och
ger identitet it rum. Placerar man 100 stea-
rinljus i mitten av rummet ger det en annan
kinsla in ett ljusrbr.

- Inom arkitekturen pratar man om "lju-
sets komposition" och menar ofta var ljuset
ir placerat, var det kommer ifrin. Vir vanli-
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ga uppfattning ir att det kommer uppifrin.
Men ljus som faller frin olika hill piverkar
pi olika sitt, forklarar Michele Zini.

En annan aspekt av ljus ir firger. De kan
vara varma, kalla eller likna solljuset. Man
kan genom att byta glbdlampa enkelt byta
ljus i ett rum.

I Reggio Emilia experimenterar forskol
orna mycket med belysning. Ljuskillor kan
fbrindra miljon och skapa nya landskap.

- Det viktigaste ir att man vet vad man
gbr. Det ir viktigt att projektera ljuset nir
man skapar en ny miljb. Ibland vet pedago
ger vilken belysning de vill ha men saknar
termer att fbrklara med. Ambitionen med
boken "Children, spaces, relations" som
forskningsgruppen gjort irattgekunskapsi
att man kan kommunicera utifran samma
begrepp.

- Det ir viktigt med kvalitet och varia
tion i belysningen. Det finns en mingd tek-
niker for att leka med ljus. Till exempel an
vinda barnens teckningar for att filtrera lju
set. Speglar ir en annan typ av ljuskillor. Jag
tycker att idealet ir nir belysningen ir en
blandning av olika ljusmingder; artificiellt
och naturligt.

Det finns ocksi en mingd olika karakti-
rer pi skuggor.

- Vi behover ocksi mer dimpad belys
ning. Att lyckas skapa rum dir den inte bara
ir pi eller av utan ocksi innefattar mjukhet.
Det ir viktigt att vi trinar oss att se estetiken
i belysningen och anvinda dunkel.

Farger har klar kulturell identitet, anserMiche-
le Zini. Varje kultur uppfattar firg pi sitt sitt.
Det ir inte for inte som samer kan definiera
vitt pi minga olika sitt och maorier har en
mingd beteckningar for brunt och rbdbrunt.

- Att gora ett visst val av inredning och
firger ir att uttrycka sig kulturellt. Di tar
man in den kultur man lever i nu. Valet speg
lar ocksi bilden av barnet. Jag tycker att starka »

forskolan 4/00



! I I1 i i
I' ■•-«

f • m B ' mm '

Wa

/ 1

Hf r, SHmVS 1
fi;



I forskolan Diana finns en kansla mellan ute och inne.

tydliga firger speglar en fbrenklad syn av
barnet. Som om det inte har kinnedom om
nyanser.

- Om man fick vilja firg till en forskola
och den skulle spegla vir tid, skulle man
egentligen byta firg varje ir!

Varje individ uppfattar firg pi sitt eget
sitt och det ar sjilvklart svirt att hitta ett
firglandskap som stimmer for alia.- Jag tror att det ir viktigt med en poly-
kromatisk miljb si att alia hittar nigon firg
de tycker om. En firgrik men inte kakofo-
nisk miljb.

Det ir till exempel viktigt att tinka pi att
barnens alster ofta innehiller mycket firg.

- Utmaningen iratthittaenstorkromatisk
skala men att striva efter balans. Bide tak och
viggar ska varastbdfbrfirgersom till exempel
dokumentationen man sitter upp har.

Planeringen av en forskola miste ta hinsyn
till interaktionerna mellan minniskan och
miljon, eftersom minniskan fbrindrar och
fbrindras av miljon. Och det giller sikerli-
gen smi barn som under de iren formar sina
ideer om omvirlden, sager Michele Zini.

- Den senaste hjirnforskningen visar att

hjirnan inte ir fbrutbestimd eller utvecklas
efter ett program. Miljon piverkar barns in-
telligens. Barn har en mycket kinslig sin-
nesapparat eftersom de utvecklas hela ti
den. Detbildas en stags hjirnkartoravfirger
och lukter runt sinnena.

