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“Reggio ligger
egentligen I Sverige”
De ninga r sorn Howard Gardner, professor vid Harvard University i

USA, besökt Reggio Emilia har pverlcat honom p. djupet, i hur han

förstr smä barn, deras lärare och den pedagogiska miljöns möjligheter.

N
Sr Howard Gardner, sum

förste talare vänder sig till

de mer Sn tusen pedago

ger sum kommit till Stock

hoims stads Förskolesum

mit I juni, passar han p5 att byta Srnne fran

“Tidig harndom — i relation till det livslSnga

ISrandet och meclborgarskap” till nâgot som

han funderat mycket pS: Vad Sr det sum

verldigen Sr viktigt att lära sig, oavsett tid,

alder och miljd? Vilket far Gardner att âter

igen âtervSnda till de lSrandes goda hjäl

tar som han en gang kom frarn till nSr hai’

arbetade med de multipla intelligenserna:

— Sanningen, skönheten ochgodheten.

Dygder sum vi behöver fundera vidare pa,
vilket han sjSlv ocksS gSr under sin förelSs—

ning genom att reflektera over vad de kan

innebSra och varför de Sr sS viktiga och vad

det Sr som utmanar dem idag — ja, rentav

hotar dem — sum pustmudermsmen och tek

nologin.

NSr Howard Gardner sedan deltagit i

La Fondaziones (Reggio Eniilias stiftelses)

vetenskapliga rdds mote, dOr han ocksO ingar.

som möts i Stockholm i samband med sum

miten och Reggiu Emilia lnstitutets sum

marsymposium, svarar han garna pa Modern

Barndoms frOgor, om Sn via meji, eftersorn

tiden i Sverige inte rOcer till.

Howard GardnE
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Howard Gardner

• Howard Gardner Or professor i lcognition och utbildning vid
Harvsrd Graduate School of Education samt adjungerad
professor i psykologi vid Harvard University och senior
chef for Harvards Project Zero. I pedagogiska ssmmanhang
Or han sOrskilt kand for sin teori om multipla intelligenser
men han har oclcsO forskat om vad som utmarker det goda
arbetet; effektivt samarhete meilan ideella organisationer mom
utbildning och humsnioras och naturvetenskapens roll idag.

Vail anser dii drReggio Emiiias viktigas

te bidrag, särskiit nürdetgdiier iärande?

— Jag vill hOr utmana sjOlva utgàngspunk

ten for denna frOga. Dc senaste 50 iiren har

lOrarna i Reggio Ernilia utvecklat ett helt für

hOllningssOtt vad galler utbildning av unga

barn, nOgot sum ucksO syns ide viirden och de

metuder sum staden Reggiu Emilia anvOnder

sig av. Aft dO frOga urn det vikt(qaste bidraget

hOr, blir sum urn man skulle frOga vilket kOn

neteeken sum Orviktigast i en dernokrati, uch

bur det bar fOrverkligats i Sverige (eller i Nya

Zeeland eller vid ett stadsmote i New Eng

land). Det Or hela fOrhOIlningssiittet sum Or

deras bidrag.

Jag viii duck tiliagga att mOnga persu

ners oeh platsers fOrhOllningssOtt till Reg

giu Or ganska ytligt, man knpierar bara nOgot

sum kOnnetecknar dem sum “prujekt” eller

“retlektion” eller “lyssnande” eller har man

en “pedagugista”. Vad jag gillar med Sveri

ge Or att lOrare i ert land bar tagit bela für

hOllningssOttet p0 allvar, inser att det tar tid

att bygga upp uch att det kuntinuerligt mOs

te ubserveras och justeras. Jag brukar ofta

skiimta att Reggiu egentligen ligger i Sverige,

inte i Italien.

Har ditt mote med och erfarenheter av

Reggio Emiiia haft ndgon betydeisefuir din

egen fbrskning? Om sd Or faiiet, p0 vilket

s/itt?

— Jag furskar inte p0 unga barn. For nOr

varande hOller jag faktiskt p0 med ett stort

furskningsprujekt tillsammans med stu

denter p0. universitetet. Men jag kan sOga

att mina hesOk i Reggiu Emiiia under rner On

trettiu Or bar pOverkat p0 djupet hur jag für

stOr smO barn, deras liirare och den pedagu

giska miljons rnojligheter. For mig, uch for

andra sum mm lOrare Jerome Bruner, bar

tiden i Reggius fOrskulur öppnat vOn Ogon

for mOjligheter som vi inte fürrnOdde upp

skatta tidigare. NOr jag besokte Reggiu fOrsta

gOngen bade jag smO barn sjOlv men var gan

ska naiv vad gOller deras individuella möj

ligheter uch hur de kunde interagera med

jOmnOriga uch Oldre; idag har jag barnbarn,

uch tror att jag bar en myeket stOrre insikt i

deras mOjhgheter att fOrstO, lyssna, skapa,

sarnarbeta, uch relatera pnsitivt till en breda

re gemenskap.

