?

pedagogista,Västerås

– För mig är det den pedagogiska rollen som
skall skapa förutsättningar för barnen att vara
kompetenta och utforskande. När jag först försökte bli det, en aktiv och medforskande pedagog efter att ha varit en traditionell och ganska styrande förskollärare, upptäckte jag att jag
istället var passiv och förvirrad. Ibland övergav
jag till och med barnen helt i mina försök att
följa dem. Jag förstod inte att det var jag som
måste skapa förutsättningar för de värden och
det lärande jag ville att de skulle få del i – att jag
måste vara en kompetent pedagog för att de
skulle kunna vara kompetenta, utforskande och
medkännande. Det gick kanske någorlunda i
projekten men inte i det vardagliga arbetet.
		 Pedagogens roll är det jag slitit mest med och
det jag ser att andra också sliter med. Ibland
upplever jag att det finns en felaktig föreställning
om vad det innebär att vara en Reggio inspirerad pedagog, att det skulle räcka att bara ordna
till miljön och sedan observera och dokumentera vad barnen gör. Men då överger man barnen. Min bild av Reggio Emilias är pedagogerna
där ansvarar för att organisera och styra verksamheten så att barn kan få de allra bästa förutsättningarna. Det har påverkat mig så att jag idag
är mer styrande än tidigare, men utifrån de ställningstaganden vi har gjort på våra förskolor.
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Karin
Lundström
ateljerista, Uddevalla

– Jag tänker direkt på vilka delar Reggio Emilia filosofin består av – och vad betyder egentligen utmana. Jag tänker att en utmaning är något
som är ganska svårt men som ändå tar tag i mig
på ett sådant sätt att jag inte kan låta bli att ta itu
med det. Utifrån det tänker jag att hela Reggio
Emilia filosofin är ganska svår och komplex, men
samtidigt tillräckligt intressant att ägna hela livet
åt. En av pedagogerna reflekterade häromdagen, efter en pratstund med några av barnen, att
”Tänk det verkar som om man får mer intressanta svar ju svårare frågor man ställer”.
Jag jobbar med min förståelse för de hundra språken och det estetiska sinnliga perspektivet i tillvaron. Jag upplever att jag för några år
sedan jobbade mer som något slags bildpedagog
men nu närmar mig en roll som ett slags koordinator av olika språk och möten mellan dessa.
Något jag verkligen fascineras och utmanas av är
hur de i Reggio Emilia lyckas arbeta så nära den
verkliga konstvärlden, hur de hela tiden med
ytterst känsliga känselspröt lyckas ligga i framkant i olika samhällsfrågor. Nu är den absolut
största utmaningen miljöns utformning, eftersom vi håller på att projektera en helt ny förskola.Att hela tiden fortsätta att utmana mig själv,
mina kollegor och barnen är självklart målet.

					
		
	

		 Madeleine
Nordensky
förskollärare, Bagarmossen

– När jag började på den här förskolan för nio
år sedan var det första gången jag mötte det
här med Reggio Emilia. De berättade att de
arbetar med pedagogisk dokumentation. Jag
tänkte då att det kan väl inte vara så svårt att ta
lite bilder på barnen. Men det handlar om mer
än så, försökte förskolechefen antyda. Och det
gjorde det! Det var både svårt och förvirrande
i början, ända tills jag fick gå en kurs i pedagogisk dokumentation på Lärarhögskolan. 		
Men det kan fortfarande vara svårt att hitta det
som intresserar barnen, förstå vad de vill veta
och hitta de riktigt utmanande frågorna som
gör att man kommer ner på djupet.
Jag brukar förklara detta för föräldrarna med
att det handlar om hur man ställer frågor och
hur man lyssnar på barnen. Om vi tar ett äpple
till exempel, kunde jag förr fråga vad de olika
delarna hette, så de lärde sig dem. Nu frågar
jag snarare: Varför har äpplen olika färg? Varför
ramlar de ner från träden? Hur vet ett äpple att
det är ett äpple? Jag försöker utmana barnen
att formulera sina egna tankar och teorier.
Det är svårt men också väldigt fascinerande
när man ser hur och vad de lär sig.
Maria Herngren

Foto MH

						
		 Anna
Söderström Ahrborn

Foto minoo mansour

Foto Emmy Kandell

Vilken del i Reggio Emilias pedagogiska
filosofi har utmanat dig mest?