- Vi kan inte bestimma hur vi ska planera,
det ir egentligen barnen som bestimmer hur
vi ska planera. Men det ir viktigt att gora en
rik, varierande och bverraskande miljb som
hela tiden fbrindras efter det som hinder.

EnanalysavdeerfarenhetersomfannsiReg-
gio Emilias forskolor anvindes for att skapa
generella kriterier for kvalitet och for att fbr-
sbka identifiera vad som ir karaktiristiskt
for forskolemiljb.

Detfbrstanyckelbegreppetkallar Miche
le Zini "overall softness" som ungefir kan
bversittas med "den mjuka komplexite-
ten". Det innebar att man accepterar att var-
dagen ir komplex, samtidigt som komplex-
iteten inte far orsaka kaos. Det miste finnas
ettfiltersiattmiljbnframstirsommjukoch
generbs for barnen.

Det andra begreppet ir "relation", fbr-
bindelse, ett viktigt begrepp i en forskola

som arbetar med "relationens pedagogik".
- Det finns inte en speciell stil som vi vill

framhiva utan en miljb som producerar
relationer, ett slags tankar.

Michele Zini j imfbr med andra kulturut-
tryck som till exempel rappmusik som sit
ter olika saker i fbrbindelse snarare in har en
gemensam stil. Eller som i filmen "Pulp Fic
tion", dir det ir viktigare hur man sitter
ihop momenten in hur de ser ut.

- Om ni gbr webbdesign kan ni se att det ir
fbrbindelserna som ir viktiga, inte estetiken.

Det tredje nyckelbegreppet ir "osmos",
det vill siga att forskolan ir en del av omvirl
den. Den ir ingen motvirld, utan en del av
omvirlden som hela tiden fbrindras.

Det innehir att forskolan bbr vara bppen
- inte bara vad giller bppettider - utan mot
till exempel staden, hindelser, andra man
niskor och fester. Kvaliteten i forskolan ska
vara en del av kvaliteterna i omvirlden.

Men man far inte limna forskolan i
omvirldens vild si att den blir en del av den.
Det ska finnas ett slags filter si att det syns
att den har en egen identitet och sj il som fbr
indras pi samma sitt som de olika rummen
fbrindras av det som hinder.
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Det fjarde begreppet ar "mingsensorisk".
Milj on bbr alltsi vara si rik pi sinnesintryck
som mojligt.

D et far olika konsekvenser. For till exem
pel hygienutrymmen giller det att hitta en
balans mellan hygien och rikedom av utma-
ningar for sinnena.

- Moderniteten har fort med sig minga
material som ir litta att hilla rena, men ris-
ken ir att de ir trikiga och enahanda. I hem-
met har man ofta hunnit ur detta, men i for
skolorna finns ofta normer som gbr materi-
alen enahanda.

Miljon bbr innehilla variationsrika ma
terial; matta, glatta, gamla, nya och si vida
re. Men samtidigt som sinnena behover sti-
mulans for att utvecklas behover de ocksi
pauser och tystnad.

Eftersom vi upplever olika med vira sin-
nen innebir "mingsensorisk" att var j e barn
ska kunna hitta sitt sitt att nirma sig milj on.

Det femte begreppet ir "epigenes" som
innebir att man utvecklar olika sitt att gora
miljberna flexibla. Materialen ska inte bara
gi att flytta och hissa utan man ser miljon
som en stags "hirddisk" som ir flexibel och
gir att hitta nya lbsningari.Miljbnbbr kun
na utvecklas inte bara efter vuxnas och
barns tankar utan ocksi efter barnens inlir-
ningsprocesser.

