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I april 2014 kom Elena Bonfatti til Stjørdal med et 
ønske om å lære mer om hvordan Reggio Emilias 
pedagogiske erfaringer inspirerer pedagoger i 
Norge. Studiebesøket var en del av hennes 
forskningsarbeid som student. Hun hadde tidligere 
vært i Finland og besøkt Kylätalo Palttina i Espoo. 
Nå var det Taraxacum barnehage som var målet for 
hennes lange reise. Mens hun var her fikk hun også 
besøkt ReMidasenteret i Trondheim. 
!

Elena Bonfatti studerer utdanningsvitenskap ved Universitetet i Modena og 
Reggio Emilia. Hun forteller følgende om sine erfaringer fra sitt studiebesøk i 
Norge og Finnland. !
Min dype interesse for å studere og arbeide med barn begynte for to år siden da jeg hadde praksis 
i et sosialt kooperativ som tilbød tjenester for barn med lære- og funksjonsvansker. For å følge min 
lidenskap byttet jeg universitet og ble student ved Universitetet i Reggio Emilia. Jeg har jobbet i 
den kommunale barnehagen Gianni Rodari i Reggio Emilia og har lært mye om Reggios 
tilnærming til utdanning i løpet av det siste året. To av de mest fascinerende tingene ved Reggio-
tilnærmingen er det internasjonale nettverket og dokumentasjonspraksisen i de kommunale 
barnehagene. Jeg valgte derfor å utforske disse to aspektene i min avhandling “Theories and 
practices of planning and documentation in the Reggio Approach: cases of kindergartens "Kylätalo 
Palttina" Espoo (Finland) and "Taraxacum" Stjørdal (Norway)”. Jeg ville reise til Finnland og Norge 
på grunn av muligheten til å snakke engelsk, men også fordi vi i Italia ikke vet så mye om disse 
skandinaviske landene. Vi kjenner Sverige bedre gjennom samarbeidet vi har med dem. !
Målet med avhandlingen er å dokumentere hvordan to ulike miljøer kan endre en tenkning, 
nærmest som om den er flytende, og transformere den til noe nytt, noe annerledes, men likevel 
gyldig. Jeg hadde fokus på ulikhetene (kulturelle, sosiale og politiske) og ønsket å lære hvorfor 
dere foretrekker noe framfor noe annet. Selvsagt er det store forskjeller mellom Finland, Norge og !!!
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Reggio Emilia, men jeg ser på dette i positiv forstand. Det viser jo at Reggio-tilnærmingen ikke er 
en oppskrift som noen enkelt og greit kan klippe ut og lime inn ut i fra sitt formål, men snarere det !
motsatte. Den er som en levende organisme som må tilpasse seg sitt nye miljø. Det å akseptere 
denne spesielle måten å utøve pedagogikk på, innebærer å gjøre moralske og etiske valg, så vel 
som profesjonelle. Det innebærer å forsterke vårt bevissthetsnivå rundt egne valg som lærere i 
barnehagen. I respekt for barna må vi lytte bedre. Vi må også gjøre en innsats for å endre miljøene 
slik at de forsterker barns læreprosesser. Dette krever et stort engasjement av pedagogene. 
Hvordan gjøres så dette? Ved å stille spørsmål. Mange spørsmål! Først til oss selv, så til barna, til 
kollegaene, til foreldrene. Svarene og prosessen som fortløpende oppstår i dette fellesskapet må 
ikke bli endelige, men uendelige. De midlertidige svarene må ha mulighet til å bli utfordret i 
barnehagen. Ved å teste de foreløpige svarene, oppstår nye spørsmål, standpunkter og 
forbedringer og vi vil oppdage feil og svakheter ved de opprinnelige svarene. Om vi dokumenterer 
disse uendelige prosessene kan vi se tilbake, analysere fortiden og tenke på mulige framtider, et  
«oppnåelig utopia.»!!
Mange vil kanskje tenke «Dette er umulig!» Og det er det sannelig. Det er umulig å nå målene fordi 
de er alfor høye, men det er ikke en tilstrekkelig god grunn til å resignere. Vi må prøve igjen og 
igjen, gjøre feil, og hele tiden komme litt nærmere målet. Én barnehage, èn lærer, kan ikke gjøre 
dette alene, men sammen er det mulig. Med et felles mål kan vi motstå tid, tretthet og manglende 
resultater. Fellesskapet er et sterkere instrument enn det individuelle fordi det er 
grenseoverskridende. Anita (styrer i Taraxacum Barnehage) og jeg er virkelig enige om dette: Om 
det ikke finnes et profesjonsnettverk, blir det umulig å øke vår oppmerksomhet og bevissthet som 
pedagoger. Vi trenger «den andre» som speil for å klare å se dypet i oss selv, våre handlinger og 
våre pedagogiske valg.!!
Etter å ha besøkt Taraxacum Barnehage og 
dokumentert praksiser og miljøer i en kort 
per iode, ser jeg nå annerledes på 
barnekulturen. Forandringen skyldes 
selvsagt ideen om det autonome og 
kompetente barnet i naturens uterom. Jeg 
tenker at italienske barn, kanskje særlig de 
som lever i byene, ville blitt misunnelige om 
de hadde sett skogene deres og hvor mye 
dere er utendørs. Det samme hvis de hadde 
sett hvordan barn i Norge hopper i 
vanndammer, leker med søle, har det gøy 
med regn og vind, hver dag, i frihet. !!!
I Italia ser vi noen ganger på naturen som noe skummelt. Vi har en tendens til å ville beskytte 
barnet mot naturen. Vi glemmer at barnet faktisk er en del av naturen. Vi bekymrer oss for om de 
kommer til å skade seg og tar derfor fra dem opplevelsen av frihet. Inkludert friheten til å skade seg 
og lære av det. Noe som forhåpentligvis skjer veldig sjeldent! !
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Jeg hevder ikke å ha forstått alt om barnekulturen i deres land. Mitt arbeid har mange 
begrensninger, men jeg håper å kunne fordype meg mer i framtiden. Jeg håper å kunne fortsette å !
dokumentere hvor stor bevissthet dere har og hvor stor innsats dere legger inn i hver eneste dag,  
for barnas skyld.!
!