Foto Lars Löwbeer



PANELEN

xxxxx

Nordisk utblick

En inspirerad Nabo
Många Reggio Emilia intresserade pedagoger i Norden reser till Sverige för att förkovra
sig. Särskilt flitiga tycks norrmännen vara. Men nu är det väl dags för oss svenskar att
börja besöka våra grannar.
Följ med Modern Barndom på en nordisk resa med start i detta nummer. Första färden
går till Liane barnehage i Porsgrunn i Norge.
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en sista delen av resan,
från Oslo, går längs den
vackra Oslofjordens västsida. Porsgrunn är Telemarks minsta kommun
till ytan. Men även befolkningsmässigt är de få, bara 35 000 invånare som
bor naturfagert längs bägge sidor om
Porsgrunnälven. Här har man nära till
allt, både till natur och till samhällsservice. Och snart även till ett eget, om än
omstritt, kulturhus.
Naturfagert ligger också Liane barnehage, ett föräldrakooperativ, med lång
erfarenhet av Reggio Emilia inspirerat
arbete. Här är det lätt för barnen och
pedagogerna att ge sig ut på tur i skogen,
när inte den egna gården räcker till. En
gård som många i Sverige skulle avundas, men som Lianes personal ändå inte
är nöjd med utan vill göra än mer rik
och utmanande. Just nu planerar de för
vindskydd och lägerplats bland kullarna, träden och buskarna, för att de yngsta lättare skall kunna gå på tur. De äldre
barnen skall få arbetsbodar så att de kan
arbeta ute även vintertid. Därtill vill de
skapa fler inspirerande platser i skymundan, s k ”tredje rum”, dit barnen kan
söka sig undan de vuxnas vakande ögon
ibland. Något som många barn saknar i
sina fysiska omgivningar idag och som
de ofta kan finna enbart virtuellt, där de
i gengäld lämnas för mycket ensamma.
För en svensk storstadsbo känns denna grönskande gård rik på sådana platser. Dessutom låter personalen barnen
leka ifred utom synhåll långa stunder.
Här råder en tillitsfull atmosfär, såväl
ute som inne. Barnen hämtar de vuxna
när de behöver hjälp, som när kompisen gör sig illa eller några vill undersöka smådjuren som lever under de stora
tunga stenplattorna. Fast alla djur lever
förstås inte …

– Vad är det!? undrar såväl barn som
pedagog, när Hanne Kjendalen vänt på
stenen. Kan det vara ett löv?
En pojke tar upp det platta och torra ”lövet”, vrider och vänder på det innan han för det till näsan och grimaserar
glatt.
– En frosk! utbrister han och låter
sedan alla lukta på den döda grodan.
Så är det dags för mellanmål. Han och

Det blir ingen
bra pedagogik om
vi vuxna går in och
säger nej hela tiden
xxxxx

kompisen, som hör till de stora barnen,
får själva bestämma om de vill avbryta
sitt utforskande för att äta upp resterna i
sina matlådor. De väljer grodan – och att
leta vidare efter tusenfotingar och gråsuggor.
Här passar vi på att backa tiden några timmar, till lunchen, eller rentav till
morgonen när barnen kommer. Föräldrarna går då in till det lilla köket och
lämnar lunchboxen med smörgåsar och
kanske någon frukt eller yoghurt i kylskåpet, där mjölken redan står som barnen kommer få under dagen.
– Tänk vad chockade de var första
gången jag var i Reggio Emilia 1999 och
vi berättade om vår mathållning på ett
föräldramöte. Vi höll på att aldrig komma därifrån. De bara frågade och frågade i timmar, minns pedagogen Tove Hegna Svartangen.
Men för barnen på Liane barnehage
liksom för alla förskole- och skolbarn i
Norge är detta vardag. Utom när de går