- En Reggio Emiliafbrskola utmirks
bland annat av att ingen vet vad som hinder
om en minad. Dirfbr miste val av till exem
pel belysning vara si flexibelt att den gi att
fbrindra och si litet som mojligt fbrutbe-
stimmer innehillet i forskolan.

- Materialet ska kunna fbrindras och bar
nen ska kunna fbrindra det. De miste ha
mojlighet att andra ljuset; stinga och bpp-
na. Skirmar eller material pi hjul ger snabb
flexibilitet.

Annat material ger flexibilitet pi ling
sikt. Till exempel kan en forskola som har
tvi avdelningar behbva fbrindras eftersom
man inte vet hur framtiden ser ut och hur
minga barn det kommer att vara. Alia sys
tem miste gi att utveckla.

- Forskolor behover uppdateras, precis
som datorer. Det far praktiska konsekvenser
och saker som varme- eller elektriska sys
tem fir inte hindra utvidgningen.

Det sjatte begreppet ir "gemenskap".
- Vi utgir frin tesen att det finns tre hu-

vudpersoner i forskolan: barnen, fbrskolli-
rarna och fbrildrarna som tillsammans ut
vecklar det som man arbetar med under ett
l isir.

Miljon ska stimulera mbten, utbyten,
empati och bmsesidighet.

Konsekvensen av detta ir piazzan, tor-
get, mitt i forskolan och att det inte finns
nigon hierarkisk ordning mellan olika rum.
Kbket ir lika viktigt som vitutrymmen och
ateljeer och fbrdelningen av utrymmena ir
horisontell.

Piazzan ir ingen slump. Den stoder rela-
tionspedagogiken genom att skapa mbten
och gbr iden tydlig.

- Att arrangera forskolan runt en bppen » Cenom inredning, farger och ljus far forskolan en egen identitet
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Miljon ska stimulera moten, utbyten, empati och omsesidighet. ©REGGIO CHILDREN

"Malsattningen med

miljon ar att den ska bli

riksomsolljuset.

Utmaningenaratt

gora en enkel miljo med

hog kvalitet."

plats ir ett modernt sitt att tinka. Piazzan
tar bort iden om korridoren som fungerar
som ett stille som kontrollerar det som hin
der i forskolan.

- Jag sig ett teveprogram om hus och
hem dir de pratade om att det ska finnas ett
rum i mitten, ett demokratiskt rum som
fungerar som ett stags solsystem dir plane-
terna triffas.

Det sjunde begreppet, "konstruktivitet",
handlar om viljan att hela forskolan ska vara
en stor verkstad for utforskande och experi
ment som stindigt fbrindras. Ett stags labo-
ratorium for individer eller grupper.

Det ittonde begreppet ir "berittelse"; en
berittelse dirprocessen-inte slutresultatet
-ir det viktiga.

Barn ir hela tiden upptagna av kognitiva
forskningsprocesser. Deras processer och
lirande ska vara synliga.

- I en relationspedagogik miste dessa
processer fbras fram och bli synliga.

Dirfbr har forskolorna i Reggio Emilia en
stags andra hud av berittelser pi viggarna;
texter, teckningar, fbremil, material och
firger avslbjar barnens nirvaro aven nir de
ir frinvarande.

Dokumentationen ir en mycket viktig
del av den pedagogiska verksamheten och
dirfbr ir utrymmena som anvinds for doku-
menation ocksi viktiga. Varje utrymme ska,
likt ett hologram, beritta om verksamheten.

Det nionde begreppet ar"ettriktnormaltill-
stind". Det vill siga en helhet bestiende av
olika harmoniserande delar. En vixelverkan
mellan olika element, som skapar ett lugnt
resultat.

- Normalitet ska inte tolkas som nigot
som ska uppnis och att allt annat ir diligt.
Fbrskolemiljbn ska vara ett stille dit man
girna gir, en milj b dir man kinner sig vil till
mods. Men som ocksi miste innehilla dju-
pa kvaliteter.