NOr detgOiier din egenforskning, och han

tahtmedReggioEmilia, pd viiketsOtt tror dii

aftdii han ha haften inverkanpd dem?

— Jag trur att Loris Malaguzzi, den frOm

sta arkitekten under de fOrsta Oren nOr det

gOller Reggiu Emilias fOrhOllningssOtt, fann

mm ailmOnna instOllning till barn sympa

tisk (jag Or rnycket intresserad av bildkonst,

till exempel; jag är en fOljd av John Dewey

uch den demukratiska skulan) uch trudde att

mm ide urn “multipla mntelligenser” kanske

kunde kuppias sarnrnan med deras “ett barn

bar hundra sprOk”. Trots det, tror jag inte

att mina egna idOer bar varit nOdvOndigt for

Reggiu Ernilia.

A andra sidan, for tjugo Or sedan ordnade

jag med en amerikansk stiftelse att den skul

le stOdja Reggin Emiha, just efter Malaguzzi

alltfOr tidiga dOd. Det stOdet bar rnOjliggjort

ett lOngt samarbete inellan Reggiu Ernilia 0

ena sidan uch Harvard Project Zero (HPZ) 0

andra sidan, en furskningsgrupp sum jag dO

ledde och som jag varit med i nOstan 50 Or.

Det samarbetet mellan RE och HPZ bar varit

Omsesidigt givande. Vi bar. inte bara hjOlpt

Reggio aft fOrstO och fOrklara for andra vad

som Or det mest utmOrkande für deras verk

samhet (se frOga nr 1); vOrt arbete tillsam

mans har Oppnat für kontakter med ett nOt

verk av forskare uch praktiker runt urn i

vOrlden, frOn Lemshaga Akaderni utanfOr

Stuckhulm till Early Model Learning Center

i Washington DC, uch till fOrbindelser med

LEGO Foundation. Jag vill gOrna tru att vOra

tvO urganisatiuner kan fungera sum viktiga

aktOrer nOr det gOller att underlOtta für en

mer prugressiv, dernukratiskt uch urntOnk

sam utbildning für smO barn, i en tid dO alit

für mycket fukus runt urn i vOrlden fukuserar

pa testfOrberedelser, natiunella rankningar,

knuffa skulans lOruplan in i fürskulan, uch

fokusera p0 vetenskap, maternatik uch tek

nik, p0 bekustnad av kunstnOrliga, hurnanis

tiska uch mer tulkningsbara discipliner.

FOrekommer det rentav en dialog meilan

eroch han dii isOfall beskriva den iite?

— Det finns en pOgOende dialug mellan

nyckelpersuner i Reggius nOtverk, bOde i

Italien uch p0 andra bOll, inldusive i Sveri

ge, uch med flera furskare vid Harvards Pro

ject Zero (Mara Krechevsky, Steve Seidel,

Melissa Rivard, Daniel Wilsun, Ben Mardell,

uch andra, dOribland mig). Vi hOller regel

bundet kuntakten via c-post och drar nyt

ta av de müjligheter sum yppar sig (sum till

exernpel vid Legu-kunferensen i maj dO Car

lina Rinaldi fick mutta Lcgu-priset uch i Bus

tun i maj nOr Tiziana Filippini tilldelades en

hedersduktur vid Wheeluck Cullege) uch i

fOrra veckan, bOde nOr vi trOffades i Reggiu

Emilia uch i Sverige (m samband med fürsku

lesummiten, red anm). Jag kan sOga att vara

fürbindelser med Reggiu bar furmat uch für

Ondrat hur vi p0 Project Zero tOnker urn sm/i

barn (uch, ien fOrlOngning av Reggius arbete,

Oven nOr det gOller Oldre barn) — uchjag hop

pas att sarnarbetet med vOr furskningsgrupp

har varit givande Oven für utbildningspiun

jOrerna uch arkitekterna i Reggiu Ernilia.

OVERSAYFNINC MARIA HCRNCREN
BILD U[ RICA ZWENCER

17
2.1

model-n barndom 3/15 I.