på tur och får grilla pølse. Men på denna förskola finns också mycket som inte
finns på andra norska förskolor, som ett
eget gjenbruk (återbruk).
I en stor bod på gården finns mycket spännande återbruksmaterial som de
fått från olika företag, vilket även märks
inne på förskolan. Med sådant material kan barnen lättare arbeta fritt, tycker personalen, eftersom det saknar förutbestämda funktioner och kopplingar, till exempel till kön. Satsningen på
återbruksmaterial innebär förstås också
ett ställningstagande för miljön. Något
som fått både Porsgrunns kommun och
grannkommunen Skien att vilja vara
med och bygga upp ett större Kreativt
Gjenbrukssenter för alla förskolor.
Inne på Lianes tre avdelningar är det
inte bara återbruksmaterialet som avslöjar
att de är Reggio Emilia inspirerade. Det är
tydligt i såväl möbler som allt annat material att de vänder sig till barnen. Ändå är
det inte alltid det som syns utåt som är
viktigast. De synliga dokumentationerna är få. Omflyttningar och omgörningar
efter sommaren är ännu inte klara.
– Vi försöker se vilka delar som fungerar och vilka som inte gör det. Så fort vi
ser att något inte gör det försöker vi ändra
på det. Det blir ingen bra pedagogik om
vi vuxna går in och säger nej hela tiden.
Material och miljö ska verka för det vi
vill. Men det är inte alltid lätt att få till,
säger pedagogistan Mona Nicolaysen.
Det finns idag en hel del Reggio Emilia inspirerade förskolor i Norge, där
förskolan byggts ut kraftigt de senaste
åren, precis som i Sverige, efter att alla
barn fått rätt till förskoleplats från ett
års ålder. Men de Reggio-inspirerade
förskolorna ligger ofta långt ifrån varandra – inte bara geografiskt, påpekar
Kari Carlsen, samordnare för det norska Reggio Emilia nätverket och lärarut-

bildare och doktorand vid högskolan i
Telemark.
– Kvalitetsskillnaden är stor. En del
kanske bara skaffar lite material och tror
att det räcker medan andra snarare arbetar konstpedagogiskt. Det finns också de
som verkligen undersöker sitt innehåll
grundligt genom sina pedagogiska dokumentationer och projekt. Som de gör på
Liane. Men sådana stora variationer finns
det kanske också i Sverige?