Michele Zinijimfbrmedskillnadenmel-
lan neon - och solljus:

- Bide solljuset och neonljuset ir vita.
Men lysrbret ir enkelt och okomplext och
hiller man sin hand i det si blir skuggan inte
si tydlig. Solljuset ir summan av alia firger
och rikt och fullt av kvaliteter. Dir blir skug
gan tydlig och skarp med mycket svirta.

- Milsittningen med miljon ir att den
ska bli rik som solljuset. Utmaningen ir att
gora en enkel miljb med hog kvalitet.

Karin Bjorkman [

I boken "Children, spaces, relations - metaproj-
ectforan environment for young children"
(Reggio Children) presenteras bland annat de
nyckelbegrepp och analysverktyg som pedago
ger, arkitekter och formgivare kommit fram till.
Bokens ambition arattge kunskap saman kan
kommunicera utifran samma begrepp.
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Debattbok
fran Lararforbundets Forlag

Hur kan skolan ge vara ungdomar
en gedigen, meningsfull och utvecklande utbildning?
Alltfor ofta nas vi i dag av larmrapporter om elever som
inte lart sig lasa och skriva nar de gatt ut grundskolan,
eller som senare inte fatt de kunskaper de anses behova.
Pa manga skolor finner vi ovilliga eller okoncentrerade
ungdomar och trotta, utbranda larare. Maste det vara sa?
Den har debattboken tar upp skolans problem fran grun
den och visar pa nya mojligheter att skapa kvalitet och
motivation for bade elever och larare. Den talar for en
manskligare skola, med en storre helhetssyn pa elevernas
livssituation.
Forfattaren Margita Nilsson har lang erfarenhet fran
skolans varld, bade som gymnasielarare i matematik och
som lararutbildare vid Lararhogskolan i Malmo. Hon fick
1993 Lunds Universitets Pedagogiska pris.

Mjuka parmar, 250 sidor.
Pris 195 kr/st inklusive moms.
Fraktkostnad tillkommer.

Erbjudandet galler till och med 2000-12-31
eller sa lange lagret racker.

|g Lararforbundet
L A R A R F O R B U N D E T S F O R L A G

Bestall patalongen, faxa 08-737 68 57, skicka e-post: forlaget@lararforbundet.se
eller ring Lararforbundets Forlag 08-737 65 00. www.lararforbundet.se
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JA TACK, jag bestaller
st VAD SKA SKOLAN GE? Tankar om ungdomsutbildningen

Pris 195 kr/st inkl moms. Frakt tillkommer. ISBN 91-85096-733.
Erb judandet ga l le r sa lange lagre t racker, dock senas t t i l l 2000-12-31.
E j avhamtad fb rsande lse deb i te ras med pos tens avg i f te r !
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Leveransadress

Frankeras ej.
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Postnr O r t

Faktureringsadress (om annan an ovan)

Datum Namnteckning Telefonnr

Lararforbundets
Forlag

Svarspost
110 397 202
110 12 Stockholm



Tema/Reggio Emilia

I La Villetta ska

smafadarna
Tor i or \ c rammo wi l laForskolan La Villetta ligger i en gammal villa

Folj med in och se vad de arbetar med!

ha roligt
©REGGIO CHILDREN
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Forskolan La Villetta har en underbar

gronskande tridgird. Ljudetavpor-
lande vatten drar ogonen till de
minga lekfulla konstruktioner som
barnen gj orde for nigra ir sedan och

som fortfarande fmns kvar och anvinds.
Projektet" Smifiglarnas tivoli" kom till se -

dan barnen observerat figlarna frin ett torn
och tyckte att de verkade ha det si trikigt. De
byggde helt enkelt en nojespark it dem.

Uppfinningsrikedomen runt dammarna
och de andra vattenkonstruktionerna ir stor.
Har fmns bland annat en koja av vassmattor
och linga stuprinnor som leder vatten.
Nigra barn hiller pi med ett projekt och har
byggt hus av lera och pi flera stillen ligger
bir och brodsmulor.