Anita Smalø er styrer i Taraxacum Barnehage i Stjørdal. Hun trengte ikke 
lang tenkepause før hun og barnehagen svarte ja til å ta i mot 
studiebesøk fra Reggio Emilia. Christian Ovidth, som jobber som 
førskolelærer på 0-3 årsavdelingen, og Anita forteller om hvordan de 
opplevde besøket. !
Taraxacum er en foreldreeid andelsbarnehage som har vært drevet siden 2003. Vi som jobber her 
er en stabil gjeng og mange har jobbet her siden barnehagen åpnet. Vi er trygge på hverandre. Vi 
kjenner hverandre godt. Arbeidet med verdier har alltid vært viktig for oss og vi har etter alle disse 
årene utviklet en visjon som vi mener vi kan stå for: Identitetsutvikling i et lekende og lærende 
fellesskap. Verdier vi holder høyt er respekt, likeverd og tilhørighet. Vi har også hatt fokus på aktive 
voksne og har nå som hovedmål i årsplanen: aktive voksne som fremmer demokrati og læring. !
For noen år siden arrangerte Stjørdal kommune kurs om Reggio Emilia-inspirasjonen. Dette ble 
starten på vårt Reggio-inspirerte nettverk (FTT-SK). Vi hadde et samarbeid med Maria Hedberg,    
pedagogista fra Bikupan Barnehage/Reggio Emilia Institutet i Stockholm og Bente Brissach, 
pedagogista i Alba. De bidro til en felles forståelse for hvordan vi ønsket å jobbe. Vi har tatt med 
det vi lærte og gjort det til vårt eget. Dette ikke er noe som kan kopieres. Vi opplever likevel at det 
finnes møteplasser mellom Reggio Emilias filosofi og norske barnehagetradisjoner. Blant annet 
fokus på demokrati, læring og dokumentasjon. Utfordringen er kanskje at mange kopierer det de 
kan se uten å tilegne seg verdiene. For oss har det vært viktig å legge til rette for refleksjon i 
personalet. Trine Kartum Hell har gått Reggio Emilia-inspirert videreutdanning og har fått et 
særskilt ansvar for det faglige i barnehagen. Etter at vi organiserte det slik har de ansatte fått et 
løft. Det faglige drukner ikke i administrative oppgaver, men blomstrer! !!
HVORDAN OPPLEVDE DERE Å HA ELENA PÅ BESØK? !

