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fagligt niveau - varetager forbindelsen til uddannelsesinstitutiomne, hvor &n peedagogiske 
-ri videremflekteres og beskrives. 

Hele tiden for& dei& udvikling&jde med udgan@punkt i barnet, dets baggrund og inten- 
tioner. AUe de fdes feilinger, som udvikles i bØmehawme med dyb respekt for barneper- 
spektivet og i tæt dialog mellem voksne +dagoger) og w, forab og beskriveg 
(dokumenteres) og samles centralt i doluiinmtationsmtre, sailedes at andre Mm, foræIdre og 
pædagoger kan f& giæde af de oplevelser, fortæiijnger og Iduivelsea, som har angivet et pe 
dagogisk f&& - en   il es baggnid - for b@n og mk i en b-ehave i regionen. 

I langt hfljere grad end vi kender det i Danmark arbejdes der i denne norditaii& pædagogik 
med en etisk, reflektemnde dimension. og i langt Mere grad end i d& b@m&vepdagogik 
ex &t ly* af FA udvildet en isBemle udveksling mellem teori og praksis. 

Det er irnidlertid meget vigtigt. at vi m udwkdingsstudemde erkender, hvor stor betydning 
den loble kullur har fm udvildingen af hele denne arbejdsmetode med sin meget komplekse 
~jds~ mkrn teori og mis, og ikke mindst den meget traditionsbestante 
dokummtation. 
Det vi ser og 1- af vores mirdikdienske kolleger måfm I>g samme respelrtfnlde &de 
i vores dansk menneskesyn og kultur og ikke bm udsættes for en bevidstkis bpiaing. Vi d 
i Dd finde vores egne pædagogiske .,~por", hvorpå vi kan skabe ,,Den integrerende Bag- 
grund" i vom egne -nitioner. Vi mi skabe barnet som ,,samtalepariner" $ dansk ! 

Lisbeth Bundgsrd 
Centerleder 
Udviklings- og F&dlingscmter 
for Socialt Arbejde med Unge 

Indledning . 

,Jkn inkgrierende Baggnuid" er en bog om teori og metoder til pædagogisk planlægning i 
daginstitutioner, der har mangfoldighed og fælleskab som ogigleord. 
Bogen handler om, hvorledes man kan skibe meningsfulde sattunenhænge i daginstitutionen, 
som nunmer udviklingsmuligheder for de bm. 

Meget centrait i mkjdet med ,,Den inkgmende Baggnind" er at inddrage b@m eget pr- 
speMiv og historie, hvorved en -dig dimension i arbejdet bliver at hNge - og skabe 
nim for &menes tanker, fprleher, motiver og inkrzsser. Man &(mk gennem det pædago- 
giske arbejde at give bØm mulighed for at danne relevante forbindelser melkm det &m tamkm, 
feler, oplever og &er i hverdagen, og hern-ied mul$dm for at knytte fortiden til nutiden 
og spejle nutiden i fremtiden. 

Integration er et n~gleord for arbejdet med ,m integrerende Baggmd" og udg* funda- 
mentet for samvamzt bmme kirem og for de smide relationer mellem Mm og voksne. Med 
,,Den integrerende hggmd" skabs en fælles historie, hvori både det individdie og det 
fæiis fremhmes som centrale dimensioner for livet i en daginstitutirn. integration handler 
saledes ikke kun m de særiigt udsattebm, men skai fat& bredt, som integration af alle b- 
i fælieskabet. o& deres fæI1es og speciijkke intenxinte~esser og med dems eventuelle saxpræg, 
saxlige behov og forskeliigheder. Man h sige at integration bliver et princip i det 
pædagogiske arbcjde og hemd en prak9isform. 

En sådan praksis kræver en overordn~ psedagogisk pianiægnhg og organisering fra den vok- 
snts side, mm den konkre?e planlægning foregår i samarkjdet med Wene. 
I mis indem ,,Den inkgmende Baggnind" en hnadskridende planlægning og organi- 
serlng af pdapgiske fod#b, bestaende af forbundne aktiviteter og projekter. Igennem disse 
fodgib opbygges en historie, som flettm Wrnenes forskeliige individuelle og fæiles interess- 
er sammen i et fæiies fmtæilingsmmsrer. HistMien koihetiseres udemejs, den afspejles i de 
fysiske omgivelser, der hermed antager em for bØmm sammenhamgende og vedkommende 
struktur. Prmessen kan sammenligues med b@ms mide fantasikg. der netop er kendetegnet 
ved, at der skabes en fælles historie, i og med at legen skrider frem - med bidrag fra alle 
deltagerne i legen. 

Det pædagogiske arbejde med ,Den integrerende Baggd omfatter en kompleks arbejds- 
proces, der former sig pd forskellige dder og p5 flere niveauer i relation til MS aktuelle mo- 
tiver, &teder og handleperspeICtiver. 

Da der i praksis kan vaere flere mulige perspektiver og mange forskellige forslag til handlinger, 
er arbejdet kendetegnet ved en dialogiskfremgangsmåde. Hermed menes en 1-e dialog 
med bene som samtalepartnere, omkring u~gelse, udknkning og malisering af 
konkrete måI. 



Den integrerende pædagogik antager, i lighed med -s fantasikg, k&r af en dialog om 
dgklr med henblik p3 opbygning af et handlingsfælteshb omkring væsentlige inter- 
essefelter. 
Dens styrke og pædagogih relevans be& således i, at den pdagogiske praksis ligger i di- 
rekte forlængelse af bØmmes egen mk at taenke og handle på, som det kommer til udtryk i 
legen. 

Set i forhold til dmk prsdagogisk praksis er ,,Den integrerende Baggrund" interssant idet den 
giver mulighed for a& forene barnepersp?krivei og voksenperspehl i praktisk pædagogisk ar- 
bejde. Det umiddelbare og spontane, m ofte kendetegner barnets indstilling sammenfle4Zes 
med det, mere rdektem?nde og bgtidmtt& som ofte kendetegner den voksne pædagagi 
ske inddilhg. Hermed udg* ,,Den integrerede Baggmd" b& en udfordring og et aup 
plment-tii dansk ~totions~is. Ei suppkmnt i forhold til den del af praksis. der er ud- 
viklet med udgaagpnld i begrebet selvbeftemmeIse. Et udvil;ling~ der freanba3ver bat- 
nets aktive potentiale og hudle- i sociale smamhænge hm barnet indgat ,,Den 
integnmide Baggrund" ligger her med sine metaler i direkte fodangelse af nyere tdamg 
om barnet som selvbestwnmeade individ. En u#onJring i forhold til dm &l af praksis. der i 
&t sidste Arti har W tii en opprioritering af kgen og andre umiddelbare aktiviteter, hvillce 
bWt andet har været med til at Øge opmarbmheden og regpekkn fw barnets Inisverden og 
mitryhfmr. Men som samtidig ogd har skabt en vis mikkmhd og uldarhed med hensyn 
til den voksnes pdagogiske de og smIige kompetence i et bandlenmk hvor bade barnet og 
&n voksne indgar soni aktive subjekter. 

firmaet med bogen er &edes at introducere en sammenhængende pdagogik, der setter det 
mlmlte barns *nteresser og behov i fokus inden for en fæiies inkres= og handlingssammn- 
&''g. 

I bogen beskrives metoder til plani~egning og oTganisering af integrerede og integrerede p- 
dagogiske fod& i daginstitutioner. Det er i blbj grad den tankning som metoderne bygger p$ 
og ikke fremgmgsmBrierne i sig selv. som er væsentlig. Det giver såiedes ingen mening at 
eRerLigne andres projekter og fod&. For at værn et meningsfaldt ptedagogiskredskab må ,W 
integrerende Baggud' udtzmkex og udvikles med udgangspunkt i den enkelte institutions 
historie, &ns kærneopgwer og speciiikke fdold. 

T bogen beshives erfaningerfrii italiensk institutioner. Disse erfaringer relateres til dele af den 
seneste b- og udvikhgppsykologi& fwskrring i Danmark og i Norden, hvilket giver mu- 
lighed for at perspektivere metoderne i forhold til dansk pdagogisk prahis. 

Teoretisk bygger bogens indhold på &le af den systemiske teori og dele af den hitiske 
psykologi. Det empinske grundlag in-ges i bogen i form af b~veiser af pædagogiske for- 
Mb &a 6 italienske for~gsprojekkr. De konhek eksempler Iran &ledes flustrere teorien og 
forhabentligt Fremme fo1stae1se.n af de teoretiske afsnit, som af og til kan være svært tilgaenge- 
lige. 

Om ,,Den integrerende Baggrund4' 
Xien om ,,Den integrerende Baggrund begyndte i starten af 80'erne med, at -det i 
nogle b@m&aver. havde problemer at inteprere ~ØSII med særlige Mov i Mm-. 
B- med handicap og sdge behov er i Italien ifØige loven henvist til alminklige 
dagiastituti~n~. kob1emet bestod ifØige personakt hovedsageligt i. at disse Mm havde en 
marginahseret position i brnegruppen. De virkede forstyrrende og indgik kun i rnegee be- 
pnset omfang i legen og de dagiige aktiviteter. 

I begyndelsen blev problemet sh anskuet som d specifik integrationsprab1an i fmhold id 
Wmte bm. som pdagogam oplevede vadeligheder med. I samarbejde med en pda- 
gogisk konsulent fowjgte man at 1- problemet ved at ansh disse vanskeiigheder anderledes 
- det vil sige ikke længere alene som årsag tii forstyrrelser, nien som anledning &ii ilnogle 
overvejekr. der be f- til nye muligheder. 

Andrwi Canevaro har stået i spidsen for en focslmhg og Msats, som har fm til tanker om Ben 
integrerede Baggrund", et sammenhængende pædagogisk handlenun. der fungerer som en 
fæIies referenceramme for alle b- i gruppen. Et hanbm, hvor Wrn med handicap og hgim 
med særlige behov ind& på lige fod med aredre bm. Med adgangspunkt i disse Ipamz særlige 
situation og bmpetancer skal .,J3aggmden" lette og frermne den mciaie inkgation i 
b~rnegruppen gennem opbygmirig af et fæiieg udviklingsfddb. 

Realiseringen af en sadan ,Baggrund" skete gennem en særlig form for pædagogisk plan- 
lægning, der var bide. bwekwnt og$kh&eL på samme tid Det vil sige en planlægning der 
Mk havde en eksplicit pædagogisk miisætning (= konsekvent). og som samtidig 1Øbende ref- 
ererede til -es motiver, interesser og behov (=fleksibel). MM ed d en planlægning. 
som var i overensstemmelse med nogle overordnede mal for en sund psykisk nwnn&Lig u& 
vikling, og som var fleksibel i forhold til det pædagogiske arbejdes koniaete udformning og 
indhold. Da Lonhteniål ikke er fastlagte på for-, men udfms i fællesskib undervejs j for- 
i@&, Ican ,,Den integrerende Baggrund" ogsH rumme den usikkerhed, som i p&s er knyttet 
iil alt det, der opstår spontant elh tilfældigt, og som derfor ikke kan bestemes forud. Til- 
fældige begivenheder og spontane idfald inddrages i planlægningen, på en suan rdde at de 
kmin fm tiI en udvidelse af mulighederne frem for at virke forstyrrende og forhindrende. 

Tanken om integration af Mrn med særlige behw blev således udvidet til at omfatte et bredere 
planlægningsarbejde. En pianlægning. der med udgangspunkt i det enkelte barns saxlige situ- 
atiw kan omsættes til en praksis for integration af alle bmlene. 

En &dan planlægning skulle f~re tii udvikling af eiif~eUes historis. Historien skuile kunne 
nunme flere forskecellige perspektiver, kompetencer, udtryksformer, kundskaber og interesser 
hos både Mm og voksne. 



Jen integrerede Baggrund" blev betegnelsen på en iia~egrafioltsp&is, hvori speciilcke in- 
tegrative tiltag lcunne mdg5 som naturlige dele og oplagte elementex i den @ede pædagogi- 
ske indsats. 

,,Den integrerende Bag@ er med andre od en form for katalysator for pædagogiske 
processer med integration som owmmhde m3 og med fokus pil den enkltes kapaciteter og 
potentider samt p& gaisidighBden i relationerne. 

Centrait for ,m inkperende Baggrund" si& et enske om at gØre barmet til samtale- og 
wmrbejdspartner. Det vil sige pi systematisk vis at inddmge det enkelte harn i dalogen om 
den kunhk planlsgning og organisering af institutionslivet Brirnet kan for eksempel bidrage 
med forslag og k til hlles alnvitetel og pjW. Ud ka egne irrimesser og behov kan det 
sige til og h undervejs, f.eks. ved at indg4 i nogle af aktivi- og .fravælge andre. Det kan 
mkke 'egne pympmkter og nirdmhger- 

,,Den integteaeade Baggrund" indebaxer en fælles pianlægning og konkret projektering, o& 
kaldt km-planlægning og kmprojektering. er en procex hm vohe og b- i fælesckab 
udt& projekter og om konkrete mal, som redkm i swnmbejdet. Plzinlægningsp 
cessen adskiller sig således fra dre former for plrinlægning som er hndetegaet ved, at den 
voksne pii forhhd udarbejder en deds- eller årsplan for de &tiviteter og pjekter, der 
!md=udfm 

For at sikre at bmts individuek perspektiver 4ihade medtænkes i planlægningen bves 
det, at man ImdasØger, hvad der på et givet tidspunk& er mest mgsfddt og intemsant 
for brnene. Denne viden opnås gennem et omfattende izqttagelsesarbejde og lflbende ind- 
samling af menes ~pw, dvs. forskeliige tegn, som nimmer vigtige erfaringer fra Wts livs- 
verden i fm af pemdige besyQninger, dvs. det der har særlig mulig værdi for barnet. 

Gennem ,,Den integrenmk Baggrund" skabes en form for kmpcrartiv integrafion i dagktitu- 
timerne. Integration sum pædagogisk praksis tager fonn både som social proces af sarnek- 
stens af forskelligheder og som særiigi tilfag i foThoicl til integration af m med dge be- 
hov. 

Lidt historie 
Histwisk set grundlaget for udviIding af metodologien om ,,Den integrerende Baggrund'' 
spges inden for ganske bestemte samfundsmæssige, plitiske og sociale forhold i Italien. @r 
en uddybning - se appendix) Disse forhold har bl.a. v- medvirkende til. at daginstitutioner 
siden 60'erne har geanemgael omfattende pædagogiske og stniknitelle ændringer. Ændringer, 
som ogd m i omdefinering af brneinstihitloner, fra ,,asyler", til ,,moderlige skoler" (mola 
materna) og nu til bØrneskoier (scuola dell' infanzia). 

herkomst, skuiie have ret til relevante udviklingsmuligJder i daginstihrtioner. 
s-g af dme ret har måtte lide undex, at daginstitutionerne for at kun= opni socid og poli- 
tiskanerkendelse - og hemd Økonomisk prioritering -blev inddet skolesystemet. Dette har 
haft både heldige og mindre heldige konsekvenser. Biandt de positive fØlger kan naevnes en 
genere1 &bal om nye opfattelser af badommen og -es aklm11e smfundsmssige pla- 
cering. Og sorn fdge heraf og4 diskussioner oan b@rneinstitntionenm (og herunder ogsi 
&olens) opgaver og om nye veje til l~sning af dis=. Derudover har det givet flm gensidige 
@tive afsmitninger meUem skole og daginstitution, f.&. i form af nye forbindelser og bedre 
muligheder for bdmitet og ~~. 

Indordningen under hle8ystemet har samtidig og& haft mindre positive ffllger. Det g&kr 
især i & tilfa:& hvor og vuggestmr alene har tilpasset sig skolen ug dens -tio- 
&e krav om stringent rdhttethed, inmg og effektivitet, ud fra p3 foshhd fasfastlagte vok- 
tren-pammtre. Det vil sige. at lærere og pædagoger ktsrietter de indldngnmwige og udvik- 
lingmsige d, som Wmene p4 kitemte tidspunkter skai op& og vurderes udfra, 

I sådame tiifs:1de er der en stor risiko for, at det bamespecWh i bhwr gir tabt, og det 
elevspe fmnkves ogptionteres. km hvis pgramm&g og videnskabelighed i strin- 
gent forstand g-s til -tre for vurdering af pædagogisk kvaiitet odeiier for opnåelse af 
offentlig araerkede.k.. Dette standpunkt tager forskpsne bag ,,Dm integrerende Baggrund af- 
-d fra og stiller sig -k overfor. 

0nsker nian derimod at anerkende barnets synsvink1 - ugpH niir denne er sihaliombundet, 
Wptisk eller modstridende - som et ligeværdigt perspektiv, og er man samtidig bevidsl om sit 
eget perspektiv og sin voksenposition. så ligger der nogle Mt andre udfordringer i pædagogisk 
arbejde. Vi1 roan lytte tii barnets egen stemme, også I& stemmen er svag dier lyder fremmd. 
dvs. msker man at have barnet som samtale og samarbejdqw, d viser $em integmend~ 
Bagpuld" en relevant og brugbar metodisk fremgangsmade. 