La Villetta har en tre-, en fyra- och enfemirs-
avdelning. Pi varje avdelning arbetar tvi
forskollirare. Hir finns for tillfillet ocksi
tvi vapenvigrare. En tar hand om det tek-
niska och en arbetar utomhus.

I den stora ateljen hogst upp under taket
arbetar justnuen liten grupp femiringarmed
hypoteser om robotens hjirna. Tillsammans
med ateljeristen Giovanni Piazza utforskar
de olika saker.

Nigra andra hiller pi med dataanimatio-
ner. Pi en dator fmns ett montage av vallmo,
sidesax och en barnteckning. Animationen
visas samtidigt pi en diaduk. Grona, bli och
roda varelser ror sig over duken. Svag musik
hors i bakgrunden. Barnen runt arbetsbor-
det ir upptagna med datautskrifter.

Pi varje steg i trapporna som forbinder
viningarna sitter lappar med siffror pi. De
kom till nir vinforskolan i Washington vil-
le veta hur hog La Villetta ir. Barnen ville ta
reda pi om deras forskola var hogre och
miste hitta ett sitt att mita den. Efter minga
hypoteser kom de fram till att mittet var
trappsteg. Eftersom de var i ateljen numre-
rade de uppifrin och ned.

En pappa gick numren "bakifrin" och
barnen upptickte att de som kom nedifrin
behovde nummer frin andra hillet. De fun-
derade bland annat ocksi pi hur de skulle
numrera kallaren och var noil egentligen var
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och kom fram till att entreplanet dir de kom
mer in pi morgonen miste vara noil. Dirfor
har varje trappsteg flera olika siffror, bero-
ende pi var de startat rikningen.

Det ar tidig formiddag och huset sjuder av
aktiviteter. Frin koket, som ligger bredvid
innetorget, sprids matdoft. Ibland blir kok-
erskan involverad i det pedagogiska arbetet.
I dagbakarhonbrodmed enlitengrupp fyra-
iringar, som provar olika kryddor.

Treiringarna har ett litet proj ekt och byg
ger till smifiglarnas nojespark.

- Pi fyrairsavdelningen pigir flera olika
arbeten; en grupp hiller pa med skuggspel,
en annan forsoker forverkliga en ide som
nigra andra kommit pi. En liten grupp ar
betar med ett projekt, som leder till ett stor
re och pigir i ateljen. Det handlar om plane-
ter och rymden, berittar forskollarare An
gela Barozzi.

I den morklagda bygghornan forsoker en
pojke att fi en hog smal plastsak att balanse-
ra. Pedagogen hjilper honom att stotta.

Pojken har placerat "plasttornet" framfor
diaduken och det skapar skuggor mot stads-
siluetten som projiceras mot bakgrunden.

Tillsammans fister de det med ett snore
och plotsligt ser skuggan nistan ut som en bro.

Nigra flickor hiller samtidigt pi att ligga
en ling rad av smi olikfirgade stenar runt
papperslappar med pilar pi. Det slingrar sig
i ett sinnrikt monster runt smi "bord" av
papperscylindrar och smi stider av klotsar
pi plastskivor.

Tva trappor upp haller fern- och sexiringar-
na till. I miniatelj en milar nigra barn vallmo
pi silkespapper, som spints pi kartong. Det
ir hogsisong for den roda blomman som
blommar dverallt och finns i generosa bu-
ketteri forskolan.

En flicka arbetar med en stor viv av grovt
snore, silkespapper och torkade kvistar. Ra-
men ir snedstalld over ett ljusbord.

Pi avdelningen pigir ett arbete kring ro-
botarochjustnuirbarnensysselsattamedatt
observera och bygga detaljer.