Christian:  !
Elena var god på å være «her og nå». Møteplasser oppsto spontant. 
For eksempel når noen av barna kastet en tøyslange på henne. Hun 
plukket den opp og det ble en jage-lek ut av dette. Slangen prøvde å 
spise barna. Dette fungerte utmerket uten at Elena snakket norsk. I 
mange av situasjonene der Elena var i lag med barna, var det 
uproblematisk at hun snakket italiensk. For personalet var heller ikke 
språkbarrierene så tydelige. Vi kommuniserte godt på engelsk. Når 
barna snakket til henne, spurte hun oss om hva de sa. Hun brukte 
også leken som hjelpemiddel sammen med dem. 
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Noe av det jeg la spesielt merke til var voksenrollen, at Elena hadde en bra væremåte. Hun var 
svært lærevillig og tok barna på alvor. Selv lærte jeg mye av Elena bare ved å observere hennes 
rolige, inkluderende og årvåkne kommunikasjon med barna. Hun var en god observatør og fylte ut 
mange A4-sider hver dag. !
Elena var opptatt av praktiske ting og hvordan vi organiserer arbeidet og hadde mange spørsmål 
om alt fra mat og hvile til den norske barnehagelærerutdanninga og hvilke fag man har der. Hun 
var nysgjerrig på utemiljøet og hva barna fikk til og fikk lov til. Hun undret seg over turer i ulendt 
terreng, klatring på levegger, trær, kasser og så videre. Hun lurte på om barna var mye ute, om de 
gikk inn når det regna og om de gikk på tur. Vi snakket også om arbeidsmåter knytta til empati, 
anerkjennelse og ros og hvordan vi oppfordrer til selvstendighet. Og ikke minst om vår felles 
forståelse av verdien av å ha en «fiffig kompis».  Det var suverent at hun ga tilbakemelding om at 
Taraxacum er en bra barnehage med flinke voksne og et spennende miljø for barna!!
! !

Anita:!!
Elena bodde hjemme hos meg. Det å ha en utenlandsk student så tett 
på, ga meg mulighet til å lære noe om en annen kultur og gjorde noe 
med meg på en positiv måte. Jeg tror det var lurt at hun bodde hos en 
familie. Da kunne hun få bedre innsikt i norsk tradisjon og samfunn. 
Bare det at vi har matpakke med brød og pålegg til lunsj er noe annet 
enn det hun er vant til.  !
Hun fikk fort god kontakt med barna. Selv om hun ikke kunne språket, 
hadde hun innlevelse og et kroppsspråk som inviterte barna med. Hun 
var reflektert og stilte spørsmål til personalet, ofte om praktiske ting.        
Hun reflekterte sammen med personalet etter aktiviteter og stilte 

spørsmål. Som for eksempel hvorfor de kun tilførte plastmaterialer når barna lekte med vann? Hun 
kom med innspill om at de også kunne tilførte andre typer materialer som papir, naturmaterialer 
med mer, med tanke på hva som flyter og synker. I Italia er det ofte vannrasjonering, så det er ikke 
vanlig å leke så mye med vann som barn i norske barnehager gjør.  !
Noe som opptok Elena spesielt var hvordan vi gjennomførte aktiviteter sammen med barna ute. 
Hun ble med på tur i nærområdet, fikk tenne bål og spise i lavvoen vår. Hun var med på aktiviteter 
ute, også når det regnet. I følge Elena går de inn når det regner i Italia. Aktivitetene utendørs og i 
naturen var noe av det hun ville ta med seg tilbake til Italia. Dette var interessant for oss. Vi har 
reflektert en del rundt at mye av aktivitetene i Reggio Emilias barnehager foregår innendørs og i 
byens parker. For oss har det vært viktig å forsøke å få insipirasjonen fra Reggio til å møte det som 
betyr mye for de ansatte hos oss, nemlig naturen og uteleken. Elena var og skeptisk til at vi hadde 
et stort klatrestativ ute. Her er det nok en kulturforskjell mellom Norge og Italia med tanke på hva 
barna får lov til å prøve og ikke. Vi lar nok barna får flere slike fysiske utfordringer enn barn i Italia 
får.  !
Det var spennende å høre om deres barnehager også. Vi får større forståelse for hvordan de 
driver, og ser samtidig hvorfor det er nødvendig å gjøre det om til vårt eget. Det er store 
kulturforskjeller, men så lenge verdiene og troen på barnet og dets kompetanse ligger i bunnen, så 
er mye likt. Vi spurte henne om de ikke hadde samme troen på de yngste barna som på de eldste i  
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og med at de har «daycaresenter» for 0-3 åringer og barnehage for 3-5 åringer. Det kreves også  
kun 2 års utdanning for pedagogene som jobber med de yngste og 5 års utdanning for de som 
jobber med de eldste. Forklaring på dette var at det i Italia er en generell holdning til at mødrene 
skal være hjemme med barna til de er 3 år.  !
For oss har det vært interessant å få besøk av en helt fremmed, fra et annet land, men som har 
samme tankegang i bunnen. Vi snakket det samme pedagogiske språket og var opptatt av samme 
ting. Samtidig var hun kritisk til vår praksis og stilte spørsmål som gjør at vi tenker annerledes i de 
daglige situasjonene vi er i og kan utvikle dem videre. Det kjentes ut som om hun var en av oss. Vi 
var pålogget pedagogisk med en gang. !!
På Svartlamon i Trondheim ligger Norges eneste ReMidasenter. Ann Sylvi 
Olsen er styrer i Svartlamon kunst- og kulturbarnehage og leder for 
ReMidasenteret. Her er hennes fortelling. 
 !