Et vigtigt formal med daginsthtimrefomen har været et brak anske om at komme 
vilkarlighed og privatisering til livs, og at kunne sikre ofkntlige institutionstilbud til alle bphn, 

vel at mrlce ailbitd af en betydelig pædagogisk kvaliiet. Man @-&de. at alle Mm, uanset SO- 



Kapitel I 

BEGREBET 
9 ,DEN INTEGRERENDE BAGGRUNDG4 

Begrebet ,,Den integrerende Baggru& er udviklet af forskere tilknyttet Instituttet for Special- 
pdogogik ved Bolognas Universitet i samarbejde med personalet i en række Mrnehaver og 
skoler i Bologna, Savignano sul Rubicone og Cesenatico. Det er navnlig Andrea Canevaro, 
Paolo Zanelli og Gianpietro Lippi. som har va?ret igangszttere og koordinatorer af en række 
fors8gsprojekter. 

Teoretisk set er begrebet udviklet med udgangspunkt i Gregory Batesons systemiske knkning 
samt i den franske såkaldte ,,institutionelle pzdagogik'" med navne som Paulo Frek og Ce 
lestin Freinet i spidsen. 

,,Den integrerende Baggrund" består af to ord. Der er FØmt og fremmest tale om en ,,BaggrundM 
og derefter om, at denne ,,Baggrund har en integrerende egenskab. Zad os starte med at se r 
nærmere på, hvad ,,J313aggnin&%eiyder. 

Paolo Zanelli illustrerer begrebet gennem Swifts historie om Gullivers rejser (Zanelli, 1988). 
anelli fxstner sig ved, at Gulliver ikke længere var i stand til at opleve tingenes sadvanlige 
st~mlsex som ,fiaturlige4', da han kom tilbage fra sin rejse i giganternes land. Han oplevede 
derimod sig selv som værende overdreven stor i forhold til tingene i landskabet og i forhold til 
de mennesker, han rndte. Dette frk Gulliver til at opfore sig på en måde, der fk folk til at h, 

han var blevet skw. 

Zanelli redegØx for ,,BaggrundenM ud ha GuIlivers oplevelser. J sine rejser m@der Gulliver 
forskellige verdener og folkeslag og bliver gang pfi gang konfronteret med forhold, hvor hans 
vesteuropxiske Mner hele tiden szttes på prfive. Noget som for ham er selvfØlgeligt det ene 
sted, får en anden betydning et andet sted. I ,,devise hestes verden", er det for eksempel dyrene, 
som er menneskelige, og menneskerne, som er dyriske. Forholdene i den kendte virkelighed 
bliver her ligefrem byttet om, og kendsgerningen, at dyrene er menneskene overlegne, ændrer 
radikalt på Gullivers billede af verden. Der sættes sp@rgsm&lstegn ved hele den menneskelige 
races overlegenhed. 

If~lge Zanelli lærer Gulliver. at den måde, man anskuer og inddeler egne erfaringer på. altid er 
afhamgig af konteksten. Og at en begivenhed eller en handling kan få andre betydninger i an- 
dre kontekster. Det betyder, at den kontekst, vi bevæger os indenfor, altid indvirker på vores 
oplevelse og vores knkning. 



P5 sine rejser bevæger Gulliver sig fra en verden til en anden. fra en kontekst til en anden. Disse 
skift opleves af Gulliver som ,,kriser4', fdi hans muligheder for ar kunne forudse begiven- 
hederne - ud fra forestillinger om, hvordan tingene plejer at vme - sættes ud af kraft ved hvert 
skift til en ny verden. 

Der er imidlertid EarskeIlige måder at forsf: begrebet kontekst på. Man km se konteksten som 
noget, der eksisterer i sig selv - som en slags .,rammeu eller ,,behoider". Man siger for eksem- 
pel, at en bestemt begivenhed sker ,,i" en særlig kontekst. Denne anvendelse af begrebet kon- 
tekst svarer til, at vi tænker på en bestemt begivenhed som en dags ,,afhængig variabel'", mens 
konteksten er den ,,uafhangige variabel", som begivenheden sker indenfor, og som den er 
determineret af. (Zanelli, 1988, s. 29) 

Når begrebet kontekst her settes lig med ,,Baggrund'. menes ikke blot det, der er ,,bag ved" 
eller ,;rundt om" noget andet. Kontekst er ikke en uafhængig variabel. Kontekst anvendes ikke 
som det, der lades tirbage, når et bestemt element er Gemet, men skal: derimod forstås som en 
interaktionskategori. Inspirationen til denne opfattelse kommer fra Bateson. 

Kommunikation og metakommunikation 
I Batesons kommunikationsteori er det en vigtig grundantagelse. at det ikke er muligt 
ikke-at-kommunikere, dvs. undladelse af kornmunikaiion (f.eks. tavshed, er ogsa en form 
for kommunikation). Derudover viser Bateson, at man Ican skelne mellem kommunikation 
p5 forskellige niveauer, font og fremmest meIlern komunikation og meta-kommninika- 
tion. 

Man kan sige, at kommunikation hsth af de sproglige yhinger. det vi fremsiger, mens det er 
p& det rneta-kommunikative plan, vi kommunikerer, hvorledes ytringen skal forslås. Er det iro- 
nisk eller alvorligt ment? Er der tale om et swrgsmal eller en konstatering? 

Mens kommunikation sker ved hjalp af ordenes betydning, så vil rneta-kommunikationen of- 
te blive udtrykt gennem tonefald, mimik, kropsholdning m.v. 

Nar en voksen irriteret siger til et barn, der er ved at tgmme tandpastatuben ud i håndvasken: 
,,Hvmfor g@r du det?". så er det ikke blot for at fa en forklaring fra barnet. Det er ikke blot et 
sp~rgsrnål om grunden til barnets handling. Og når barnet svarer, ,,Det var ikke med vilje", sH 
viser det også, at det har opfattet noget andet end sdve sp@rgsmåIet. Budskabet ligger ikke i 
ordene, men i tonen, blikket, kropsholdningen og selve situationen. Barnet reagerer ikke på or- 
denes faktiske betydning, men på den betydning, som gives d konteksten og tonefaldet i det, 
den voksne siger. 

Et andet eksempel er Iegen, Barnet kan i legen foretage de samme handlinger, som det udfar- 
m i andre sammenhænge: spise, vaske op, g3 i seng OSV. Barnet er godt klar over, at der er en 
forskel. Handlingerne i legen har en anden betydning elIer en anden funktion. Legen er en 
szrlig kontekst. Dvs. p3 det rneta-kommunikative niveau signaleres, at dette er Ieg. Det sker 
vin det, som Bateson kalder det meta-kommunikative Iegesignal. som forvandler en dagligdags 

gestus, en handling eller et ansigtsudtryk til leg. Det er p% det meta-kommunikative niveau, der 
foretages en adskillelse mellem leg og ikke-leg, mellem den reelle virkelighed og den fiktive 
virkelighed. 

Det er en central antagelse i Batesons teori, at en bestemt handling eller ytring ikke kan ad- 
skilles fra den kontekst, hvori den indgh. De udg~iren helhed. Den systemiske tankegmg hand- 
ler netop om at forstå omverden, mennesker og alt Ievende som helheder eller systemer. og ikke 
som isolerede enheder. 

Kompleksitet og ikke-linearitet 
Et andet kendetegn ved systemtaenkningen er anvendelse af en &-linear logik, hvor de- 
menterne opfattes som verende gensidigt relateret gennem forskellige forbindelset Forholdet 
er ikke en-til-en, men derimod en-til-flere, ligesom maskerne i et net. hvor knudepunkterne 
udmr forbindelserne. 

Det smr til, at man f.eks. anskuer et problem i forhold ti1 flere mulige atsager fremfor kun 
6n årsag. Det gælder om at være åben for, at der kan vzre flere mulige fwbnger pA samme 
sag. Der er alk8 tale om muligheden for at sammenta:nke elementer, som eIIers er modstri- 
dende eller konkurrerende. uden at disse dog holder op med at være modsaetningsfyldte p& an- 
dre niveauer. (Saveri & belli, 1 990) 

Ud fra Batesons tankegang kan en handlesammenhæng kategoriseres og beskrives pli fomkel- 
lige måder. Lad mig give et eksempel: 

Et barn i en vuggesiue sidder i garderoben og hver med at trekke sin arm ud 
~fmmt pa jakken. 

P& et handleplan foretager barnet handlingen ,,at atkke men ud af ærnet". En handling som 
indebærer en rzkke delhandlinger. 

Men vi kan også beskrive den samme handling som noget, der bevidst indgår i det paedagogi- 
ske arbejde. Barnets handling kan for eksempel kategoriseres i termer af ,,selvstændighed". 
Forståelsesrammen eller konteksten er en anden. Handlingen stettes direkte af den voksne, som 
genkender den som en rutine til udvikling af færdigheder ud fra en bredere piedagogisk indstil- 
ling om, at sådanne dagligdagsrutiner er vigtige momenter i barnets udvikling af selvst~ndig- 
hed.(ibid) 

Den samme handling kan beskrives ud fra et pzdagogisk rnØnster, bestående af forskellige mo- 
menter af b~m-b@m og bØm-voksen relationer. Nogle gange er det gensidigheden i relationen, 
der er i fokus, andre gange komplementariteten elier symmetrien. 

Saledes er det nogle gange hensynet til barneis selvstandighed, der vxgtes hejst. Den voksne 
forstår barnet og det5 bestmbelse~ og indgh i samarbejdet med barnel om losningen af op- 
gaven. Andre gange er det mere praktiske hensyn, der må iages. Den voksne hjzlper barnet 



eller overtager heIt opgaven. Det er vigtigt, at disse relationsformer ligger Sbne som mulig- 
heder, og at de ikke udelukker hinanden, men derimod betragtes som komplementme. 

Vi ghr ud fra, at barnet i eksemplet selv vil kunne tage sin jakke af. Men denne handling kan 
også rumme andre muIige intentioner fra barnets side. Måske ligger barnets hovedmotiv ikke 
i selv at kunne tage jakken af. Barnet kan have andre intentioner knyttet til handlingen. Måske 
vil barnet hellere have, at den voksne hjælper med den besværlige opgave, fordi do er noget 
andet og vigtigere, som barnet hellere vil Iige nu. Måske Ønsker barnet blot at f3 ubetinget 
opmsrkcomhed fra den voksne. 

Pointen er, at man ikke fl forhånd kan sige, at det enten er den ene eller den anden beskrivel- 
sesmade, der er den rigtige. ligesom man ikke kan sigt, at den ene beshvelswmide udelukker 
det andet. Det afgaes af den kontekst, barn og voksen ser handlingen i. 

Systemtænkning er kendetegnet ved netop at operere med et bredt spektrum af samtidige di- 
mensioner og niveauer. Dog kan man i sin analyse fremhæve enkelte niveauer eller dimensio- 
ner frem for andre og dermed vælge en bestemt synsvinkel frem for en anden. 

Kropsligheden som helhed 
Aelhedstznbing og kompIeksiter er de træk ved systernteorien, som overordnet set får betyd- 
ning for opbygningen af ,.Den integrwende Baggrund". 

Ved hjælp af kropsligbed som metafor har Andrea Canevm beskrevet helhedstænkning og 
ikke-linearitet i forhold til hvordan man opfatier &rn og deres udvikling. (Canevaro 1974) 

Canevanis overvejelsex udspringer af nogle generelle forhold, som afspejIer opfattelsen af 
barndom og dens placering á vores samfund. Han Fremhzever, hvorledes den institutionalisere 
de opdragelse (is~r isydempæiske lande) gar sig skyldig i en begraenset opfattelse af bamet 
og dets udvikling. Isa3-r skdesystemet kritiseres for dens fragmenterede opfattelse af barnets 
liv. Dette ses blandt andet i skolens inddelingen af tid og rum i forhold til fag, hvor der traditio- 
nelt ikke - eller i meget begrænset omfang - eksisterer en sammenheng mellem fagene ind- 
byrdes og mellem fagene og barnets liv og udvikling. I skolen sker der også en nedprioritering 
af den kropslige non-verbaIe udtryksform, kroppens eget sprog, til fordel for den verbale 
udtryksform. Ligeledes er betydningen af kropslige relationer ved at forsvinde i de h@jt indus- 
trialiserede samfund. 

Denne fragmentariske og splittede opfattelse af barnet og af barnets liv og udvilding h~nger 
ifplge Canevaro sammen med en bestemt måde at tznke på, en bestemt logik. som han beteg- 
ner en ,,frernadsh-idende linmr logik". Det er den logik, som styrer sprogets struktur, ifØlge 
hvilken vi lærer og vznner os til at organisere elementer successivt, og f@Igeligt til at analy- 
sere &t element ad gangen. Denne Iogik, som har sin funkiionalitet i forhold til sproget, mm- 
mer nogle begrænsninger, nar det handler om at forstå og beskrive mennesker og deres liv. 

For at kunne opfatte barnet som et helt menneske, fremfor en samling af funktioner, er det 

if~lge Canevam ndvendigt at udvide den fremadskridende lineære Eogik med det, som han 
kalder en ,,biled-logik" (logica di quadro). Det er en logik, der giver mulighed for tilstede 
"mlse af flere fmkelIige elementer ad gangen, i sammensate helheder, og ikke successivt i 
=@efdger. En logik der ogsi3 kan rumme modsigelser. og som bryder den konventionelle or- 
den, kontinuitet og konfomisme.  et er ikke en enten-eller logik, men en bådeog logik. 

ff~lge Canevaro mvliggfl denne billed-logik en aendring af vom tænkning, saledes at vi efter- 
hariden wnner os til at se tingene i sammensatte helheder og ikke som isoIwede elementer. 

e er er inden for den lineaere logik en tendens til, at alt det, som ikke kan organiseres og Has- 
sifimres sprogligt, bliver glemt eller tilsidesat, siger Canevaro. De værdier, tegn og betyd- 
ninger. som bringer uorden i den fastlagte konventionelle orden, bliver ladt udenfor eller gjort 
betydmngslØse. ?A samme måde som den kropslige dimension, rned dens betydninger og 
muligheder, ofte er blevet fornemt i den psykologiske og pædagogiske debat. (ibid) 

Kropslighedens kiydning som billede for helhed består i, at hoppen er bærer af elementer, 
manifesterer sig samtidigt og således bryder med den fremadskridende lineaere logik. 

I relation til kropslighed kommer samtidighed og helhed saxligt til udtryk i legen. Når et barn 
leger, er det aktivt på flere forskellige interagerende niveauer. Legen implicerer Mitet af hele 
barnet. Handlinger er forbundet med sproget. Ordene, tonefaldet, bevxgelseme, mimikken og 
gestus hznger igen sammen rned motiver, tanker og ffllelser. I legen er der ikke tale om .,akti- 
vering" af enkeltstående funktioner og kapaciteter, men om involvering af barnet i sin helhed, 
i en symfonisk helhed. 

Denne heihed kan ofte blive brudt savel i teorien som i praksis. Den teoretiske psykologi har 
selv været med til at skabe et fragmenteret billede af barnet. Der har vmet en tendens til, at 
forskellige psykologiske retninger har konkurreret om at fiemhzve egne specifikke inter- 
esseområder. Dette har bl.a. f@rt til, at enkelte dele eller aspekter ved bamers BV og udvikling 
er blevet prioriteret i forhold til andre og har fået afg~rende status, uden at de er blevet tænkt 
sammen. (Cecchin, 1992) 

En mere sammenhængende opfattelse af barnet hver, if~lge Canevaro, at vi genfinder og 
medinddrager nogle af de dimensioner, Som konventionelle normer har tilsidesat eller overset. 
Canevaro fremhæver således n@dvendigheden af at valorisere det, der er anderledes. og det som 
adskiller sig fra normen -herunder også mangler, der ferer til handicaps - til trods for at dette 
kan virke paradoksalt. Det anderledes er ofte bzrer af tegn ag anledning til begivenheder, som 
almindeligvis ikke herer under det konventionelle sociale system. Derfor kan det .,atypisk&' og 
det ,,anderledes" barn medvirke til en genopdagelse og valorisering af fors@mte dimensioner, 
som for eksempel kropslighed og sanselighed. (Canevara 1976) 

Rdateret tiil den pzdagogiske verden betyder det, at man må anskue pzdagogiske indsatser i 
den sammenhæng, de indghi, og ikke som isolerede st~rrelser, der virker selvstamdigt og uaf- 
bngigc af sammenh~ngen. 



Pzdagogiske indsatser og aktiviteter indgår i komplekse forbindelser inden for bestemte Sam- 
menhænge, og irnplicerer forskellige former for interaktion. Der er både tale om en interperso- 
nel interaktion: mellem Mm, mellem voksne og mellem &m og voksne, Og samtidig ogsa en 
interaktion mellem personer, deres indbyrdes relationer og miljwt. 

Paolo Zanelli definerer ,,Baggrunden" som ,den struktur, der foibinder vores oplevelse af 
virkeligheden", og som giver os begreber, vi kan erfare enkelte aspekter af virkeligh@en med 
her og nu og fremover. (Zanelli, 1990. s. 20) Som padagogisk begreb henviser ,,Baggrund" her 
til en sammenhæng der omfatter &m, voksne og omgivelser og deres indbyrdes relationer. 
,,Baggnind" er derfor en dynamisk skuhr, som forbinder voms oplevelse af - og vwes erfar- 
ing med en bestemt virkelighed. Det er denne forbindende egenskab, der ligger i simkturen i 
en ,J3aggmnd", og som er vigtig i forhold til integration. Det som gØr, at en ,Baggruod" kan 
vzre en ,,integrerendew kontekst. 