Motorn i Telemark

xxx

XXXX

xxx

Kari Carlsen tycker sig ha märkt att
det finns en sak som skiljer Sverige och
Norge åt:
– Förutom att ni har ett Institut vilket
gett er en särställning, inte bara gentemot Norge utan mot alla andra länder.
I Norge är det något svårare för förskolor och pedagoger att få vägledning och
uppföljning.
Men det var inte denna skillnad hon
tänkte på utan hur olika man närmat sig
Reggio Emilia.
– I Norge var det mest form- och bildlärare som fastnade för vad de gjorde i Reggio, vilket gjort att vi drogs till
deras estetiska processer och materialitet. I Sverige tror jag att ni mer försökte förstå deras idéer och praktik genom
att närma er pedagogiken och de sociala och demokratiska tankarna, funderar
Kari Carlsen.
För Liane barnehage tycks det också
ha varit så. De var en av de fyra förskolor som Kari Carlsen fick med sig 1994
i sitt Reggio Emilia inspirerade högskoleprojekt, med inriktning på formskapande och ett begynnande arbete med
dokumentation av barns läroprocesser.
– Ända sedan dess har de varit motorn
i Telemarks Reggionätverk, berättar
Kari.
Men att vara motor för ett tiotal för-
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skolor kan i längden bli ganska tungt och
ensamt. Det är däremot inte arbetet på
Liane barnehage, varför Mona Nicolaysen
sökte sig dit för fyra år sedan. Något hon
fortfarande är ganska ensam om eftersom
de flesta arbetat där mycket längre.
– Personalen här är väldigt duktig på
att arbeta med projekt, att hålla dem
varma och att arbeta med pedagogiska
dokumentationer, även om vi haft en
rörig höststart. Men i kväll på vårt personalmöte ska vi börja diskutera ett nytt
språkprojekt som vi vill arbeta med på
alla avdelningar, för att få till ett bättre
samarbete och organisation.
Fram till dess är det mycket som skall
hinnas med. Mona Nicolaysen sätter sig
med två flickor som vill göra en vandrande pinne i lera. Hon hämtar ett levande ”pinnedyr” och sedan ett till för att
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flickorna ska kunna studera dem på nära
håll, samtidigt som hon ställer frågor som
hjälper dem att se hur djuren är skapta.
I andra rum klär barnen ut sig, leker
affär eller ritar och ber om skrivhjälp.
De som tar hjälp av en svensk besökare får ord som skiljer sig från de vanliga, ”sprätteboll” och ”sommarfugl” blir
”studsboll” och ”fjäril”.
– Där dör Jesus! säger en flicka till sin
kompis när deras kaplastavar på overheaden tornar upp sig likt ett kors på väggen.

Fler och fler testar
På en annan avdelning sitter Hilde Arnesen, som liksom sin kollega vidareutbildat
sig i Sverige, hon till ateljerista och Mona
till pedagogiska, och uppmuntrar en flicka
att göra hjärtan i olika material.
– Jag undrar så vad som ligger i den

symbolen för henne. Hon tecknar hjärtan varenda dag. Sådant skulle jag vilja
undersöka mer.
I Norge finns inga ateljerista- eller
pedagogistatjänster, även om de försöker göra utrymme för detta på Liane så
är det mycket annat som Hilde ska hinna med på sin pedagogtjänst. Ändå är
det inte som i skolan.
– Det är en våldsam press i den norska skolan idag. Det har blivit så målstyrt och de grundläggande kunskaperna har blivit så teknifierade. Man frågar
bara efter instrumentella kunskaper när
grundläggande kunskaper för mig snarare handlar om värden, säger Mona
Nocolaysen och berättar att detta börjat
smitta av sig till förskolan också.
– Det dyker upp fler och fler tester. Även om det står i den rammeplan

vi har att barn inte ska testas individuellt så gör många förskolor det. Här tror
jag att vårt nya språkprojekt skulle kunna bli en motmakt till den instrumentala
syn som råder på barn och språk idag. Vi
skulle kunna undersöka vad språkstimulering kan vara i en tid när teknisk kartläggning har fått så stor uppmärksamhet, förklarar Mona som anar att de nu
måste bli mer politiska i sitt arbete.
– Och forska i vår egen praktik! Visa
på värdet av olikhet.
Hur var det tidigare? Tove Hegna Svartangen, som arbetat på Liane barnehage
sedan starten, ger en kort tillbakablick:
– När vi började med Reggio Emilias filosofi trodde vi först att det bara
var något estetisk. Men det ändrade sig
snabbt. Vi började förstå att det handlade
om en helt annan människosyn och barnsyn. Men att göra praktik av sådana teorier är fortfarande svårt. Ja, det är faktiskt
en kämpeutfodring att få till detta!
– Nu är vi mycket mer medvetna och
vill lära oss och att utvecklas och skapa
intelligenta situationer för barnen. Att vi
lyckats komma så långt beror mycket på
att vi i alla år haft en ledare som Liv Lio
som varit så intresserad och som hela
tiden velat att alla ska få kunskap och
kompetens och trott på att vi kan klara
det, fortsätter Tove.
– Och personalen intresserar sig för
nya teorier och vill utmana varandra, det
betyder också mycket, inflikar Mona.
– Reflektionerna runt våra pedagogiska dokumentationer har lärt mig väldigt
mycket. Genom dem har jag fått syn på
nya saker och andras blickar har hjälpt
mig att bryta med gamla tankemönster.
Dessutom har jag mer och mer insett vilken makt jag har. Tidigare var jag en mer
traditionell lärare som kunde säga till
barnen att nu gör vi så för att jag säger