Ann Sylvi: !
I løpet av tre timer en fredag formiddag fikk Elena oppleve litt av 
Svartlamon i Trondheim. Tanken var at hun skulle bruke mesteparten 
av tida si i ReMidasenteret, men slik ble det ikke. Vi tok henne med på 
en rusletur i området. Hun fikk på den måten et lite inntrykk av 
hvordan folk på Svartlamon bor og den litt spesielle historien de har 
felles. Videre hvordan kunst- og kulturarenaene, deriblant også 
ReMida og Svartlamon kunst- og kulturbarnehage, er integrerte deler 
av det hele. 
 
Vi skravlet om «alt og ingenting» (slik italienere ofte gjør…) Elena er 
en ung italiensk kvinne på 24 år.  Hun er oppegående og våken. Det 
gjorde inntrykk på meg å høre hvor engasjert hun var i forhold til 

mange ting, men først og fremst med tanke på de unges situasjon i Italia; om vanskelighetene i 
forhold til arbeid også etter endt utdanning (30-40% unge står uten jobb etter masterutdanning). 
Videre var hun opptatt av hvor vanskelig det italienske samfunnet er akkurat nå med mange 
udyktige politikere og massevis av mennesker som ikke bryr seg om de urettferdighetene som de 
kaotiske styreformene medfører. Om demokratiske prosesser som ikke eksisterer og vanskelige 
arbeidsforhold for dem som velger å arbeide med små barn. Om et skolesystem som favoriserer 
konkurranse og utestenging, om barn som strever og som ikke får den hjelp de har rett til, om 
familier som ikke opplever den tryggheten som de trenger. Om hvordan man klarer å få et så 
vakkert land til å forfalle! !
Elena er glad for å ha oppdaget barnehagene i Reggio Emilia. Hun setter stor pris på å ha praksis i 
Gianni Rodari barnehagen nå mens hun skriver ferdig sin hovedoppgave i pedagogikk. Hun har 
ikke møtt Loris Malaguzzi, han døde da hun fremdeles var tenåring!  Men hun har allikevel fått et 
forhold til det altomfattende og viktige arbeidet han gjorde. Hun sier at hun fremdeles kan  
observere et enormt savn etter ham blant pedagogene i Reggio Emilias barnehager og at hun  
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fremdeles kjenner massevis av avtrykk etter ham og 
hans arbeid.   !
Elena setter stor pris på at hun fikk komme til Norge og 
Stjørdal/Trondheim i en ukes studietur.  Hun sier det er 
vanskelig å få en ordentlig forståelse for hvordan man 
arbeider på så kort tid.   !
Forståelig nok! Men hun har gjort seg noen tanker. 
Hun lurer på hvorfor vi spiser så mange «rare ting» i 
barnehagen… Hvorfor spiser barna masse brød før de 
får frukt, for eksempel? I Reggio Emilia er det 
motsatt… Så ler vi litt av hvor opptatte italienere er av 
mat generelt, men også av hvor merkelig det er at de 
fleste barnehager i Norge ikke har kokk. Videre 
snakket vi en del om hvordan vi kan arbeide godt med 
pedagogisk dokumentasjon og hvordan barnehagen 
kan bli en del av lokalsamfunnet. Vi snakket om at for 
at den pedagogiske dokumentasjonen skal ha noen mening, må målet være at hele 
organisasjonen skal utvikle seg. Alle våre observasjoner, dokumentasjoner og refleksjoner må 
medføre at alle – både barna, foreldrene og pedagogene, videreutvikler sine kunnskaper. Dette har 
de arbeidet med i Reggio Emilias barnehager i lang tid, og hun opplever nok at mange også der 
tenker at dette ikke alltid er enkelt.   !
Jeg var nysgjerrig etter å vite hva Elena kjente da hun kom inn i barnehagen vår. Hun svarte at hun 
kjente det som «å komme hjem». Da jeg spurte hva hun mente med det, sa hun at det er for henne 
en følelse hun får når hun kommer et sted og kjenner glede og entusiasme for det man holder på 
med. !!!
Norsk Reggio Emilia Nettverk
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www.reggioemilia.no!
post@reggioemilia.no!!
Medlemskap:!
Barnehager: 600,-!
Enkelpersoner: 400,-!
Studenter: Gratis!

Norsk Reggio Emilia Nettverk er en forening av enkeltpersoner og 
institusjoner som ønsker å forsvare og fremme barns rettigheter. 
NREN vil bidra til å utvikle pedagogisk arbeid i tråd med filosofi og 
praksis i de kommunale barnehagene i Reggio Emilia, Italia, i dialog 
med   barnehagetradisjon og kultur i Norge. Nettverket skal fremme 
og synliggjøre denne dialogen i Norge, og være en møteplass for 
pedagoger, foreldre og andre som er inspirert av Reggio Emilias 
pedagogiske erfaringer. 