Rud på en definition 
,,Den integrerende Baggmnd" er et facetteret begreb, som kan defineres på flere forskellige 
mgder, afhængig af de vinkler man ser det ud fra, og det niveau man opererer indenfor. Det kan 
ikke defineres entydigt, da det er et komplekst og mangesidigt begreb. Derimod kan begrebet 
defineres ved at anvende forskellige synsvinkier, som vil afdække forskellige sider ved begre.- 
bet. 

Disse sider introducerer nogle af de centrale aspekter ved denne metodoIogi, som senere vil 
blive behandlet mere udferligt. Lad os se på nogle vinkler. 

-Ud fra en metodologisk synsvinkel defineres ,,Den integrerende Baggrund" som 
et redskab ri1 planlmgning aflehible og konsekvente p~dngogiske og didaktish 
forl@b i bØrnehaver og skoler. (Zanelli 1990) 

- T et udvikiingspsykologisk perspektiv kan ,,Den integrerende Baggrund" 
yderligere opfattes som et ,,motivationelt referencefeid". En bewnings- 
siimmenhmg, som fremmer udvikling af motiver, evnen til selvorganisering og 
samarbejde. (ibid) 

-Personlighed - psykologisk set stØtter og fremmer ,,Den integrerende Baggrund" 
interaktionen mellem det kognitive, det emotionelle og det motivationelle aspekt 
i barnets handIinger, 

-P5 et overordnet niveau kan ..Den integrerende Baggntnd'hnskues i terner af 
rneta-kontekster og forbiridebsestn#~~~tre og -.rtrukturer (Canevaro 1988). 

I ,,Den integrerende Baggmnd" kan man udpege en såkaldt instifutionel for- 
bindelsesstrukfur og en nnrrafiv forbindeelse~~~tlukt~~r. Den f@rste er en struktur 
af konkret og organisatorisk art mens sidstnxvnte es et mere abstrakt menster af 
forbindelser. 

-I forlangelse heraf kan ,,Den integrerende Baggrund" ud fra en integrations- 
synsvinkel forstås soni en måde, hvorpåforskellige individuelle hisrorier sam- 
menflettes i en fml1e.r historie. 

-Ud fra et praktisk-organisatorisk perspektiv er ,an integrerende Baggmnd" 
ensbetydende med personalem#del; ingttagelse6 b)mm@del; samtales ud- 
arbejdelse og koht udfgrelse af projekter; etablering af pmjektsvmrkraedet; 
leg, fortalling, dislatssion, dokumentation og formidling. 

-Ud fra en fagpzdagogisk synsvinkel kan ,pen integrerende Baggmnd ses som 
en stadig (~d,@r~kPring~~pgm>e, hviht indebarer lobende kvalif~cering I 
forhold til den dialogiske fremgangsmåde i form af papdagogiske overvejeIser, 
faglig supervision, ajourfaring og efteruddannelse. 

- Man kan også inddrage andre perspektiver i definitionen af ,,Den integrerende 
Ba~nd'', som for eksempel det indlmingsmæssige og didaktiske perspektiv. 
Her kan den ,,integrerende baggrund" medvirke til udvikling Hmetakognirive ka- 
paciteter. som det ,,at Ilaere at lam". 

De udpegede sider af ,Den integrerende Baggmnd" kan km skilfes ad i en abstrakt analyse af 
begrebet. I virkeligheden eksisterer de forskellige aspekter samtidigt, og er interagerende med 
hinanden, p3 flere niveauer og p5 forskellige måder. 

Som nzvnt opererer ,,BaggmndenU inden for den pdagogiske virkelighed gennem to for- 
skellige net af forbindelser. den narrative og den institutioneIle. Det er arten af - og samspillet 
mellem disse strukturer, som gØr den pædagogiske virkelighed til netop en sammenhængende 
og in tepret kontekst, en ,,Integrerende Baggrund", som har en integrerende egenskab. 

I de f~lgende afsnit vil jeg se nzrrnere p21 ,Jaggmndensa forliindelsesstrukturer og derefter 
sztte fokus p& integrationsbegrebet- 



Kapitel 2 

9 9 BAGGRUND" SOM 
METASTRUKTUR 

Den narrative forbindelsesstruktur 
~t integrationsperspektiv med ,Baggmnd" som redskab forudsætter, at man ikke tænker i ,,al- 
mideEige" kontekster, men i kontekster af en anden ah Et eksempel kan vm med til indled- 
ningsvist at klargØre .&n integrerende Baggmnd" som forbindelsesstruktur. 

Lud os sige, at vi knr m kurve med henholdsvis abIel; parer og bananer: De tre 

kurve +@r tre forskellige kategorier: &bierne, paerenie eg bumeme. Disse 
karegorier er veldefineede eg afgr~nsede fra hinanden. Lregges et &e i 
pmrenes hm skabes uerden og begrebsforviming. Ønsker man at danne en 
magde, som kan in&hoIde bdde tzblel; parer og bananel; m4 man finde på en 
kategori, som ,,upniblemafiik" km rumm dem alle fre. Vi kun si? stille de tre 
kurve i en kasse og kuide indholdet frugt. Gmnem frugtkategorien er ckr altså 
etableret en forbindelse mellem mblel; pmrer og bangnet: Alle tre erfmgter og 
kan nu - uprvbhmatisk og meningsfyldt - ligge i den samme kusse. 

Hvis vi nu indf#rer enjerde kurv i ekremplet,f.eh. med br&d, srf bliver opgaven 
at finde eta endnu rummeligere og mere overordnet kategori, hvorunder bdde 
figt og bred kan samlesq Herved nånar vi frem til kategorien mad. 

Man opgaven kan ogsi @ses pW en anderledes og ubnventinnel måde. En hl 
artden slags foreningskufegori kuwe v#re an historie, $eks. en fantrarifort~lling 
eller et teatersrykke om en festmiddag, hvor elementerne personificeres i figur- 
erne: Æblet, Pmren og Banarnen som rnfldes &r@der p5 et frokostbord- 

Denne sidste kategori krzver andre ag mere uszdvaniige forbindelser end den fonte. Den 
forudsxtter, at man bevæger sig inden for en anden samrnenhzng end den, frugteIementerne 
normalt befinder sig i. Det er ikke Lngere det ,,spiseligem, men det ,,fortzllende", som udgØr 
den afgrænsende forståelsesramme. 

,,Den inteprende Baggrund" virker igennem bade en sakaldt institutionel og en namtiv for- 
bindelsesstdtur eller rnmster. Set som nmativ stmktur udger ,,Den integrerende Baggrund" 
en ftelles historie, som forbinder forskellige individuelle historier, betydninger og perspektiver. 
Begrebet ,,narrativ forbindelsesstruktur" (siruttura di connessione namtiva) er udvrklet af An- 
drea Canevaro (Caaevaro 1988) ud fra Batesons teori. 



En central og grundlieggende antagelse i Batesons teori er den, at der er en sammenhzeng eller 
,,en n~dvendig enhed'' mellem mennesket og naturen. (Bateson 1984. s. 11, dansk udgave) 
,,Hvad er det for et m~nster," spØrger Bateson, ,.som forbinder en krabbe med en hummer og 
orkideen med kodriveren, eg dem alle fire med mig? Og mig med dig? Og os alle seks med 
m~ben i en retning og med den ... skizofrene i en anden retning?' (ibid s. 11) Herned hen- 
ledes opmzrksomheden pA selve ,, m#nsteret, der forbinder". 

Det er netop opmzrksomheden pi3 det forbindende aspekt indeholdt i Batesons tanker om sam- 
menhzngen meIlern mennesket og naturen, som inspirerer Canevaro til at bringe denne erk- 
endelse videre ti1 den pædagogiske verden. Forbindelserne kan forstås som led til at skabe sam- 
menhæng mellem forskellige, og eventuelt adskilte elementer. Forbindelser kan være ngglen 
til integration. Der er, i Batesons teori, i!&e tale om enkelte, linmre forbindelser, men om kom- 
plekse og sammensatte former som netop mpinsfre eller strukturer af forbindelser. 

Bateson definerer en struktur - eller et mdnster-der-forbinder som ,,en metastmktur. ..en sóuk- 
tur af strukturer". Han foresIk at man tænker på m@nsterei-der-forbinder som en dynamisk 
,,dans af interagerende parter" hvor det, der holder parterne sammen er, at de tilhgirer den 
samme historie. (Bateson 1984 s. 25 ff) 

I forkngeise af Balesons tankegang inctoducaer Cmevm termen .,narrativM ved siden af ter- 
men rn0nster eller struktur. Ved narration eIler fortzllevirksomhed farstar Canevam en 
virkelighed tænkt og udwh i historiske termer. (Lanevara 1988 s. 13) 

Livshistorier 
Der er fØrst og fremmest tale om historie som individuel livshistorie. Den individuelIe historie 
opfattes som en vigtig ,,beholderu for det billede, barnet eller den voksne har af sig selv over 
tid, og som holdes sammen af erindringen. 

Igennem erindringen kan barnet fastholde opleveIsen af at være .,sig selv'' eg af at ,,fortsærte 
med at vzre sig selv" over tiden. Dvs. oplevelse af sig-selv-i-udvikling i forhold til skiftende 
livsomstzndigheder og omgivelser. 

Denne oplevelse af selv-kontinuitet er vigtig i forhold til barnets reorganiseringsevne, dvs. 
evnen til at kunne forstå - og kunne handle adækvat i forhold til - nye sociale sammenhænge 
på baggmnd af tidligere erfaringer og erkendelser. Det nye kan vEre af dagligdags karakter, så 
som at indg3 i en ny legesammenhamg, erler det kan vme at begynde i vuggestue, bflmehave, 
skole eller fritidshjem. 

Antagelsen er, at barnet vil kunrie handle ad~kvat i forhold U1 de nye livsopgaver, i det omfang 
der gives m~ilighed for at etablere kunstrriktive forbindelser rneIlem alIerede udviklede 
kapacitetm og de nye udfordringer, barnet meder. Udfordringerne, der bide nimmer mu- 
ligheder og begrænsninger, og som netop kan være mere eller mindre udviklrngsfremmende 
for barnet afhængig af dets evne til at reorganisere og omorganisere sin viden og kunnen. 
Processen kan anskues i termer af wcursivifet. 

Bateson (Bateson 1994) beskriver recursivitet som modsætning af Iinealitet. Mens ,,IinealW 
beskrhei et forhold mellem en mkke elementer, saledes at det ikke er muligt at vende tilbage I 
61 udgangspunktet, henviser termen .,recursiv" til netop denne mulighed. 

l 1 livshistorien kan man bevæge sig recursivt, det vil sige både retrospektivt og fremadrettet ud 
fra det nuvzrende ståsted. 
RetrospekGvt i betydning af at ,,g& tilbage" og .bente noget", for bedre at kunne forstå noget 
andet her og nu, eller for at kunne perspektivere fortiden i nuet. Fremadrettet i form af forud- 
@beo af det, der endnu ikke er formuleret og realiseret. 

Livshistorien rummer elementer, som bevidst kan inddrages i det konkrete pædagogiske arbej- 
de for at fremme barneis reorganiseringsprocesstr og for at etablae integI-ationssammenhæn- 
ge. Indholdsmæssigt set rwrnrner livshistorien vigtige elementer i fom af personIige be- 
tyninger. Det er disse betydningsfulde elementer, der opsamles og forbindes i ,Pen integre- 
rende Baggrund" saledes at de danner en fæJles referenceramme og en fælles handling- 

Betydninger 
,,Den integrerende Baggrund kan i sin essens defineres som enfmlles konteksl af beqdninger 
eller som en be~diaingssunsmnhct.ng. 

Betydninger opfattes her som det, der på et givent tidspunkt er særlig vigtigt og relevant for l 
bmet f~lelsesrn~ssigt - dvel kognitivt 30m motivationelt set - altså det, som har en sarlig per- 
sonlig værdi og interesse for barnet. 

Betydninger kan rzre mangeartede. De kan ~axe'bAret af konkrete genstande eller også kan 
de fremsiil i mere abstrakte og meta-kommunikative former, så som stemninger, fornemmel- 
ser, gesti og ritualer. Betydninger kan eksempelvis ligge 1 det, som Daniel Stem kalder for 
,,vitalitetsF~ldsef', som det lille barn oplever i form af almindelige f~lelsesbetonede hand- 
linger. For eksempel måden moderen tager spædbarnet op på, holder det i sine arme, reder sit 
eller barnets hi, rraekker ud efter flasken ... (Stem, 199 1, s. M) 

Betydninger kan være båret af konkrete, dagligdags ting, som for eksempel en bestemt pude 
eller dyne. Betydninger er ofte knyttet til leget@j og andre genstande. Almindeligvis kan bØm 
i stor udstr~kning selv give udtryk for det, som har s~rlig betydning for dem, for eksempel ved 
at formulere onsker eller forslag direkte til den voksne. Men betydninger kan ligesåve1 frem- 
sa i mere indirekte form. som tegn og begivenheder, der krzver szrlig opmærksomhed og hvis 
afdækning kr~ver psykologisk, nzrværende kontakt fra den voksnes ide. Betydninger ligger 
ofte i &menes slkaldie .,spor6'. 

Spor 
Spor skal Forstås som tegn, sam barnet har efterladt, efterlader eller ikke-efterlader. Spor som 
barnet har efterladt eller efterlader kan vzre noget som barnet er sxrligt optaget af, specielt hu- 
sker, ofte tegner, leger eller fortaller om. Det kan også vzre ting, som barnet indsamler og be- 



varer saerligr omhyggeligt. Omvendt kan spor vawe noget barnet ikke eniydigt og klart kan 
udtrykke. Endelig kan spor vzre tegn som barnet ikke efterlader eller med andre ard en riage 
eller manglende evne til at sstte synlige mærker i sin omverden. Mangel på spor er ogsá et 
tegn, der har betydning. 

Sporene viser hen til barnets livsverden, dets motiver, Mlelser, tmker og erfaringer. Nogle spor 
er tydelige og abenlyse. Det kan for eksem@ være en saxlig interesse for bestem. fantasifi- 
gurer fra b~ger og filmveden eller ogsA optagethed af bestemte legegenstande. Andre spor er 
mere .,kryptiske", svage og svære at få eje på. SAdanne spor frernstih nasten som gider for den 
voksne og hver tolkninger samt formulering og afpwvning af hypoteser. For eksempel en 
treårig piges tilbagevendende interesse fos at tegne det, hun konsekvent betegnede som ,,et 

bjerg". 

spor-bkgrebet introducerer Andrea Canevaro i sin bog. J bambini che si perdono neE bosco" 
@Ørnene der farer vild i skoven). I bogen sammenIigner Caneym institutionslivet, fra 
vuggestue til skolen. som en tur i skoven. Der er bØm for hvilke turen bliver cn spændende og 
givende rejse. siger han, men der er ogsi3 Mm, som ,,farer vi[# og bliver vzek i skovens mØrke. 
Det er de bprm. som af forskellige grunde feler sig fortabte, forvirrede, desorienterede og som 
derfor ikke km nyde godt af skovhirens goder. Det er bw, som ikke kan finde gode stier at gA 
på eller venner at f~lges med, og som ligeledes har svzrt ved at finde vejen hjem. Om disse 
beirn beretter Andrea Canwaro gennem nogle eventyr i sin bog. Eventyret om PolIicino, der er 
en fortolkming af ,,Hans og Grethe", et særlig interessant i denne samrnenharng. 

Historien om Pollicina 
Pollicino er en dreng, der bliver efirladt i skoven af sine forddm, som er mget 
fattige. De hm i& råd til atforserge ham. og de kaber, at nogen vilfinde Ram 
og tage sig af ham 
Pollicino, som harer omformldre.ent.s pianer, indsamler sm& hvide sten, sum hn 
Z~gger i sine lommi: Da han dagen efter bliver f@rt ud i skoven af fuderen, 
afnirerker han et spor nted stenene p6 vejen. Om uften kan han fplge stenene og 
komme hjem fif sine foreidre, der bliver gIrrde for at have ham hjemme igen. 

Familiesitua~ionen fow~erres og fornidrene er n@& til igen atffire Po6licino ud i 
skoven. Denne gang sker det hele meget hurtigt og Pollicino, som ikke Ro# rat? rat 

samle sten, rager istedet noget br#d med i dommen. Han vil aficerke vejen til 
skoven med br#dkmnumer. for igen ar hnnefinde hjem. 

Men hfalene spiser brgdea og sporeneforsvinder: Denne gang kan Pollicino ikke 
finde vejen hjem ... 

Stenene havde varet -ydelige og sikre spor at g; efrei: Bdde for Pollicino og for 
de andm. Pullicino kacnnefinde hjem og andre viEle have kunnef finde ham. Br~d- 
kmmmeme var derimod usikre og skr#belige spoi: som hurtigt forsvnndf, lige 
som muligheden for ar finde hjem.. (Canevaro, 1976) 

pollicino - der til sidst i fortællingen reddes af et fzllesskab omkring janaldrende kaera- 
t~ - er udtryk for vigtigheden-i, at tænke i livshistorier og i potentialer til at reorganisere 
tidligere erfaringer i forhold bil nye livsopgaver i nye sammenlimge. 

bØrnene træder ind i institutionens verden, svarer det til, at de bliver fpra ind i en skov. 
Nogle m, fylder lomme med hvide sten, der kan ses ydeligt selv om natten, i rnheskn. 
mdre &m kan - af flere grunde - ikke forsyne sig med sten og efterlader sig i stedet kun b&- 
krummer som spor- Disse bØm vil ikke selv vzre i stand til at finde hjem igen , hævder 
Canevaro. 
I bmehaveskoven ei der bom der i lighed med Pollicino kan eftecIade holdbare spor og til at 
orjentere sig og finde egne veje. For disse bØrn er skovtuten et spasdende eventyr, hvor de mor- 
er sig i at udforske skoven og dens hemmeligheder, mens de lam den at kende. De kan sam- 
tidig fæstne denne viden i deres dndringer, altså hytte den nye viden itil de spor, der fmr 
dem hjem. Disse b~ni er herrer over det nye territorium, fordi de mestrer de nedvendige tegn 
for at kunne lzre del at kende og færdes i det, og kan samtidig forbinde det nye til det kendte. 
Hjemmet bliver således en namærende mulighed, noget de trygt kan g& fra og vende tilbage 
til. 