det, berättar Tove.
Ett av deras senaste projekt, som både
Tove, Mona och deras kollega Birgit,
gärna framhåller som särskilt lärorikt
är det de gjorde med de yngsta barnen
kring lätta och tunga material.
– Vi blev ständigt överraskade av hur
barnen närmade sig materialen, vilka
strategier de valde och hur stor kraft det
är i leken, förmedlar Tove.
– Vi valde hela tiden metoder utifrån
våra reflektioner kring de pedagogiska
dokumentationerna, fortsätter Mona.
– Det projektet skapade också ett
sådant engagemang hos oss pedagoger,
barnen och föräldrarna, minns Birgit
Rørholt Moe.

Personalen här är väldigt
duktig på att arbeta med
projekt, att hålla dem varma och att arbeta med
pedagogiska dokumentationer.”
– Här fick vi också se hur mycket barnen lär sig med kroppen och hur de smittar varandra, tillägger Mona.

Extrema manskulturer
När de sedan samlas för sitt tre timmar långa personalmöte på kvällen börjar alla fundera vitt och brett över ”Vad
språkstimulering kan vara för just oss på
Liane barnehage?” Till nästa reflektionsmöte tre veckor senare får varje avdelning till slut i uppgift att tänka vidare
och dokumentera något kring detta som
de alla kan reflektera vidare om.
På väg tillbaka längs Oslofjorden
morgonen därpå störs mina tankar av
en man som slår sig ner i sätet bredvid.

Ur sin portfölj drar han upp en rapport
på tyska om ungdomskultur och våld, så
ringer hans mobil och ett intensivt samtal tar vid. Ett samtal om hur de måste hitta nya sätt att arbeta med grupper
som hyser extrema våldstendenser efter
det som hände på Utøya. Han verkar
vara på väg till kriminalpolisen i Oslo
för ett möte med någon expertpsykolog.
Kanske är han politiker eller polis?
Jag tänker på det Mona Nicolaysen
berättade dagen innan, om en man som
hon försökt diskutera med i ett nätforum
hela våren för att bjuda motstånd mot hans
främlingsfientliga åsikter, ända till hon kände sig tvungen att bryta detta i maj:
– Därför visste jag att Anders Breivik inte var så ensam som alla sa, att det
tyvärr finns många fler som tycker som
han i Norge även om de flesta säger sig
inte vilja gå så långt. Efter Utøya känner
jag också att vårt arbete på Liane barnehage är än viktigare!
Mannen i sätet bredvid pratar på:
– Vi måste helt ompröva hur vi ska
hitta och jobba med sådana här extrema ungdomsgrupper! Förr handlade det
ju mest om sådana som saknade arbete
och bodde i socialt utsatta områden. Nu
finns det en helt annan sort. Unga män
som har arbete, utbildning ... Jag snackar om verkligt extrema manskulturer
som växer fram i storbynningarna idag,
om unga män mellan 20 och 35 …
Jag har god lust att berätta för honom
om Liane barnehage – och om Mona
Nicolaysens tankar om att grundläggande kunskaper inte enbart kan bestå av
instrumentella fakta utan att hela skolsystemet, från förskola och uppåt, måste
ge plats för andra värden. Visa på värdet av olikheter. Bara han slutar prata i
sin mobil.
Text och Bild: Maria Herngren
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