Barnen ska skapa robotar, men gor forst
en stad som robotarna ska gi omkring i. Tvi
forskollarare videofilmar och fotograferar.

Pi ett ligt bord hiller en stad pi att vixa
fram. Barnen ritar och klipper vigar. Bygget
kompletteras av legobitar, klotsar, stenar
och snickor.

Pi ett annat bord tillverkar nigra en bro
av papper.

-For tvi minader sedan fanns en karta pi
avdelningen, berittar en av forskollirare. Vi
mirkte att barnen borjade forindra kartan
med pennor och gora den mer tilltalande.
Barnen tog den grundlaggande informatio-
nen frin den gamla kartan och byggde en ny
som ir litt att avlisa for dem.

Syftet med fdrbittringen, upptickte de
vuxna, var att varje sak de byggt av lego
skulle gi omkring pi gatorna. Barnen bor
jade anpassa kartan si att den skulle passa
bilarna.

De funderade over vad som kunde hin-

da och hur robotarna ska hitta och rora sig
och stillde hypoteser.

Barnen som byggde kartan kom under
tiden i kontakt med en datoriserad legobil
somingickiettannatprojekt.Bilen,sornhar
optiska sensorer, kan rora sig och de borjade
arbeta med en hypotes om den. Nir barnen
sig bilen forsta gingen ville de ha den pi sin
nya karta for att se om den kunde ilea i den.

Si fort barnen forstod att bilen var kinslig
for svart firgbor j ade de fundera pi hur de skul
le kunna anvinda svart. De klistrade svartpap-
per pi kartan eftersom legobilen kan lisa det.

Barnen har ocksi mirkt att bilen vinder
pispecieltasittochhardirforandratpikur-
vor och studerat hur de kan anpassas efter
bilen. D e har funderat over hur mycket svart
och vitt piverkar bilens formiga att rora sig.

Just nu provar de konkret. S edan fortsitter
processen; barnen undersoker och provar
strategier.

Forskollararna foljer hela tiden processen;
antecknar, skissar, videofilmar och fotogra
ferar bide med pappers-och diabilder for att
se de olika processerna. Allt detta material
ska sedan anvindas och foras vidare till atel-
jerist Giovanni Piazza.

Ateljeristerna ir ofta - men inte alltid -
de som samordnar och tar ett storre ansvar
for dokumentationen. Giovanni Piazza ir
till exempel inte delaktig i all dokumenta
tion pi La Villetta.

-Dokumentationen ir frinborjan myck
et provisorisk och har tvi funktioner; for de
vuxna handlar det om att hantera problem
och forbamenblir den en hjalp attkomma ihig
vaddegjort.Idagharvi mirkt att de kom i kon
takt med problem frin i gir. Ty dliga minnesan-
teckningar gor det littare att ta upp triden och
gi vidare, forklarar en av forskollararna.

Organisationenocharbetssittetirisym-
bios och varandras forutsittning.

Efter klockan tvi miste forskollirarna hit
ta en halvtimme di de kan tala om det de sett
och se hur de kan gi vidare nista morgon.
Dokumentationen irnodvindigoch den tar
man sig tid till.

Karin Bjorkman l

La Villetta/historia

Forskolan La Villetta, som startade 1969, har
en dramatisk historia.
Det fanns ingen forskola i omradet, sa nigra
foraldrar bestamde sig for att starta en och
bildade en kommitte.

Eftersom deras anstrangningar inte gav
nigot resultat ockuperade de till slut en
hundralr gammal, obebodd villa. Tva kvinnor
sparkade resolut ut vakten och sedan kom
flera kvinnor dit och bosatte sig i vantan pa att
huset skulle bli godkant som forskola.

De rensade upp och oppnade en forskola
for 40 barn. Manga frivilliga hjalpte till.

Forst drevs forskolan som ettfamiljekoo-

perativ, utan ekonomiskt stod. Det var besvar-
ligtoch genom olika aktionerforsbkte kvin
norna fa kommunen att ta over.