Andre m tilbringer ligeledes dagen i skoven og lærer bade mer, fugle og dufte at kende, 
fortseetter Canevaro. Men n% dagen $5 er gået, kender disse Mm ogsL til frygten for ikke at 
kunne orientere sig. ikke at hnne finde hjem. Deres spor er svage og swbelige og kan ikke 
hjzlpe dem i deres faden. Disse b@rn har måske noklaxi mange nye ting i skoven, men de har 
svmt ved at forbinde de nye tilegnelser til de fonidgende. Skoven opleves af disse b~rn som 
et farefuldt sted, hvor de risikerer at forblive fremmede eller at blive udstdte. 

De &m, som selv kan finde hjem. kan ogs3 gå videre frem i skoven og overvinde en stor del 
af de forhindringer, de mder undervejs. Men de bpm, der ikke kan finde hjem, vil ogsa have 
svært ved at gå fremad, fordi ethvert sluidt vil f~re dem Izngere og lengere væk, og få dem til 
at fare mere og mere vild. XI sidst risikerer disse b@m ikke længere at kunnegenkende sig selv 
og tingene omkring dem. Ligesåvel som de vil have sv~rt ved at genkende hinanden, og at finde 
nogen at g8 sammen med. (Canevm 1976, s. 27f) 

O 

Udtrykt i andre termer, antages barnets evne til at handle og til at realisere sine udviklings- 
potentiale* at v~re tæt forbundet med de muligheder, barnet gives for at kunne danne kogni- 
tive-emotionelle forbindelser mellem forskellige delområder i dets aktuelle livsverden og 
mellem tidligere og nutidige erfaringer. Heraf vigtigheden af sammen med barnet at identifi- 
cere devante spor efter og deres betydning for barnet. Spor bliver således til muIige for- 
bindende elementer, den voksne bevidst kan arbejde ud fra og med, i den pxdagogiske planlæg- 
ning, for at skabe kontinuitet og sammenhiting i barnets institutionsliv. 

Sppr er hermed tat kny ttet til begreberne identitet og livshistorie. Man kan sige, at sporene er 
med til at sammenholde og fæstne barnets livshistorie og forankre denne i verden, ogsi gen- 
nem konkrete genstande. Avis man, som i Pollicinos fortadling, ikke kan holde sammen på sine 
spor, har man formodentlig ogsi svm-t ved at fastholde sig selv og sin egen identitet i tid og 



mm. Det vil sige forbinde det, man ,,var" i går, med det, man ,,er" i dag og maske ,,kan blive" 
i morgen. 

Igennem hukommelsen er identitet og historie saledes forbundet med hinanden i erindringen: 
det at kunne fastholde sine spor i verden over tid. 
Sporene tilkgges herned en forbindende funktion, idet de s3 at sige giver barnet mulighed for, 
psykologisk set, at omorganisere nye erfaringer p& grundlag af tidligere erfaringer, i overgang 
fra en erfaringssamrnenhang til en anden. For eksempel mellem institutionen og hjemmet, eller 
mellem to institutioner, når disse psykologisk og erfaringsmæssigt set ligger langt fra hinan- 
den, således at skifter ikke opleves som brud. men derimod som udvideIse af barnets kanbete 
handlemuligheder. 
Det er hermed ikke bruddet eller skiftet, der i sig selv er problematisk og negativt. Men deri- 
mod skiftet uden spor, bruddet uden bro. 

Sporene kan anvendes bevidst af den voksne i tilrettelzggeIse af det pxdagogiske arbejde, Gen- 
nem systematiske iagttagelser og analyser af &menes spor kan den voksne identificere rele 
vante betydninger hos Mm, med det furni1 at gØre disse til udgangspunkt for planlægning af 
aktiviteter og projekter. 

Gennem en dialogisk proces kan individuelle betydninger blive fremh~vet, opsamlet og for- 
bundet med hinanden ved hjælp af en fortælIing, hvorved der skabes en fælles betydningssam- 
menhæng med et fælles meningsindhold. 
Der opbygges med andre ord en Integreret kontekst, en fzlIes historie, et opbygget udgangs- 
punkt I brnenes individuelle betydninger, sadan som de lebende udvildes og forandres i 
processen. ,pen integrerende Baggrund" spejler siledes individuelle betydninger i et fælles 
perspektiv i retning af en meningduld, fælles virkelighed. 

En fælles historie 
At arbejde med en nanativ forbindelsesstruktur vil sige at træde ind i menes egen be- 
tydningsverden med henblik på at fnrmhzve det, som er betydningsfuldt for det enkelte barn, 
og forbinde det med det, som es betydningsfuldt for andre bØm. Gennem genopbygningen af 
en mængde betydninger, der tilsammen danner rnpnsteret for en fori=lling, skabes en fzlles 
historie. 

Denne fzlks historie kan vxre fi enet af ede hentet fra dagligdagens reelIe verden, såvel som 
af trzde fra fiktions- og symbolverdenen. I denne forbindelse kan man tale om forskellige for- 
mer for ,,Integrerende Baggrund", der dog er overlappende og interagerende.(Canevaro 1988) 
Man kan skelne mellem; 

- ,,Fantasibaggrund", en form for fiktiv ,,Baggrundu baseret p3 fantasi. leg og 
eventyr. 

- .,Y~rkstedsbaggmnd", en form for produktiv og skabende ,,Baggnind". 

- ,,Realbaggmnd", en fom for undersagende, analyserende og fortolkende .gag- 
grund". 

I den namtive struktur fol-bindes individuelie betydninger - det som p& et bestemt tidspunkt har 
og interesse for det enkelte bafn- Når der i den nmative stnikhir fp~s tråde pi mærs 

af bgrnenes individuelle betydninger, der herved vaves ind i det samme fwtælIings"stof', op 
samvzret karakter af en fælles livshistorie. Det er inden for en &dm f~lles historie, at ogsfi 

særlige begivenheder og prob1ernstillinger, f,eks. i relation til b@m med specifikke behov eller 
fysiske og psykiske mangler, kan få plads og opnå anerkendelse som delkomponenter af histo- 
+n, frem for at de bliver betragtet som forstyrrelser eller særlige tilfzlde. 

ennem .,Baggnindenh gives med andre ord del enkelte bat-n mulighed for at kunne anbringe 
sig selv inden for et monster af meningsfulde forbindeIser. Altså en mulighed for at placere sig 
selv med sin egen historie inden for en fælles historie i en fzIles kontekst af sarnmenhznge. 

Leg og ,,Integrerende Baggrundd6 
Processen i ,,Den integrerende Baggmnd" kan sammenlignes med en fantasileg, hvor hele 
stuen elIer institutionen danner ramme, og som forlgber over dage, uger eller maneder. 

hakteristisk for den smide fantasileg er, at der, i takt med at Iegen skrider frem, digtes en 
historie, med alle deltagernes biddrag, omkring et fzlles interessefelt. Legen far herved karak- 
ter af en fremadskridende fariælling, der er et miginalt og autentisk hændelsesforl@b. 

I 

I fantasilegen skabes fortzellingen gennem legens egen dynamik; i .,Den integrerende Bag- 
grund" gennem den narrathe forbindelsstruktur. 

Ivy Schousboe (1993) har beshvet dynamikken i den spontane fantasileg. Hun antager, at 
b@rn i legen handler pi samme tid inden for flere forskellige virkelighedssfærer: en fiktiv sfa:re, 
en regisfrere og en reel virkelighedssfxre. 

Den fiktive sfzre rummer legens forestillinger og temaer, regisfæren omfatter ideudveklinger, 
forhandlinger om eksempelvis roIIefordelinger og forberedeIse af legerebisitter, mens den 
reelle sfme udgar de konkrete betingelser for legen, herunder det fysiske mm med dets mu- 
ligheder og eventuelle begrænsninger. 

Samtidigheden muligg~res på grund af gennemtrrengeligheden af disse sfærers ber@rings- 
flader, der på samme tid bade adskiller og forbinder sfærene indbyrdes. 

,,Den simultane eksistens af indbyrdes permeable [gennerntrzngelige, red.] vir- 
kelighedssfærer er af vigtig funktionel betydning for legen på to for hinanden 
kornpletterende mider: Dels kan der tilf@res ideer, ,,materialeM, fra det stgrst 
tærke1ige virkeligbedsnim, og dels kan disse ideer geres realisable, idet sfxrene 
kan ,,tale med" og korrigere hinanden, saledes at ingen sfme lidet uitillelig over- 
last" (Schousboe. 1993, s. 11 I) 
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voksne guider og st@tter bØrnene i at udtrykke egne ensker. ideer og forslag og til at lytte til an- 
dres. De voksne forerager IØbende vurderinger i de konkrete situationer om eventuelle jus- 
teringer af processen. De kan også fores13 ændringer med henblik p% at sikre at alle b@m, ud 
fra egne kapaciteter, behov og interesser, aktivt deltager i processen. 

I denne pmes bevzger bemene sig Ligeledes inden for de tre forskellige sfærer, blot med nogle 
andse fomdszetninger end de vuksne har. Det er den voksne der har overblikket og det pda- 
gogiske ansvar over fwl~bets relevans og konsistens i forhold til den pxdagagiske målsætning. 
Det er den voksne, som skal sikre at indholdet i de aktiviteter og projekter der igangszettes er 
meningsfyldt for bsniene, at Wrnenes har en personlig interesse og motiv knyttet ti1 det, der 
arbejdes med. 

Men Mmene har, ved siden af og samtidig med det store, fæliles forIdb, også andre mere umid- 
delbare og spontane legeforleb. Disse lege og aktiviteter bygger nogle gange videre pA temaer 
fra det fælles forlob, går nogle gange på tværs af det. mens de andre gange har en mere privat 
karakter og foregår parallelt med og helt særskilt fra det fælles. 

Fantasien i ,J3aggrunden'L 
Eftersom en stor del ddet, som har interesse og betydning for &mene meget ofte har relation 
til legen, rummer den nmtive farbindelesstmktur ndvendigvis også det mtive element i 
stene eller mindre omfang. Mens legen hm fantasien som et grundelement, er det ikke altid 
nemt .og uproblernatisk at inddrage fanlasien i planlægningen af det psodagogiske arbejde. 

Fantasien kan opfattes som evnen til at bearbejde, omfwme og overskride den reelle virketig- 
hed. Det er et kendetegn ved fantasivirksomhed. at der opereres med konnotative (bibetyd- 
ningm), billedlige og divergente bearbejdningsfomer. Disse lxarbejdningsfomer giver indi- 
videt sedige muligheder i forhold til at vurdere sin omverden og sit subjektivt befindende. 
(Schousboe 1993) Noget der såIedes supplerer og udvider de muligheder. som er knyttet til de 
denotative (objektiv betydning), begrebs1 ige og konvergente bearbejdningsformer, som kende 
tegner den mere realitetsbundne tænhingen. 

Fantasiens bearbejdningsfomer er særlige, idet de giver mulighed for at omforme og over- 
skride reelIe objekters og reelle handlingers betydning. Dette er et væsentligt og centralt aspekt 
i legen. 

I legen kan fantasiaktiviteter siges at v- et resultat af samspillet melIem forestillingsbilleder 
og indtryk fra fantasiens verden og erfaringer fra den reelle virkelighed. Man kan, med Sc- 
huusboes ord sige, at fantasien har en szrlig forbindelseslogik, der frit tillader .,at ethvert et- 
eller-andet forbindes med ethvert andet et-eller-andet p5 en eller anden måde" (ibid, s. 1 13). 
Det er dette særlige potentiale. der g@r fiktion til et optagt mm for realisering af integrerende 
kontekster. 

den fantasirnzssige bevxgelsesfrjhed, der tillader et stort antal kombinationsmuligheder. V.! 
at m~rke kombinationer og forbindelser, som har udvikIingsmæssig relevans for barnet, idet 
barnet i det fiktive rum har mulighed for at udforske og eksperimentere med aktuelt relevante 
emner og interesser. 

Fantasien tillægges hermed en emotionelt bearbejdede og en kognitivt udviklende funktion. 
anelli har interesseret sig for fantasiens funktion i forhold til barnets mulighed for en person- 
lig bearbejdelse og reorganisering af egne erfaringer. Fiktion og eventyr kan give muligheder 
for at forbinde elementer, der ellers ville forblive adskilte i bflrnenes knkning. Mellem 
fantasipIanet og den reelle virkelighed udvikles en form for tilbagevendende gensidighed, der 
g@r, at der kan bækkm linier pi tvm mellem de to planer. Det afgpirende ved den pedagogi- 
ske anvendelse af fantasi og eventyr er, at der skabes en kommunikation melIem de to planer, 
mellem den reelle virkelighed og fomtillingmes virkelighed. (Zanelli 1986, s. 64) 

I arbejdet med ,,Den integrerende Baggrund" kan fantasielementer fra Mm lege og 
fortadlinger inddrages i den f~lles historie. Historien, som fælles kontekst af betydninger, kan 
hermed fungere som motivationelf refemetfelt for BØmene. Biide i form af anerkendelse og 
i form d udvidet motivation. Anerkendelse nar immene. i den feeiles fortælling, som f.eks. kan 
være et teaterstykke. ,,genfinder4' egne fantasifigurer, eg som drivhaft og inspiration i ud- 
vikling af nye handle- og legemuligheder. 

,,Fantasibaggrunden" som fzlles rnotivationelt referencefelt antages at fremme de sociale re- 
1 

lationer blandt bemene, idet der i den fælles faritasifortdling, dannes ngrrative forbindelser 
meltern det enkerte barn og de andre bom. Det er i denne prmes, at der skabes et oplagt mm 
til integration af Mrns forskeIligheder og szrlige behov. 

Hensigten med ,,fantasibaggrunden" er ikke, at den voksne udwnker en fortælling, som kan 
(ind)fange bØrnenes opmmrksomhed, for herved at få bemene til at opnå bestemte mål eller 
resultater - vel at mzrke resultater som kan være i modstrid med Menes egne motiver. 
er vigtigt, at fantasielementet kommer fra bØrnene selv, og at b@rnene selv er med til at f@re det 
eventyrlige og fantastiske videre i forlibbet og udfolde det. For eksempel kan en interesse for 
biler knyttes til interessen for Batmanfiguren, hvorved den planlagte bil i et forl~b ,,omde 
fineres" til ,J3atrnobilen". 

Når fiktionen, med fortællingen og det narrative menster som ledetråd, er et oplagt handIenirn 
for pxdagogisk indsats, så skyldes det de allerede nævnte szrlige forbindetsesIogikker samt 



Kapitel 3 

$7 BAGGRUNDEN" SOM 
INSTITUTIONEL ORGANISATION 

Den institutionelle forbindelsesstruktur 
For at kunne realisere en fælles historie i praksis kraves der p~dagogisk planlægning og en 
sarlig organisering af,,tid og mm". Denne organisatoriske side ved arbejdet med ,&n inte- 
vride Baggrund" betegnes den institutionelle forbindeIsesstrumikiur. Det er et organisatorisk 
mmster, der skabes om og med den fzlles historie. 

Den institutionelle forbiridelsesstruktur opererer samtidig med den narrative stn~khir. Fmhold- 
et meIlem de to siruhurer er diaIektisk idet de fungerer i et etsamspil hvor de så at sige bygger 
videre på hinandm. Ligesom den narrative stniktur er den institutionelle forbindelsesstniktur 
en fleksibel stØrrehe, der hde ddm forandrer sig. Den institutionelle struktur involverer 
forhold bade i og uden for inslfitutionen. 

Arbejdet med ,pen integrerende Bagpnd" er kendetegnet ved at den prodagogiske wganis- 
I 

&g fprlger bevægelseme og ændringerne i arbejdspmcessen. Da det pædagogiske arbejde 
IØbende refererer til det enkelte bms og bámegnippens særlige interesser og behov, er der brwg 
for en hØj grad af fleksibilitet i arbejdets organisering og udf@relse. Den institutioneIIt 
forbindelsesstniktur er en sadan elastisk og formbare pædagogisk shktur. 

Men smidigheden i den konkrete udformning af arbejdet hmer samtidig en tilsvarende 
klarhed med hensyn til bade de pdagogiske målsztninger og udviklingsmålene. 
P~dagogiske miilsarnirager udg~r den langsigtede retning og det perspektiv, som det daglige 
arbejde er orienteret imod. De handler om, hvad man i institutionen vil med sit arbejde med 
&mene. 
UdviklingsmGl omfatter b%de de mål, b@m selv har for deres udvikling i form af kompetencer 
og færdigheder som de Ønsker at oprik og de m%, som de voksne sztter ph bomenes vegne og 
for deres arbejde med b~rnene. Idet udviklingen i stort omfang omhandler erhvervelse af nye 
kompetencer, rummer udviklingsrnåIene også et element af lzring ellm tilegnelse. 

Den institutionelle forbindelsstniktur omfatter flere forskellige niveauer, således at en bestemt 
indsats som for eksempel mdeakiiviteten kan finde sted på forskellige niveauer, med hvert sit 
formål, og hvor det er en forbindelse mellem indsatserne på tvms af niveauerne. Eksempelvis 
er indholdet af et bmnem~de relateret til det, der senere diskuteres på personalemwierne og p3 
supervisionsrnerderne. 



Rumtilmttelzggelse 
Et centralt element i den institutionell'e forbindelsesstruktur er organisering og tllretteleggeIse 
af rummet. Det institutionelle rum opfattes som .,ufærdigt" og som noget, der er i stadig ud- 
vikling og forandring. Tilrettelæggelse af rummet fglger bevægelserne i processen, og selve 
indretningen udspringer af projekternes temaer og indhold. Det fysiske rum bliver således til 
et udviklingsrum, des niuligg~r en interaktion mellem barnet og omgivelserne og mellem 
bprmene indbyrdes, ved at afspejle og forbinde Wmenes individuelle og fæHes interesser. 

Grundtanken om inddragelse af mmmmet som direkte reference til pædagogisk handling er i 
overensstemmlse med Mrns egen forhalden sig til omverdenen. BØrn interagerer lige fra 
starten aktivt og ikke kun responsivt med deres omgivelser. Man kan sige, at barn har en po- 
tentiel indstiIIing til at forme og omforme det, der omgiver dem. Dette aspekt er meget centralt 
i Iegen pg andre udforskende aktiviteter, hvor Wmene netop forsager at tilpasse ting i deres 
omverden til egne gnsker, behov og interesser. 

Et indtryk af, hvad en institutionel fwbindelsesstruktur kan være, får man ved selv at træde ind 
i en konkret ,,Baggrund"' og opleve en lille bid af en historie i dens tilblivelse. 
Denne oplevelse af ,,at træde ind i en historie" havde jeg, da jeg fgrste gang bes0gte bqirneha- 
ven i Villamarina, en landsby ved Jtaliens nord-astlige kyst: 

B#rtlehaven i I4llamrina 
Villamarina er en statslig bernehave, sorn i begyttdefsen affirserne var fors#gs- 
b~rnehnve for ,,Den inlegrerende Buggrund". I bernehaven arbejder personakt 
i dag videre med den mtodologi, der har v~wt ehperimenterer med i forspgs- 
perioden, med Gianpietro Lippi som koordinator og konsulent. 

Mit f@rste bes#g fandt sted i begyndelsen nf september maned, som var denfmte 
uge b@mehavqn havde dben f efter sommerferien. Der var ca. 60 b#rn, seks PR- 
dagogec en Mkkenmedarbejder og 60 reng#~ngsedbejde. En tredjedel af 
bdmene var i bpmchaven for ffirsre gang. Kun få af &mene havde gaet i 
vuggestuen, f#r de hm i b#mehaven. 

B~rnehnven har åbent fra kl. 8.30 og 16.30, fra seprem ber til juni, og ffilger 
folkeskolens årskuledet: Abrtingstideme erfleksible på den made, ar bcrde riden 
og ressourcerne i et vist omfang kan anvendes i forhold til behovet. Eksempelvis 
har bbrnehaven i den ferste tid efter sowtmetferien km åbent halv dags, for pd 
denne måde ar rnuligg#re en graduel og onasorgsfuZd start for ,,nyeu og ,,gam- 
le" &m, med en hpij voksennomring. 

Den f#rsre tid (ca. to-tre uger) er tid ti1 orientering og nyorientering i nmrnet og 
iforhuld til hinanden. For de fire- og fem-årige er omgivelserne kendfe og ved- 
kommende. De har netnlig selv virret med til ar indretre rummene det fomgGende 
;l: Disse bdm er optaget af at gense, genfnde, genopduge og vekke erinclringer 
om tidligere erfaringer og oplevelser i bprnehnven fra f@r sommerferien. Om- 

givelserne foridler nasteri af sig selv om dret der er gdet, som illustrarionrr i en 
aben billedbog. med rurnmkts kjprner og vqge som sider i en bog: 

I et hjome i det stowfrellesrm s@r en stor borg. Borgen er udf#rt af mE~t em- 
ballagepap, fasi monteret pG en permanent tr~bnstruktioon i to plancl: Under 
borgen er placeret et lavt hegn, der afgrmnser ,,dyrestedet''. Over for borgen er 
der tre dyrehuhi; lawt af pap, pide og malede lagnec Der er rwvens, bj@mns 
og ulvens hule- Et under sted er vqgm helt d~kket med blåmalet papir, foran 
hvilket der fra loftet hrenger store, farverigepapit$sk Det er havet 

Borgen, huknte og jskene er reproduktioner af Mrnetegninger; forst#rret i 
k~mpeformot. Del er alle Rohete spor fm en periode i b@rnekavem historie. 

Ved in&a~lgenJ;ndes ,,erindringsurkivet". Her er tegninger og modeller i 61; 
tisg som Aemene har lavet eller indramlet pi3 ture og &flugter i skoven og på 
stranden Her er billedel; plancher og fotografiet som ilhstremr momenter i 
pmcessen. 

Overalt pd slwmes vlegge hnger tegninger og fotografier som doksimentere 
vigtige etapr fra det forudgående Hrs forl@b. 
Alr dette fungerer som forskellige billeder og fortmltinger af et kapih! i en lang 
historie. der for en tid har kandlet om borges, dyrene eg havet. Hixrorien vi€ nu 
gå videre med bbde ,,garnlen og ,,nye" bprn som me&orteIlere. Hvad det neste 
kapitel i kistorien kommer fil at handle om. vi! voksne og Wrnfinde ud ofikfm!les- 
skab. 

Den proces, der er gået fomd for en konkretisering af historien i omgivelserne, eksempeIvis fra 
Forestillingen om bown til udfØrelsen af den, kmver samtidigt andre forbindelser. 

Det er vigtigt med mere ovemdnede organisatoriske forbindelser, sorn sikrer udf~relse og ko- 
ordinering af iagttagelsesarbejdet. atholdeIsc af maer med &mene, personaIemder, nider 
med forældrene og med. den pzdagogiske koordinator. Og derudover tilrettelzggelse af 
aktiviteter, anskaffelse af materialer og rekvisitter, oprettelse af vaksteder i relation til de 
specifikke dele i projekterne samt lobende dokumentation af forlebet. 

Den institutionelle struktur er hermed direkte forbundet til og i et vist omfang sammenfaldende 
med den p~dagogiske planl~gning. 

Centre for pædagogisk dokumentation 
Arbejdet med den institutionelle forbindelsesstruktur finder ikke kun sted inden far iastitutio- 
nen, men bevæger sig i hej grad også uden for Institutionen. Det kan for eksempel vzre i form 
af samarbejde med andre dagiastitutioner og med skolen, eIler etablering af mere specifikke 
kontakter i lokalområdet, i retation til de emner, som bomene viser interesse for. 



pi disse centre kan pædagoger, Iarrere, forældre. studerende og andre interesserede konsultere 
forskelligt pzdagogisk og didaktisk materiale og få vejledning i dets anvendelse. 

I det paedagogiske xlxjde med .Den integrerende Baggrund anses den labende dohmenta- 
rim for at være meget vigtig. ~okument-ationen giver mulighed for en fælles refleksion og gØr 
pædagogiske erfaringer kommunikerebare til andre, som ikke har deltaget i processen, som for 
eksernpeI forzldre, familiemedlemmer og andre interesserede. 
Dokumentation er også en måde at fremhæve og anerkende det, som har betydning for b~rne- 
ne. Det er en m%de at vadsætte og fællesgore de enkelte bms personlige spor, i erkendelsen 
af, at egne individuelle spor kan ffi betydning for andre end kn selv. 
De pxdagogiske dokumentationsctnire et således med til at danne en territoriel samrnenhan- 
gende struktur, som forbinder forskellige instanser i kommunalt, offentlig og privat regi, med 
relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner. P3 denne måde Ønsker man at fremme 
pædagogiske udviklingsprocesser i de enkelte institutioner og herved medvirke til en faglig selv- 
kvalificering. Igennem en sidan struktur gives der mulighed for en teori-praksis, et samarbejde 
mellem personalet, kaordinatweme og forskningsinstitutionerne, og samtidig mellem persona- 
let og institutionerne indbyrdes og mellem institutionerne og kommunen, amtet og regionen. 

Et sadanr samarbejde medvirker til en mere konstniktjv og sammenhngende holdning til 
problernt@sning. Nåren pædagogisk koordinator eksempelvis mdes med fomldre og persona- 
le i en -&ave for at drpifte udviklingen af og videre perspektiver fw et handicappet barn, er 

Villnmnrinas ,, erindringsurkiv " med dokumcnra~ion fra projekterne om borgen og dyrenes 
hulel: Ridderborg.cn i Wllamannm fetksnun, 

PA det faglige pz~dagogiske niveau involverer det institutionelle arbejde pzdagogisk videreud- 
vikling og kvalificering. Dette fremmes gennem en struktur der giver mulighed for et lebende 
samarbejde med koordinatorer og andre nØg1epenone.r inden for det, som kaldes ,,territoriale 
netvzrk af ressourcer". Det er et fagIigt netværk som omfatter forskellige former for indsatser 
inden for b~meinstitutionsomraidet, i et bestemt område. 

Væsentlige knodepunkter i et sååant netværk er såkaldte centre for p~dagogisk dokumenta- 
tion, der på regionel plan medvirker til udviklingen af institutionsplitikken. pædagogisk inte- 
gration og kvalificering, i Ernilia Rornagna regionen. 

Et center for pædagogisk dokumentation, udggr et organiserende element j arbejdet med ,,Den 
integrerende Baggrund". Centret er et knudepunkt hvor der indsamles, bearbejdes og viderefor- 
midle~ dokumentation af paxiagogisk forsknings- og udviklingsarbejde, hvor der koordineres 
og afvikles efteruddannelse af daginstitutionernes personale, og hvor der ydes supervision og 
vejledning i relation til konkrete projekter og farskningsprojekter. På dokumentationsccntret er 
ansat universitetsuddannet personale hvis hovedopgave er, i samarbejde med de p~dagogiske 
koordinatorer, at bearbejde og systematisere videnindsamlingen og forskellige former for do- 
kumentationsmaterialet (rapporter, videofilm, illustrationer, og andet konkret materiale) ti[ 
bmg for formidling. Forbindelsen melIern teori og praksis sikses herved gennem kotisulenter- 
nes og koordinatoxernes samarbejde med universitetet og andre uddannelsesinstitutioner. 



det muligt at anskue barnets situation ud fra flere perspektiver og interventionsomdder på en 
gang. Koordinatorens opgave er her at foresla og koordinere indsatser p5 forskeIlige niveauer, 
samt at integrere en faglig retlektiv dimension i pdagogens daglige arbejde, blandt andet gen- 
nem vejledning, supervision og tilrettelæggelse af relevante efteniddannelsesforI@b. 

Forbindelsen mellem den enkelte iostitution og de fivrige institutioner og instanser er meget 
vigtig, bl.a. fordi den lægger op til en IØbende refleksion, dokumentation og evaluering af 
pædagogiske erfaringer- Erfaringer bliver herigennem kvalificeret og inddraget som praksis- 
redegarelser i det fzlles netværk af ressourcer, hvorfra de igen kan uddeles som kilder til in- 
spiration og refleksion til andre institutioner. 

Ovenn~vnte forbindelser- sammenholdt med de konkrete forbindelser. der dannes inden for 
institutionen ved planlægningen, organiseringen og udf0relsen af b~rnenes projekter udger den 
institutionelle forbindelsesstruktur. 

Pxdagagisk kontinuitet 
Kontinuiteten i det fælles fortællingsforl~b konkretiseres undervejs og fastholdes gennem den 
labende dokumentation. Vigtige redskabet er her de såkaldte erindringsorkiver. 

Eriadringsarkiverne er konkrete beholdere for Mrnenes spor. Der findes bade individuelle og 
fælles arkiver. De individuelle erindringsarkiver er særlige beholdere og steder, hvert enkelt 
barn har til at opbevare egne genstande, legetaj og ting som barnet har indsamlet, fundet eller 
lavet. Disse personlige arkiver findes forskellige steder i institutionen og p4 stuen i form af stof- 



lommer, skuffer. æsker, mapper og hyIder. 

Fondet med arkiverne er dels at give barnet mulighed for gennem konkrete genstande at 
danne forbindelser meIlem forskellige momenter i dets livsverden, for eksempel mellem 
institutionen og hjemmet - bade i form af kontinuitet og i fami af brud - dels at rnuligmre en 
indhoIdsrnz.ssig forbindelse i barnets erfaringer over tid. 
I arkiverne opsamles ligeledes tegninger, modeller og andet materiale som barnet har kmtil- 
let i forbindelse med &viteter og projekter i det fælles forlgb. 

Detf~lles erindringsarkiv omfatter udkast til projekkr. arbejdstegninger, modeller, billeder og 
andet materiale som Wrnene har fremstillet i f%l!esskab. Erindingsarkivet er pIamret et 5bent 
og tilgængeIjgt sted. som b~rnene frit kan ops~ge og anvende. Formålet med arkivet er at fast- 
holde processen i hukommelsen, gennem konkrete spor af vigtige momenter fra tidligere for- 
lob. ~isses~or kan md til at skabe en indholdsmæssig forbindelse mellem fortid, nutid 
og fremtid i det enkelte bams institutionshistorie og i brnehavens fæIIes historie. 
Erindringsarkivet anvendes i nogle institutiom til at skabe en pædagogiskldidaktis kontinu- 
itet mellem Wrnehaven og skolen. 

,,Kuffertenu 
,,Kuffem " er et særligt pædagogisk redskab, som er udviklet med henblik på at lette og kvali- 
ficere overgangen fra brnehaven til skolen. Mere specifikt anvendes kufferren i forbindelse 
med planlægning af Individualiseret undervisning. med udgangspunkt i en undersdgelse af bar- 
nets såkaIdte ,,tilegnelaesstil", det vil sige de modaliteter hvorigennem hvert enkelt barn bedst 
er istand til at tilegne sig ny viden og kompetencer. 

I" kufferten*', som kan være en stor mappe eller en beholder med en hank, lægges siledes 
forskellige former for dokumentation fra vigtige begiven heder og etaper fra bmets tid i berne- 
haven samt fælles projekter med bomene fra 1. klasse. Heriblandt aftryk af barnets hamder og 
fodder i forskellige aldre, selvportr~tter, en liste over de ting bamet bedst kan lide at spise, bar- 
nets foretrukne legetej osv.. tegninger af projekter, historier som barnet har vztet med til at 
digte og illustrere, genstande som har ha& saerlig betydning, de fØrste ord barnet er i stand til 
at genkende, og som bamet selv skriver. 

Andrea Canevaro og Gianpietro Lippi sammenligner institutionsforl@bet med en rejse. Når bar- 
net på sin rejse skal skifte tog, eksempelvis fra bflrnehave til skole, har det saledes brug for en 
..kuffertm, for at kunne medbringe konkrete spor efter tidligere erfaringer og tilegnelser. det 
kan bygges videre på fremover Mod slutningen af det sidste Ar i b~rnehaven pakker hvert 
enkelt barn sammen rnd en p~dagog sin egen ,,kuffert", med udvalgt materiale fra bmets 
erindringsarkiv. 
E de fØrste uger i skolen pakkes hver eneste kuffert ud, og bomene gennemgir indholdet sam- 
men ined Izreme. Tanken er den, at undervisningen i de fØrste kIascer i skolen skal fortsztte 
ud fra samme metodologi, med afsaet i bomenes forlab og projekter i Mrnehaven, eksempelvis 
ved nt Ixsning og skrivning knyttes direkte til barnenes projekter i b$rnehaven. Herved fort- 
sztter en historiedigtning, hvorigennem videreudvikles de former For skrivning og læsningen, 

E! kornsrrtdktions hjprne på en .Frue i Kl/arnarfnas bdrnehavr, tnrd b$rnenespemonbge ,,arkiv- 
er" og ,, krifirter". 

I' 

&mene ailerede har stiftet bekendtskab og eksperimenteret med i Mmehaven i forbindelse 
l 

med projektarbejdet. 
I 

l 
Ud over den ,,individueIle kuffert" pakkes ogsa en .faSles hferf", som indeholder sporene 
efter det fælles pædagogiske forl0b og forskelligt materiale der lprbende er indsamlet1 det fzlles 
erindringsarkiv. Indholdet i den ,,fzlles kuffert" udger et referencefeIt for undervisningen i 
f6rste og anden klasse- 

,,Kuffertena tjener hermed et socialt, et pædagogisk og et didaktisk formål i overgangen mellem 
bØmehaven og skolen. 





Giulias kuffert. Kqerren indeholder 

2) Min historie ... 
- Idenriterskort 
- s@lvportrcTt 
- Min familie 
- Mit hus 
- Min bedste ven 
- Det TV-progrum, jeg km bedst lide 
- Det dyr jeg bedrr kan lide 
- Hvis jeg skulle led ar rejse, sd ville jeg. .. 
- B#rtiehavcn 
- Skolen 

3) Rejsen-.. 
- Erindringen 
- En vens rejse 
- Rejsen til skibsv~rfret 
- Rejsen til Borgen i Cesena 
- Rejsen til parken n' Cesertatico 
- Rejsen med skiber 
- En rejse i dyrenes verden 

- Hisrorierejser: Gullivers rejset: Rejsen i en kufert 
- En rejse i farvemes verden 
- En rejse i dimsaurenes verden 
- En rejse i funtesiens verden 

4) Vi I~rer ved at lege ... 
- Rurel; former; m~ngder, antal 

5) Som jeg var.. som jeg ez.. 
- Sefvportrmt (som 3 og 5 Erige): Fomkelle 
- Hindaftryk (som 3 og 5 årige): Forskelle 
- Sihetter (som 3 og 5 drige): Fordelle 

vin C& 
~FU~LM~ i*. p- 

Giulias ,, kufert ''Rejxen til bogen. 