Till slut fick de nog, hyrde en buss och

begav sig till Rom for att pratamed utbild-
ningsministern. Han ville bara ge dem tva
minuter. Da stangde de handlingskraftiga
kvinnorna dorren och "kidnappade" honom i
tvatimmar.

De vagrade att lamna rummet om de inte
fick skriftligt pa att kommunen skulle driva
forskolan. Tre dagar senare kom det efterlang-
tade beskedet.1970 blev La Villetta en kom-
munal forskola.

Pa den tiden hade forskolan tva avdelning-
ar, men ytterligare en behbvdes. Samma kvin
nor tvingade kommunen att stodjaen till-

byggnad. De fick material och organiserade
sjalva arbetet av den separata tillbyggnaden.

Canska snart behbvdes kontakt mellan
avdelningarna. Arkitekterna pa kommunens
administrativa enhet ville gora en traditionell

fbrskoletillbyggnad och en tunnel mellan
husen.

Foraldrar och personal ville ha ett internt

torg, och fick fdrskolekontoret att driva fragan
i kommunstyrelsen.

Resultatet blev ett transparent torg som de
fortfarande ar nojda med.

Ateljen ar en central plats i alia forskolor i
Reggio Emilia. Dessutom har alia tre-sexars-
forskolor miniateljeer efter ett beslut fran fdr
skolekontoret.

Smafaglarnas tivoli ar ett projekt som kom till for att barnen tyckte att faglarna verkade ha det sa trakigt.
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Material som inte ar sa strukturerat kan hjalpa barnen kommunicera och pedagogerna att forsta dem. Bildserien arfran"! Cento linguaggi dei bambini".

Det finns etttalesatt i Reggio Emilia: "Det finns inte nagonting i den minsta lilla korgsom inte

kommer till anvandning minst en gangom aret". I klartext betyder det: Slang ingenting.

Det har Reggio Children's Friends atervinningscentral tagitfasta pa.

Egentligen ir det fel att kalla det iter-

vinningscentral, siger Graziella
Brighenti, som varit forskollirare
pi forskolan Pablo Neruda i 20 ir
men nu arbetar hir:

- Det handlar om kreativ iteranvind-
ning. Vi forlinger livet pi vissa saker, eller
segment av saker, si de blir del av en konst-
nirlig skulptur.

Graziella sitter i en lokal full av hyllor frin
golv till tak, bignande av papplidor fyllda
medblanktmetallskrot, tygremsor, skosno-
ren, sladdhirvor, plastror, tridrullar, glas-
ftaskor i olika storlekar - nistan allt man kan
tinka sig. Stort, smitt, mjukt, hirt, vasst,
formbart och styvt material om vartannat;
allt spillprodukter och overskott frin olika
foretag och fabriker runt om i Reggio Emilia.

Tvi ginger i veckan kor en sophimt-
ningsfirma runt och himtar upp materialet
och kor det hit. Pedagoger frin alia Reggios
forskolor kommer till itervinningscentra-
len nir de vill, viljer och vrakar och tar gra
tis precis si mycket de vill ha. Konstnirer
och de som arbetar med ildre och utveck-
lingsstorda barn och ungdomar kommer
ocksi och himtar material.

- En del forskollirare kommer med en
firdig ide och vet precis vad de ska leta efter.
Hittar de inte vad de soker tinker de om och
hittar nigot annat. Andra kommer for att
fa inspiration och ideer som de kan stotta
barnen med, siger Graziella, som alltid vet
vilka teman de arbetar med i de olika for
skolorna.

Manga kommer hit ofta, for materialet i iter-
vinningscentralen kan se olika ut frin ging
till gingberoende pi vilka foretag som lim-
nat det ifrin sig. Man vet aldrig i fdrvig vad
man kan gora for fynd.