7) Se hvad j~g hn skrive ... 



Gzriiirrs ,,kujrerta: 1Win familie. 

Giulias ,,Acufert4' forskelle.. Min W som 6 drig er st#m md min hånd som 3 ;rig. 

Kapitel 4 

INSTITUTIONEL INTEGRATION 

Integrationsbegrebet 
Integration kan forstås på mange &der. Ordet integration kommer af ,jntepM, som betyder at 

gare hel, sammenslutte i w helhed eller fuldskndiggm noget ufulclsiamdigt ved at udfylde en 
mangel. Implicit i definitionen ligger, at der ffl integrationen eksisterer forskeIlige dele og et be- 
hov for at f@re disse dele mm, eller at der er noget ufuld~tmdigt, som énskes komple-t. 

I definitionen ligger også mere eHer mindre implicit en opfartelse af, at man ved at f@* delene 
sammen kan opni kvalitativt set bedre og mere hensigtsmæssige l~ninger. En indstilling, mm 
man også kan se i den dagligdags positive opfattelse og anvendelse af ordet. 
Men i praksis eksisterer der forskellige mader at opfatte og anvende ordet integration på. 

Andrea Canevm, som i hvis har arbejdet med integratiansspØrgsmåIet, h~vder, at hvis et 
barn starter i Mmehaven eller i skolen uden at disse dermed gennemgh nogen form for foran- 
dring, s& bliver bamet ikke integreret, men snarere assimileret (assimilation = sammensmelt- I 
ning). Man kan kun tale om egentlig integration, hvis optagelsen af et barn i en bmehave med- 
ferer ændringer, savel for barnet som for Wehaven. 

Lanwm definerer integration som en .,gensidig tilpasning og forandring, en åben proces som 
et forbundet med anerkendelse og overtagelse af de ,,indoptagnes" identiteter og kundskaber" 
(Canevaro 1985 s.16). 

I Danmark har Tvy Schousboe (Schousboe 1989) fremlagt en integrationsopfattelse, som p3 
flere mader er i overensstemmelse med Canevaros definition. Hun fokuserer på den tilrettelagte 
integration. dvs. de integrations former, som ikke er ,siaturlige" eller spontant opstået. Herned 
angives, at der dels eksisterer spontane integrationsprocesser, dds at integation kan fremmes 
eller lettes gennem bestemte  tiltag. Med andre ord kan integration bevidst tiltettelzgges. 

Integration som interventionskategori 
I Schousboes analyse er udviklingsperspektivet afgqrende, idet hun undersØger, ,,i hvilket om- 
fang og på hvilken måde den tilrettelagte sammenhæng skaber mulighed for personlig ud- 
vikling for dem, der onskes integre~et" (1989, s. 7). 

Ifelge Schausboe drejer den tilretdagte integration, og hermed også den institutionelle inte- 
gration sig om et forhoId mellem to parter: den person, som skal eller vil integreres, hvilket 
kaldes irrtegrationspersoncn, og den allerede fungerende swiale enhed, personen skal eller vil 
integreres i, hvilket kaldes de etablerede. 



Integrationspersonen kan i den pædagogiske praksis vzre et barn der smer i b~mehaven, et 
barn med særlige behov, et barn Ried fysiske eIler psykiske mangler eller et barn, som af en 
eller anden grund er anderledes, marginaliseret eller udenfor i forhold til b~rnegnippen. Den 
etablerede enhed kan være en mindre gruppe, en stue eIler hele b@mehaven. 

Tvy Schousboe udskiTIer i sin analyse fire fomr for integration: assimilerende integration, 
fragmenterende integration. formel integration og kooptiv integration. 

Centralt i udskillelse af de fire integrationsformer er folgende analyseenheder og sp~rgsmål: 
- Mdlsatrtingen, dvs. spØrgsrnålet om hvilket mal. der er for at integrere og hvem der har ind- 
flydelse p& at opstille og eventuelt ændre miil for integration. 
- Konfliktstrategien, dvs. spØrgsm8let om @ hvilken måde eksistensen af konflikter bliver op 
fattet og vurderet. Derudover hvorledes konflikter sØges bearbejdet eller afværget. 
- ~~la~fi udviklingsmuligheder, dvs. spØrgsmalet om i hvilket omfang personen, i integra- 
tionssammenhængen, gives mulighed for at udvikle relevante færdighader og kompetencer. 
Heninder hvorledes personens forskelligheder og særlige bidrag opfattes. 

Det er den kooperative integrationsform, som er interessant i forhold til ,pen integrerende 
Baggmnd". Den kooperative integration er netop den fomi for integration, som er kendetegnet 
ved den gensidighed, Canevaros definition lægger op til, og hvori den fælles målsætning er et 
væsentligt aspekt. I Schousboec analyse nuanceres og praxiseres integrationshgrebet pil en 
made, der km være med til at gØre ,,Den integrerende Baggrund" mere begribelig. Samtidig 
lægges her op til en udvidet opfattelse af integration: integration som interventionskategori i 
forhold til at tilrettelægge InstitutionelIe sammenhnge. 

Kooperativ integration 
,*n integrerende Baggrund" kan hermed opfattes som et redskab til at planlægge og tilret- 
telzegge kooperativt - inteserende sammenhaenge i daginstitutioner. Kooperation betyder 
samvirke og samarbejde omkring sager af fzlles interesse. Udvrltlingsmæssigt set er den 
kooperative integration den fom, der rummer de stØrste muligheder for den enkelte. 

I fØlge luy Schousboe er et væsentligt kendetegn ved den kooperative integration, at målene er 
almene, dvs. at de p% en og samme tid er rettet mod sikring og forbedring af de fælles og de 
individuelle livsbetingelser. I kooperative sammenhænge indgår alle medlemmer som lige- 
v~rdige subjekter i en fælfes proces, rettet mod at fonidse og påpege relevante mal for deres 
liv og udvikling. Det er de almene mil, der giver den sociale enhed sammenhzng og stabilitet 
gennem lerbende forandringer. 

For at en bestemt social enhed skal kunne hngere bedst muligt i forhold til den almene mal- 
sxtning må der gives plads til. at medlemmerne kan udvikle og videreudvikle bade de 
ressourcer, som er ens, og de ressourcer, som er forskellige. 

Her er antagelsen den. at sund menneskelig udvikling krzver, at den enkelte frivilligt og ud fra 
egne motiver og interesser er i stand ti1 at danne forbindelse mellem egne og fzlles mål. Fri- 

villighed indebserer, at den enkelte også kan fravzlge mBI, idet der ofte vil være forskeile i in- 
teresser og kompetencer bIandt medlemmerne. Det er vigtigt, at den enkelte deltager i hele 
arbejdsprocessen og ikke kun vilkårIigt i dele af den. 

Man kan altså sige at kooperative s~ciale'~~~er er kendetegnede ved en pmcision og fasthed 
med hensyn til mil-bevidsthed om valget af de individuelle og &ene mal, og samtidig ved 
smidighed med hensyn til den konkrete rnblsztning. (ibid s. 16). Malene er alk& ikke bare ud- 
pegede og fastlagte en gang for alle, men må derimod stadig tages op til nyvurdering, hvorved 
de kan ændres i fdleskab. 

Set i relation til inteptionspso~ien kan malene kmakkriseres som udviklingsmål. Ud- 
viklingsmål opfattes her som dl, der fremmer den enkeltes adwng af selvbestemmelse de 
fineret som: ,Individets evne til at Øve indflydelse på egne livsomstmldigheder p& baggrund af 
autentisk oplevelse af egne og andres behov og erkendelse af de objektivt foreliggende 
handlemuligheder." (ibid s.8) 

Ved integration af en bestemt person i en social enhed udvises i kooperative sammenhænge en 
ægte inkresse for integrationspmnens forskelligheder hvad angår særlige egenskaber, inter- 
esser, kapaciteter, fzdigheder m.m. 

Forskelligheder betragtes som potentialer, der mH g#res til genstand for nmere undersegelse 
for at finde ud af deres egenart og deres anvendelsesmulighed i de2 fælles handlenim. Det 
forudsætter med andre ord, at man f~rst og fremmest ,,serar og erkender forskellighederne og 
deres betydning. Og derefter, at man undewger, hvorledes forskellighedemes potentiale kan 
virke fremmende - eller eventuelt begrænsende - for den suciale enhed. 

Man erkender, at der kan opsti szrlige interesser og standpunkter inden for den sociale enhed, 
og at disse kan fpre til forskellige intmssemodsætningec ag konflikter. Konflikter opfattes 
hermed som selvf~lgelige led i den faelles proces at udpege miil og midIer. Overensstemmelser 
og uenigheder er noget man sagligt forholder sig til og vurderer. 
S~rinteresser og uoverensstemmeIser vurderes ikke bare situationelt, dvs. umiddelbart i nuet, 
men i forhold til den betydning, man forestiller sig, disse kan få på længere sigt. At en person 
eller et barn ,,her-og-nu" apfØrer sig på en for gruppen generende måde, kan således blive ac- 
cepteret, hvis dette anerkendes som en fomdsatming far, at barnet kan udvikle sine mulighed- 
er p; Izngere sigt. 
Integrationspersonen er i konfliktsituationen i den samme position som de andre medlemmer, 
i forhold til hvilke strategier det er tilladt at anvende i konfliklcisningen. Men integrations- 
personen vil, på gmnd af sin forskellighed, vzre tilwjelig til at befinde sig i en konfliktsitua- 
tion oftere end ank. 

For integrationspersonen - lige som for andre personer i ,,særlige situationer" - gzlder det. at 
kriterierne for konfliktstrategien kan udvides, således at en bredere vifte af strategier er mulig. 
Det kan for eksempel være anvendelsen af rarlige friheder og restriktioner, der under ,,almin- 
delige" omstændigheder ikke ville vme n&vendige at tage i brug. 



~t integrationspersonen (f.eks. barnet med s~rlige behov), oftere end andre kan være i kon- Man kan, med andre ord, opfatte integration som en form for pzdagogisk praksis. (Cecchin 
flikt, ferer ikke nØdvendigvis til et saxskilt problem for de involverede. Om det bliver til et pro- 1994) 
blem, afhænger deIs af integrationspersonens særpmg og evner til at bearbejde konflikter, dels 
af, hvorledes den etablerede en hed er i stand til at håndtere og bearbejde konflikter i forhold til 
det langsigtede udviklingsperspektiv. Guppens intme integration f% henned betydning for 
hvorledes man forholder sig til integrationspersonen (barnet), og hvilke forventninger og hv 
man máder personen (barnet) med. 

Integrationpersonens bidrag til den sociale enhed både ligner og adskiller sig fra. de andre 
medlemmers. Bidragene er på en made lige, idet de alle kan vurderes og zndres i forhold til 
deres funktionalitet for den enkelte og for faeIlesskabet. De er samtidig ogsi specifikke, idet 
integrationspersonen i kraft af sin forskellighed formodes at bzre særlige potentialer eller 
mangler, !om gennem personen indferes i den smide enhed. 

Karakteristisk for den kooperative integration er at særpræget ikke vurderes ,,i sig selv", men 
i forhold til de muligheder eller begrænsninger, dette medferer for den enkeltes og for den 
etablerede enheds måde at fungere på. 

Man kan sige. at særlige forhold ved integrationspersonen kan fflre til ny eIler alternativ motiva- 
tion, der kan sætte skub i bev~gelser og forandringer ti1 gavn for dle. Eller ogsa kan 
integrationspersonen virke hæmmende for den sociale enhed, I virkebgheden drejer det sig ikke 
om enten-eller, men om tendenser i retning af en udvideIse af muligheder eller begrænsninger. 
Om det bliver den ene eller den anden tendens, som får overwg ten, afhznger i baj grad af den 
sociale enheds funktionsniveau i forhold til at kvalificere malene, muligheder for at bearbejde 
konflikter samt integrationspersonens motivation og handleevne. (ibid. s. 1 8) 

Sammenfattende kan man sige, at det er kendetegnende ved kooperative sammenhænge, at mi- 
lene er almene og har til formal at sikre de fzlles og individuelle behov. Malene er fielles og 
szttes af alle, der er med. De er fleksible, dvs. det kan i fælleskab besluttes at ændre dem under- 
vejs. Konflikter er selvfØlgelige og nprdvendige til fastlzggelse af mål og midler. Der er i den 
kooperative integration en oprigtig interesse for den enkelte person og vedkommendes udvik- 
ling, og den enkelte formodes at bme serlige potentialer og egenskaber, som kan tilfØre den 
etablerede gruppe nye muligheder. 

,,Den integrerende Baggrund" er integrerende i den forstand at den sigter mod kooperativ in- 
tegration. Hermed kan man påpege to dimensioner ved integration. Nemlig en dimension, som 
er knyttet ti1 gruppens egen funktionsmilde, og en dimension, som knytter sig til integration af 
en ikke-integreret person eller barn i gruppen. Disse to dimensioner er tzt forbundne, idet in- 
tegration af ikke-integrerede eElw udefrakommende individer afixnger dels af individets per- 
sonlige egenskaber og dels af gruppens ,,interneu funktionsrndde og integrationstrategi. 

Frem for alene at opfatte integration som en ,,særligu interventionskategori, eller en mulighed 
som man griber til - hvis og når - der opstår problemer i forhold til bestemte &m, km integra- 
tionen opfattes som en grundlæggende måde, hvorpil institutionen fungerer pdagogisk set. 



Kapitel 5 

DEN INSTITUTIONEL- 
PÆDAGOGISKE TILGANG 

Integration af Mm med saerlige behov 
Den kooperative dimension henter de itaiienske forskere fra den såkaldte instinitioneZle p&- 
gogik, som danner referenceramme for ,Den integrerende Baggrund". Det w navnlig Andrea 
Canevaro, som har genfottolket og videreudviklet dele af den Eranske institutionelle pzda- 
gogik. Helge Canevaro udg~r den institutionelle pzedagogik en teoretisk platform, som kan 
reformdere og integrere forskellige elementer fra andre teoretiske retninger eller tilgange. 
Navnet instifurionelpmdagogik stammer i f@Ie Andrea Canevaro fra Jean Oun, der med denne 
betegndse ~nskede at advare (p& et made i Freinet bevægelsen i Paris 1958) mad en naiv 
spontaneisme i pædagogisk arbejde. og samtidig g@ opmærksom på ndvendigheden af en 
tmxetisk refleksion over dynamikkerne i paxiagogiske processer. 

Inden for den institutionelle pzdagogik opfattes barnet som subjekt for udvikling og op 
dragelse. Bmets udviklings- og tilegnelsesprocesser ses som vmende knyttet til et netvzerk af 
inter-individuelle forbindelser, isxr i forhold til andre Mm. Wrbindelser, der etableres inden 
For historisk givne sociale og kulturelle kontekster. (Severi & ZanelIi, 1990, s. 82) 

I det pædagogiske artiejde er det vigtigt at anerkende barneis individuelle behov og interesser 
- altså hvor barnet rnotivationelt set befinder sig ,,her og nu" og er ,,på vej hen" - og at gØre 
disse til afszt for de pzdagogiske processer. Barnet må udvikle en erkendelse af - og lzre at 
udtrykke egne behov og interesser for at kunne realisere relevante mål i et gensidighedsforhold 
til andre b~rn og voksne. 
Gensidighedsrelaeionerne medvirker dels til en ,,afgmnsningCc af barnet fra andre med hensyn 
til Ønsker, interesser og behov, dels til at frcmhzve betydningen af det sarlige og specifil& 
ved det enkelte barn. Derudover fremhæves barnets udviklingsbestræbelser, dvs. hvilke ud- 
viklings-"projeherrr barnet er optaget af ,,her og nu", alene og sammen med andre. 

Der er altså i den institutioneIle pædagogik en gensidig forbindelse mellem individuel og so- 
cial stniktur, hvor f~lleskabsf~lelse og kooperation blandt bØrnene betragtes som vzsentlige 
betingelser til at fremme barnets personlighedsudvikling og -laxing. 

NØgleord i den institutionel-pædagogiske tilgang, siidan som denne er blevet refornuleret af 
de italienske forskere er: kooperation, kompleksitet, det subjekt-historiske ~rspekt og kommu- 
nikation, både verbal og non-verbal. 