- Att det ir si olika material gor ocksi att
forskollirarna forstir vilken oindlig varia

tion det finns. De miste tinka efter: "Vad
behover jag just nu?"

Forskolorna i Reggio Emilia har alltid
jobbat med "fattigt" material och samlat pi
allt. Saker som torkade rosenblad, snickor,
stenar, korkar, slipade glasbitar och trikvis-
tar stir litt tillgingligt, vackert sorterat i
korgar, burkar och askar.

Material som har en historia ger erfaren
het, menar pedagogerna. Dess funktion ir
att stimulera till utforskande, inte att vara
sysselsittning.

- Material som komplicerar i stillet for
forenklar, som vicker frigor i stillet for att i
forvig ha bestimt vad barnet ska lira sig, gor
att barnen kan fdrfly tta sig mellan sina olika
sprik, siger Cristina Quartani, forskollirare
pi smibarnsforskolan Peter Pan.

Hon har bland annat himtat stora rullar
stiltrid pi itervinningscentralen till sin
grupp med barn som ir mellan 18 och 24
minader.

- De ir vildigt intresserade av material
som kommer direkt frin vuxenvirlden. En
stiltridsrulle har en mycket komplicerad
struktur, om man drarut den blir den storre,
nistan hur stor som heist!

Staltraden kom ocksa till anvindningnirbar
nen pi Peter Pan varit pi en konsert, pi ett
satt som Cristina inte hade vintat sig. Hon
och hennes kollegor hade funderat over hur
de skulle arbeta vidare efter konserten.

- Skulle vi prata med dem? Men de var
bara tvi ir, vad var egentligen deras minne,
vad kom de ihig? Och vad trodde vi om de
ras kapacitet att minnas?

Tvi minader senare var barnen i atelj en, dir
stiltriden lig mitt bland allt annat material.

-De gjorde former av den, former som
piminde om de blisinstrument de lyssnat pi.
Viamaterialetborjadedeiterupplevakonser-
ten och spelade sin egen musik, siger Cristina.

- Just stiltriden blev ett sprik for att for-
medla nigot som hade hint tidigare. Att
motamaterialsominteirsistruktureratger
mojligheter som annat inte gor, det hjilper
barnen att kommunicera och oss att forsta
dem. Ingen av oss trodde att barnen kom
ihig konserten langre.

Smi barn och vasst metallskrot kan se ut
som en farlig kombination, men Cristina ir
siker pi att om de vuxna har en tro pi attbar-
net klarar det, si blir det si:

- Barnen far mojlighet att lira kinna ma
terialet. Vi vet att det fmns farliga saker som
de kan sitta i halsen - men vi vet ocksi att de
forstir att hantera materialet med varsam-
het.

Det ar mycket viktigt att barnen firmojlighet
att arbeta med okonventionella material, si
ger Graziella Brighenti. Dels stimulerar det
deras kreativitet och dels Iir de sig stor re-
spektf6rtingen,attmanintebaraslinger sa
ker hur som heist.

- Vi samarbetar ocksi med till exempel en
teatergrupp i Milano kring olika evenemang
och for att ge fortbildning, milmedvetet
sprida tankar om ekologi och itervinning.

Runt om pi viggar och i taket pi itervin
ningscentralen hinger olika saker som barn
har gjort av spillmaterial. Det ger inspiration.
Nirbarnkommerin hir blir deheltlyriska,de
tappar nistan andan: "Ah, jag skulle vilja att
mitt rum sig ut si hir!" berittar Graziella.

- Materialet har en enorm dragnings-
kraft och vicker verkligen barnens lust att
bygga och konstruera. Vi planerar att ha en
verkstad ocksi, si att barnen kan arbeta hir.
Vi har en viktig funktion att forena tre olika
virldar: barnens, foretagens och kulturens.
Tre virldar som inte alltid gir arm i arm fors
nirmare varanni ett gemensamt projekt.

Annika Claesdotter
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