Fra ,,tilfældeiC ti1 ,,begivenhedL' 
Et vigtigt aspekt ved den institutione1Ie pædagogik er dens syn på det, der er problematisk. 
Problemer eller vanskeligheder (adfzrdsrnzssige, indl~ringsmæssige og relationelIe) apfattes 
ikke som ,,uheldu, der griber forstyrrende ind i den ellers velfungerende pædagogiske praksis, 
men snarere som komponenter af den samlede pzdagogiske indsats. (Canevaro 1988) Denne 
opfattelse er i overensstemmelse med det syn konflikter, som kendetegner den koopemtiw. 
integrationsfm, til forske2 fra andre inkgrationsformer. (For en uddybning se Schoyh 
1989) 

Det vzsentlige er netop bestraebelsen p& i& at udskille eller marginalisere problemer, som var 
de ,,uheldige tilfælde", der skal bortorganiseres og behandles særskilt. Men derimod at se det 
problematiske som en komponent ved sociale processer. Det betyder, at problemet ikke prirnært 
opfattes i sin negativitet, men - selv om det kan lyde paradoksalt - ogsi i sin egenskab af po- 
tentiale, sok kan fØre til en udvidelse af de fzlles rnuIigheder. Her er tankegangen i over- 
ensstemmelse med Schousboes bestemmelse af integrationspersonens særlige position og 
oplagte muligheder i forhold til den etablerede gruppe i den kooperative integrationsfom. 

Der er i paedagogiske sammenhænge en tendens til ensidigt at opfatte et barn med særlige be- 
hov som mngknde et eI1er andef som andre bgrn er i besiddelse af, og alene som modtager 
af hjaelp og statte, hævder Canevaro. De særlige potentider, som bamet måtte have - ogsa i 
haft af sit problem - bliver sjældent nzrmere undess~gt og fremhævet som vaerdifulde eller 
som mulige bidrag til fællesskabet. 

Er man ikke alene opmrerksom p4 begrxnsainger, men ogsa på de muligheder, der tigger i pro- 
blemet, kan barnet med særlige behov fra at være et riifceldc blive til en begivenhed. Det vil sige 
at barnets wrlige situation giver anledning til en genere1 udvidelse af udviklingsmuligheder, 
ikke kun for barnet selv, men også for de andre b~rn og voksne. 

Dette ,,konstruktive" syn pA problemer og konflikter, opstaet som konsekvens af enkelte indi- 
viden særpræg ogfeIIer behov, kan siges at supplere Schousboes analyse af integrations- 
begrebet. Problemer eller konflikter P tilrettelagte former for integration, som for eksempel i 
daginstifutioner, kan have forskellige udfald og få forskellig betydning for den enkelte og for 
gruppen, afhangigt af hvorledes de håndteres pxdagogisk. 

Man kan af forskeI'lige grunde v%re med til at tilspidse og frenih~ve bestemte problemer, 
siledes at opspliming og desintegration bliver de eneste muligheder, der lades tiIbage. Det kan 
for eksempel ske, når man ensidigt fokuserer p& de negative aspekter ved problemet, f.eks. at 
,,barnet larmer for meget", ,,kræver for meget tid" eller ,,forstyrrer de andre bgrn", og hvor man 
udelukkende fremhzver forhindringer i forhold til dets IØsning: ,,der er ikke plads nok, ikke tid 
nok, ikke tiI.strækkelige ressourcer'". 
Man kan her komme til den konkIusion, al et barn med szrlige behov n~dvendigvis kræver en 
,,særlig behandling" i et ,,sierligt sted", en behandling der adskiller sig fra den måde. de Øvrige 
b@rn i gruppen behandles på. 

Men problemer kan, navnlig i forhold til Mm, ogs5 lases ad andre veje og på andre måder. Leg 
og fiktion giver rige muligheder for, at et bestemt problematisk forhold kan blive dekon- 
tekstualiseret fra dets vanlige sammenhzng og placeret inden for en anden sarnmenh~ng, for 
eksempel en sang, en leg dler en forkliing. Hermed får det en anden betydning, der giver nye 
eller alternative handlemuligheder. Det erdet, som Zanelli kalder omfornuiing og omdefiner- 
hg af forstyrrelser I pzedagagisk arbejde. (Zanelli, 1990) 

Man kan tale om, at et problem anerkendes og modificeres på konstmktiv vis, således at det fra 
at v~re overvejende dysfunktionel bliver overvejende funktionelt for konteksten. En sådan 
transformation af det pinblcmatiske kan umiddelbart finde sted i dagligdags sociale sarnmen- 
hænge. 

: En transformation af det problematiske kan ogsa ske på et andet niveau end dagligdagsniveauet, 
navnlig når det handIer om problemer, der ikke kun er af forbigående art. men som er mere. om- 

1 fattende, som for eksempel integration af et bm med handicap i bØmegnippen. En sadan op- 
I gave hver ikke kun en umiddelbar apmrksomhed og indleveIse, men ogsi pædagogisk 

planlqning og salige pdagogiske redskaber. I denne forbindelse foreslår den institutionelle 
1 pædagogik anvendeIse af såkaldte medierende eller organiserende objekter. (Canevaro 1986) 

' Mderende objekter 
Medierende objekter er genstande, dm fungerer som formidlere og forbindelsesIed mellem bar- 
net og omverdenen og mellem barnets indlæringsrna?ssige og udviklingsm~ssige tilegnelser. 
Medierende objekter er betydningsfulde genstande, som har en forbindende og integtativ funk- 
tion ved at virke som organiserende elementer (ofte på det symbolske plan) i forhold til aktivi- 
teter og projekter. Et t~ppe kan f.eks. mediere behovet for nzrhed og kropsligt kontakt; en 
handskedukke kan mediere kommunikation. 

I ,pen integrerende Baggrund'' introduceres medierende genstande bevidst ved sarlige pzda- 
gogiske indsatser, f.eks. ved integration af et barn med særlige behov. 

Gennem organisering af fzelles handleformer kan disse objek~er være med til at knytte et handi- 
cappet barns særlige historie sammen med b~megnippens eIler stuens fælles historie, 

En historie 
Sfefnno er et barn med hydrocefalus (vand i hovedet). Da konsulenten Paoh 
Zortelli m@&e ham fdrsre gang, gik han i bbmehven pi andet år og havde mo- 

toriske, sproglige og sociale v~uiskeligheilel: Han havde svnn ved at koordinere 
sine hevmgelser; talte nmsten ikke - sagde kun ,,lastbilh og ,,lyskurva' - og undgik 
kontakf med de andre brn. 

Stcfanos situation i b#rrtehaven blev rursiddelburr karakteriseret ved fysisk 
nfimngighed af de voksne i forhold til at bevrege sig omkring i bgmehaven og i n! 
anvende rummet og som manglende evne til oi indgd i relationer iiE andre bprn, 
hvilket resulterede i morginalisering og isolation. 



I ei sddand tikide kunne man have overvejet en sr@neperson, der kunne tage sig 
specielt af Stefan0 og hans motoriske og spmglige problemer for herigennem at 
afijaelpe hans social isolation. Pii denne måde ville mon have risikerer det, som 
Canevam kalder for ,,pmdngogisk fordobling" (Canwum 1988). Det vil sige en 
parallelisering af den paedagogiske indrnts ved m fordobling af den pcedagogiske 
kontekst: På rden ene side en kontekst bestlkende af Stefrrm og st@ttepersunen - en 
koritehi uden historie og uden oplagfe irdviklingmuiigheder Og pi den anden 
side stuens konleht med w historie bestfiende uf akriviretet; venskaber og em- 
bringex Konsuleraren og p~dugogemc besluttede i stedet at integrere Stefan0 gen- 
nem en mere rumlig hirtorie, som kumte forbinde ham tilsyneladende rnong- 
lende historie ril sruens fleIles historie. 

Ved ~prn~~ksom lagitagelse fandt man frem til, at Stefan0 ikke var s6 fiern, sum 
f#mt antaget. Stefanos referencepunkter var blot anderledes end de andre barns. 
De i&amlede spor ydede på, at Stefano levede - ogsi &r han var i &rnehaven 
- inden for en veden hestdende uf hjul, bili; lastbiler og lyskurve. En verden som 
var forbunder need hans fars arbejde som nsekcuiikrpd er aaitovrerikrted. 

P~dagogem foredog b#m~?ne at bygge en lyskun> og en bil til Stefano. ,,Lyshi-- 
ven" og ,.bilens' var de medierende gemfande, som blev anvendt tib at shbe en 
fmlles konteht for infegmtium af Stefmo. Pmjektering og udfflrelsen af lyskur- 
ven og biien blev til f~lh projektet; som alle &rn pi forskellige &der Kunne 
deltage i. Gemem disse blev der skabs sociabe fosbiladelser mellem Stefano og de 
andre &m. 

Med afset i det, der var berydningsfrsldtfor Stefano, blev der mdfurslagene om 
realisering af lyslacrven og biEen sat aktiviteter i gang, som medvirkede til op- 
bygning af en f~lles historie. En historie, hvor Stefano fra af vmre marginaliseret 
kupuse blive dellagende rneQfortcelle~ i begyndelsen endda sum hovedperson. Hi- 
storien kom fil at handle om livet i en by med veje, forretninger og et vmrbtcd. 
Alis4 en kontekst, hvor lyskuwca og bilen kunne indgt? som meningsfulde delek- 
mentel: 

Lyshwe~r gav iser mulighed for at etablere cn fmlies kommunikte, der 
kunne anvendes mjh~rigig nf tale ug hermd agsii af Stefano. ., Gr@ni " beyd, af 
mn kunne bevcage sig frir, ,,?-&t" dnnoncerede hviletid, mens .,gulf" bet#d, at 
man kunne bevege sig frit i rEmmf, på en mide der ikke forstyrrede de andre 
b~rn. 

Bilen har ogsG vreret et vigtigt medierende objekr, der var med til at opbygge so- 
ciale bånd niellem Stefirno ug de andre bdm ved af fiangere som katlilysebor for 
forskellige pedngogiske forl@b. Bilen &te til nye muligheder for Stefano og de 
andre k@rrr, bide i og uden for bdrnehaven. 

Bilen. som blev projekteret af bgrnene på stuen og konstrueret sammen med nogle 
foraldre. blev St~$arros personlige rwnrpormiddel i b@mehznven. BiIenfiemnede 
hans bevregelsemuligheder og virkede som konkret forbindelsesmiddel mellem 
luzm og de andre km. 

Ud over atfimgere som personligrog socialt referencepunkt for Stefarw og berne- 
gruppen, ved at kdgd i dagligdags akh'viteier og I legen, blev bilen ogd amwndt 
med mere spec@kke pndagogiske fodl. Dels under de såkaldte psykomotonske 
akrivitelel; dels som en fom for ,,omvandreride personligt arkiv" og ,,beholder" 
for Stefanas spor. 
$&&s blev bilen en madeaf konkretisere og fastholde vigtige begivenheder i Ste- 
fanos liv i bflmehaven, og den filgre senere med hm i skolen. (ZranePLi 1988. s. 
21f.) 

Historien illvstrerer, hvordari man kan skabe betingelser for integration af et bani med handi- 
cap i en etableret psdagogisk kontekst vad anvendelse af medierende genstande og med ud- 
gangspunkt i barnets spor og hedninger. 

Stefanos historie giver anledning til nogle overvejelser om forholdet mellem dejicit eller man- 
gel og handicap og de interventimsmuligheder, der fdger en sidan skelnen. 
Deficit opfattes som den reelle mangeltilstand, som f.eks. blindhed eller, som i Stefanos til- 
fælde, en mangel forårsaget af en hjerneskade. Handicap er den måde, hvorved mangeltil- 
standen opleves og leves, dvs. de betingelser - omfanende individuelle, sociale og mii- 
jgrnzessige faktorer - som deficitten har. (A. Canevaro 1994) 
Skelnen er vigtig, fordi den giver mulighed for at differentiere vores overvejelser i forhold til 
indsatsen. Mens man må Izre at forstå og acceptere en bestemt deficit, s% er det muligt at redu- 
cere handicappet, som f~lger af deficitten, ved at ændre på betingelserne. 

.,Den integrerende Baggrund" er en måde at reorganisere konteksten på ved opbygning af en 
fælles historie, som giver nye betingelser og hermed er med til al reducere handicappet - der i 
Stefanos tilfælde var af både motorisk, sproglig og social karakter. 

bietakompetencer 
I forlængelse heraf giver Paolo ZanelIi udtryk for en interessant tankegang. Det ern~sten aldrig 
mangeltilstanden i sig selv, der skaber problemer, siger han, men snarere narrationen omkring 
den, dvs. den historie og snakken der udvikles omkring et ban som er anderledes - som f.eks. 
Stefano - som værende et mzrkeligt, uforst5eligt. tavst, kedeligt eller irriterende barn. Et barn, 
som ikke er Sam de andre, en der ikke har noget at give, og som man derfor ikke kan fotvente 
noget fra. Derfor er det vigtigt at indfsre en anden natration, at ,,fortzlle" en anden historie me- 
dieret af betydningsfulde genstande, hvor et barn som Stefano kan deltage p% en for ham rele- 
vant og meningsfuld made. 
Byen bliver i dette tilfslde til en ,,Integrerende Baggrund", en rnetakontekst af betydninger, en 
meningsfuld fzlles historie for brnene. 



Gennem indfcjrelse af medierende objekter, der giver mulighed for en reorganisering af den so- 
ciale kontekst og hermed af de sociale og genstandsmæssige relationer, intervenerer man ikke 
alene i forhold til Stefano, men også i forhoId til de andre b~m. Og ikke aIene pA det konkrete 
sociale og relationelle plan, men på metaplan. Man kan ggud fra at ikkekun Stefano, men også 
de andre b~m gives muIighed for Øget socialisering eg kommunikation. 

Ved hjælp af lyskurven tilegner Stefano og de andre bprn sig ikke alene konkrete handledder 
i fom af færdigheder i forhold til at kommunikere. sammen. Bmene udvikler antageligt samti- 
dig ogss kompetencer omkring hvordan man kun amendc kommunikation. 

Kamunikation kan f.eks. anvendes ti1 at Faie sammen. eller ogs% kan den bruges til at tvinge 
egne synspunkter igennem ved at undertrykke andres. 

Tanken ei den at det ikke alene er hniigheden i sig selv, der tilegnes, men en meta-tilegnelse, 
i hm af erkendeIsesrnodalitet og handlemodalitet. Lige som indlæringen af læsning og skiv- 
ning ikke bare handler om tilegneIsen af læse og shivefærdigheder, men i h~j grad også om 
indlæring af måder at forhoIde sig til anvendelse af laesning og skrivning- 

Det er også oplagt at hnke i termer af rneta-kompetencer i forhold til integration og koopera- 
tion. Man kan have et projekt om at bygge en $i1 - og man kan planlzgge og redisere en bil til 
en handicappet kammerat, der ved hjælp af bilen kan komme omkring og få mulighed for at 
lege med. I det sidste tilfzlde tilegner b~rnene sig på det umiddelbare plan, nogle k-e og 
sociale fzrdigheder. W et metaplan antages de ligeledes at tilegne sig relationsmodaliteter af 
kooperativt-integrerende art samt bestemte strategier i forhold til IØsning af konkrete (integra- 
tions)prablemer. 

Ovennævnte er en vigtig dimension af meta-tilegnelse, som ligger implicit i .@n integreren- 
de Baggrund". Altså at udvikiingsrnæssige og indlæringsrnzssige kompetencer ikke bare til- 
egnes ,,i sig selv", men i forn af rneta-kompetencer, som generaliserede erkendelses- og 
handlemodaliteter. 

For at kunne vurdere hvorledes den anvendte fremgangsmåde i andre tilfælde reelt fflrer til ko- 
operative integratianssarnmenh2enge, ville det vzre ndvendigt, nzrmere at analysere den 
paedagogiske indsats ogs5 fra de andre b-s synsvinkel. Eller med andre ord at se p5, hvordan 
den handicappedes tilstedevzrelse og aktive deltagelse I gruppen virker fremmende eller 
eventuel t begmnsende for de andre bØrn. Det vil Ie endvidere wre relevant at overveje, hvornik 
og hvorledes det saxlige fokus på den handicappedes situation f6rer til en reel udvidelse af 
bornenes udviklingsmuligheder, og hvomk det eventuelt ikke - eller kun i meget begrænset 
omfang - ger det. 

Kapitel 6 

KOMPLEKSITET OG 
INTEGRATION 

Nflgleordet i arbejdet med .,Den integrerende Baggrund" er en særlig form for pedagogisk 
planl~gning, som er kompleks og som hermed 'bevæger sig i tiere forskellige retninger og på 
flere niveauer* Det er en planlægning der involverer hele den predagogiske kontekst, dvs. bØm, 
voksne og miljeet samt deres indbyrdes relationer. Man kan kalde en sådm planlægning fm 
kontekstuel planlaegning. 

Den pzdagogiske planIægning med ,Den integrerende Baggrund" som redskab er kendetegnet 
ved pi samme tid at være både konsekvent og fleksibel. At planl~gningen er konsekvent bety- 
der, at den er i overenstemmelse med de pzedagagske rnslsgtninger og udviklingsmalene. At 
glanlzegningen erfleksibel vil sige, at den tager form undervejs idet den f~lger bevzgelseme i 
processen. Hernied adskiller planl~gningen her sig fra andre former for planlægning. hvor mal 
og indsatser bestemmes forud og fastlægges i en plan, der senere udf~ mere eller mindre 
stringent. 

Zinezr planl~gning 
1 praktisk p~dagogisk planlzgning ses det ofte, at man enten ,,@remder" et bestemt tidsrum 
med bestemte aktiviteter, eiier ogs5 udmnker bestemte former for indsats i forhold til udvalgte 
mål. (Cecchin, 1993) 
Det betyder, at man periodevis fastsxtter, hvordan det pxdagogiske arbejde i en tid skal ud- 
forme sig, herunder indhold og former, tider og steder. Hvadenten en sådan planlzgning er be- 
vidst styret af Langsigtede pædagogiskz mål eller ej, si er den udtryk for en linezr tænkemiide, 
hvilket svarer til den rid1 igere beskrevet ,,fremadskridende lineær logik" (Canevaro 1 976). 

Denne logik er medvirkende til, at man f.eks. opfatter paedagogisk intervention som en række 
af p3 hinanden €Ølgende indsatser over et bestemt tidsrum, lige som perler på en snor. Disse 
indsatser kan vzre forskellige med hensyn til form, omfang og varighed og er som oftest 
forudbestemte, 

En finear planlægning i form af ugeplan, mGnedsplrn eIler firsplan kan bl.an medvirke til af 
gere arbejdet overskueligt og til at undgå den rene vilkArlia,hed. Men alene det at tzenke lineart 
i forhold til planI~gning indebwer også begrznsninger. 
For det forsie ligger der en begrznsning i, at det overvejende er de voksne, der udarbejder pla- 
nen. sætter malene og hermed pi forhånd definerer indhold og form i det, der udfores og priori- 
teres F.eks. kan en planlægning vzre kendetegnet ved flere på hinanden efterfolgende aftaler 



om aktiviteter, som ofte er udsprunget af de voksnes ,,idé-bank" eller en almen viden om 
bmenes udvikling og behov. Der er prrncipielt ingen hav om, at de planlagte aktiviteter skal 
hænge sammen indbydes, eller relateres ti1 det, derpå et givent tidspunkt optager barnene. Der 
er principielt i praksis heller We nogle krav om konsistens i relation til de pædagogiske mal- 
sætninger, eller krav om meningsfuldhed i forhold til Wrnenes centrale interesser og motiver. 
En meget almindelig ugeplan af aktiviteter udarbejdet efter en linem tankegang kunne i en 
Wmehave se således ud: 

mandag: rytmikdug 
tirsdag: maddag 
onsdag: kmasin, dag 
torsdag: turdag 
fsedag: Iegetajsdag 

En s6dan plan har karakter af et fast menster inden for et spektrum af standardiserede mu- 
ligheder og rutiner. En anden variant er den, hvor der planlægges flere aktiviteter ad gangen, 
og hvor handlemufighederne for bsmene fremstår i form af valg blandt flere tilbud. For eksem- 
pel : 

onshg: a) maling med vandfarver 
b) leg med ler 
C) I~se Mger 
d) rur tiE uders&rs legepla& 
e) .,fi leg" 

Den p~dagogiske praksis kan hermed risikere at f& karakter af mere, eller mindre relevante 
tilbud af vaIg 'blandt flere indsatser og aktiviteter, hvor den ene i princippet kan være lige s5 
god som den anden. Man ensker gennem bredden af viften af tilbuddene at sikre forskellig- 
heden for på denne mide at kunne tilgodese flest mulige interesser og behov hos bm. Dette 
implicerer en opfattelse af, at aktiviteten i sig selv skuIle have et indhold af mening og have 
indbygget p~dagogiske og udvi~ingsrn~ssige værdier. 

Fordi aktiviteterne i ovennzvnte eksempler som oftest ikke i n~vnevardig grad tager udgangs- 
punkt i &menes aktuelle individuelle og fzIles interesser, har de en sådan ,,almengyldigG ka- 
rakter, at de frit kan udskiftes eller også helt undlades: man kan tage til Nationalmuseet, men 
man kan også tage et helt andet sted hen; man kan male og man kan Ixse i Mger. Det, der er 
planlagt kan i værste fald ende med at vzre lige-godt eller lige-gyldigt, med risiko for, at det 
er praktiske hensyn, mere end aktiviteternes pædagogiske relevans, som udgflr kriterier fer 
pIanlzgningen og som bliver bestemmende for hvad der i sidste ende prioriteres og realiseres 
i praksis. 

Med en sadan form for planl~gning risikerer man at bfirnenes mulighed for at have indflydeI- 
se bliver tilpasset og underordnet det, som i forvejen er planIagt af de voksne. Eller også får 
bØrnene kun delvist eller vilkårligt mulighed for at have indflydelse, f.eks. gennem direkte hen- 

vendeiser eller forespmgelser. BØrnene bliver ikke konsekvent og systematisk inddraget som 
&bende samtalepartnere i den konkrete afgerelse af peedagogikkens indhold og former. Lige- 
Ides er bØrnenes viden og szrlige kompetencer ikke medtzenkt som vdifulde bidrag til pro- 
cessens indhold og udformning. 

En anden begrænsning i forhold til en linem form for planlzgning ligger i, at den pædagogi- 
ske virkelighed ikke er statisk, men derimod en proces i stadig bevzgeIse. Den paedagogiske 
virkelighed zndrer sig mens vi arbejder med den, derfor kan vi kun tiIn~rmelsesvis foregribe 
begivenhedernes gmg. Vi kan f.eks. ikke på forhånd vide, om det stadig vil være relevant at 
gennemf~re en bestemt aktivitet eller arbejde med et givent emne to uger eller en m%ned frem 
i tiden. Vi kan heller ikke på forhfind vide, hvor bgmenes hovedinteresser og motivation vil 
ligge i fremtiden eller hvilke vanskeligheder vi vil stØde piI. 

Dette er langt fra en ny problemstilling, og har i tidernes lØb skabt megen debat og fart til 
forskellige ,,ad hoc" eller kompromil~sninger f.eks. i form af ..bs plan", der ..bid struktur", 
dvs. modeller med skiftevis planlagte dage og dage til såkaldt ,fri leg"' og spontane aktiviteter. 

Aktiviteter - projekter - farlprb 
Som tidligere nævnt kan pzdagogiske indsatser voere forskellige med hensyn til form. omfang 
og varighed. I dansk padagogisk praksis er det efterhånden udbredt at arbejde procesorienteret 
med akh'vifeter og projekser. Man taler i denne forbindelse ogsA om projektg~relse af praksis 
og om projektmganisering af det pædagogiske arbejde. (Mmh 190) 

H& f@jjes med ,pen integrerende Baggmnd" yderligere en dimension i form af såkaldte 
pzedagogiske forleb, som giver aktiviteter og projekter en mere sarnmenhmgende stmkhir og 
kontinuitet. 

Pædagogiske aktiviteter kan betegnes som umiddelbare handleformer, som kan vzre spontant 
opstået eller planlagte. Aktiviteter er kendetegnet ved at være relativt tidsbegmnsede og 
afgmnsede, enten med mål i sig selv (f.eks. legen) eller i form af et produkt. Aktiviteter kan 
være relativt isolerede og selvst~ndige pædagogiske handleformer. Og det siger sig selv, at ak- 
tiviteternes udviklingsrnæssige vzrdi h~nger sammen med deres relevans og med karakter af 

de sociale relationer bIandt deltagerne. 

Projekter er planlagte og mslrettede handleformer. organiseret omkring et givent tema eller in- 
denfor et bestemt odde. Projekter er procesorientercde og omfatter flere forskellige aktivite- 
ter, der udspiller sig indenfor en bestemt tidsperiade. Projekter har en begyndelse, (ofte) et 
hfljdepunkt og en slutning i form af et eIler andet produkt. 

Furllb kan defineres som abne padagogiske ruter med flere udgange og indgange. Forleb 
består af flere forskellige projekter og aktiviteter, som er kendetegnet ved indholdsmæssig sam- 
menhæng og tidsmzssig kontinuitet. Pzdagogiske forlob er elastiske i deres struktur og konse- 
kvente i deres rnils~tning. Forlob er planlagte og organiserede med udgangspunkt i - og 
l~lbende henvisning til centrale individuelle og fzlles interesser hos born. Tidsmressigt kan et 
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Igennem iagttagelsen registreres Mrnenes ,,sporu i form af beskrivellser, fornemmelser og ind- 
tryk. De fundne spor bliver derefter analyseret og efterfqilgende valideret, gennem konkrete 
,,forslag" til bmene. Sådanne forslag kan for eksempel. være udflugter, der har relation til ind- 
holdet i de iagttagende ,,sporC'. Her har Mmene mulighed for - ved at vise mindre eller swm 
interesse - at forkaste, acceptere eller udvide de voksnes hypoteser og forslag. Dette kan igen 
udtrykkes sprogligt og ikke-sprogligt. Det er derfor vigtigt at den voksne er I stand til at lytte 
til bmene. at kunne tolke deres handlinger og kunne fmt5 deres udtryk. Man kan sige, at der 
på denne måde udvikles en fm for ,,lØbende dialog" mellem Mm og voksne, der rummer bide 
den verbale sproglige og den hopslige non-verbale dimension. 

Eksenapel på indsamlede ,,spora i Villamarinas Mmhave (september 1994): 

HOS de 3-drige: kgge at lave mad", ,,-dog hjem ", ,,husdyr", ,,sgen .f'er stilk 
og rolige steder ". 

Hos de 4-Grige: ,, Foresp#rgelser om af plmte og s6 ': ,,optage fed uf smd dyr 
som snegle og mrieh@ns", ,,o( Iaw bunker og trarispoHem  varet.^", ,,af lave ve- 
je og baner", ,,at lege &bmnd", ,,rat bygge hm", ,,at [ege heste': 

Hos de 5-årige: ,,Lege at bygge hus med hegn "; ,,lege k@bmrutd "; ,, afgmme s& 
legeomrader", ,, bygge lukkede steder med hegn ", ,,lege ar ime md". 

De voksnes analyse afbfirnenes spor pegede på interesser som: dyl; transponere, 
kebnuznd, hus og hjem. Forslaget var her en udflugt til ilen bondegad - er sted hvor 
der Me dyrkes, opsamle, trampotteres og selges forskellig slagsfnrgi og 
gr#ntsager: 

Iagttagelsen viser sig at være saxligt vigtig i forhold til det at inddrage dem i den pædagogiske 
,,samtale"' med MITI med szrlige behov, som ofte efterladen ,,sporu og udtrykker sig gennem 
,,sprogu, der ikke helt er tilgaengelige eller umiddelbart forstgelige. Mariane Redegaards inter- 
aktionsbaseret iagttagelsesmetode kan i denne forbindelse være et oplagt red~kab. (Hedegaard 
1990) 

Iagttagelse udger udgangspunktet for planlægningen i arbejdet med ,,Den integrerende Bag- 
grund" og hermed et centralt element i arkjdsprocessen. 

Kontekstuel planlaegning 
Som nzvnt kan planlægningen med .,Den integrerende Baggrund" som redskab defineres som 
kontektuel planlregning. Konteksruel planl~g~ing er en planlzgning, der konsekvent tager 
h~jde for flest mulige forhold og deres indbyrdes relationer i den samlede pxdagogiske ind- 
sab. Der opereres i planlzgningen på forskellige niveauer, svarende til den institutionelle 
struktur, og som omhandIer: 
- tilrettelxggelse af det fysiske rum, udv~lgelse af redskaber, genstande og materiale; 

+ gennemferelse og analyse af iagttagelser; 
- organisering og lebende dokumentation af arbejdet, og af samarbejdet blandt personalet; 
- afholdelse af rnØder med Mm, forzldre, kollegaer og eksperter, 
- faglig kvalificering og supervision. 

1 en kontekstuel planlægning fkmhæves ktydningen af det fysiske rums og de medierende 
objektem organiserende funktion. Rummet opfanes som et element, der indgsr i det p~da- 
gogiske arbejde og ikke dene som en hIisse eller .,beholder" for arbejdet. Der indf- sxrlige 
objekter, som elementer, der kan formidle kommunikationen og sctte skub i integrerende ak- 
tiviteter. Vigtige genstande i relalim til planlægningen er og$: hjzlpemidler som bindoptager, 
fotografiapparat og video, der anvendes bade til at registrere og dokumentere bpjmenes ,,spor", 
og til at formidle saxlige budskaber og ,,opgaverM i projektarbejdet. 

Kontekstuel planlægning er kendetegnet ved m 5h struktur der giver mulighed for at gen- 
nemfØre flere sidelpbende og tvaergknde aktiviteter og projekter ad gangen - i fonkellige tem- 
pi og på fmkellige mgder. Herunder muligheden for at udforske spargsmål, der opstar under- 
vejs i processen, hvorved bene eksempelvis kan igangsætte og gennemfere selvskndige 
projekter, uden at dette opleves som forstyrrende i forhold til det planlagte. 

Tanken er den, at planlægningen nHop skal kunne f~lge barnets interesse og motivation og give 
barnet mulighed for f. eks. at udforske - og fordybe sig i delemner. Delemner kan saledes ud- 
vides og blive ti1 delpmjelaer. under hovedprojektet i det fxlles fmlØb, hvis detle visa sig rele- 
vant og oplagt for isemene. 

Sammenhængen og kontinuiteten i arbejdet sikres gennem ,,Baggrundens'' narrative struktur. 
Planl~gning giver endvidere mulighed for at evaluere den pædagogiske indsats i sin dobbelte 
betydning af fælles pmes og som stotte for barnets udvikling af ~elvorganiseringsevnei~ 

PIanlzgning er saledes ensbetydende med en stadig udforskning, der sigter mod at tilrettelægge 
indsatser, der muligg-r sameksistensen af forskelligheder med hensyn til kompetencer, he- 
hov og interesser. Dette krzver komplehe arbejdsrnftder, som ikke inddekr den pzdagogiske 
proces i adskilte indsatsodder, og som ikke sztter malene i en lineær fremadskridende or- 
den, som i det fØromtalte ugesskema. 

Sameksistensen af forskelligheder sikres netop gennem den Abne struktur, der har flere forskel- 
lige indgange og udgange, og som muligger indsatser i flere forskellige reininger når disse vis- 
er sig at være oplagte og relevante. 



Kapitel 7 

INTENTIONALITET OG 
KOOPERATION 

,,Den integrerende Baggrund" i praksis 
,,Den integrerende Baggnind" er i Italien blevet realiseret p& forskellige mader, og i fØlge for- 
fatterne ikke. altid helt i overensstemmelse med det, der er dens grundtanke, nemlig at skabe 
udviklingsrum for selvorganisering og integration. 
En misforstilelse kan vxre, at ,,Den integrerende Baggrund'' anvendes til at retf~rdiggflre 
voksenstyring, ved f.eks. at bruge fantasifortæ1linger til at fil barnene ti1 at opnå mål, som de 
voksne alene har sat. En anden misforstielse kan ligge i selve gennemfrnlsen af aktiviteterne 
og projekteme, hvor det er strukturen og produkterne, der alene er i fokus og ikke processen 
og relationerne. 

Karakteristisk for de institutioner, hvar metodologien om ,,Den integrerende Baggnid' er ble- 
vet anvendt i overensstemmelse med sit formål, er: 
- Klarhed og pcision af de paxiagogiske mål og udviklingsmillene samt elasticitet i den 

konkrete m3s~ming. 
- En dialogisk fremgangsmåde, i form af forslag fra både b~rn og voksne, baseret pA en 1ekn- 

de indsamling og validering af bpmenes spor. 
- En kompleks organisering af tid, rum og ressourcer, der viser sig i flere forskellige former 

for forbindelser og muligheder. 
- Tilrettelæggelse af et fzlles handerum, med sammenhzngende og kontinuerlige p~dagogiske 

forl@b, hvor aktiviteter og projekter planlægges og organiseres sammen med barnene. 
- En tret relation mellem teori og praksis gennem et 1Øbende samarbejde mellem forskere og 

pædagoger. 

I det folgende vil nogle besknvelset illustrere pdagogiske Forl~b realiseret i ire italienske 
b0mehaver. 

Fra ,,Lilleprik" til ,,hr. Snof ' 
I bØrneliaven Don MiEani i Bologna har man i penden fra september 1992 til juni 1993 arbej- 
det med de ældste Wrn med et forl~b om ,,barnet i rummet'". Eorlbkt, som opstod i forlæn- 
gelse af et tidligere forlfib, havde det forrn&l at arbejde med barnets selvopfattelse i relation til 
andre og i relation til omgivelserne. 

,,Punktet4' (i1 punto) blev brugt som metafor for ,Jeg"eta i rummet. Puntolino (Lillepnk) var den 
fantasifigur, som opstod undervejs, og som blev hovedpersonen i en fzlles fortælling. 



Udforskning af forholdet mellem barnet som person og dets placering i forhold til andre og i 
forhold til omgivelserne havde givet anledning til forskellige projekter og aktiviteter. Prikken 
blev så udvidet til en cirkel og anvendt som gennemgiende figur i bernenes identificerings- 
mrker i garderoben, på barnenes skuffer, poser osv. 

Fra de runde figurer, perfekte og ens, gik udforskningen videre til at afpwve andre muligheder 
gennem andre former, der reprzsenterede ,,barnet i rummet", og som symboliserede fors@llig- 
heder hos mennesker. Halvmåner, stjerner, flrklflver, trekanter osv. blev barnenes nye symbol- 
er. ,Liilleprik'" var den figur, der gennem fortællingen formidlede og forbandt de forskellige 
momenter i forl@bet. 

De afsluttende etaper i forl~bet handlede om at unders~ge afstanden og nærhekn meIlem 
bomenes nespektive staswder, det interpersonelle mm. 

Det efterf0lgende forlob kommer til at handle om forbindelsen mellem punkrne: linjen, der 
selv består af en mkke punkter, og som symboliserer vejen fra ét barn til et andet. En ny fan- 
tasifigur, ,$noremand" (il signor Cordone) tager fm. BØmene arbejder med papirstrimler. De 
udtxnker, projekterer og konstnierer de figurer, som skal bo i Linjeland: fuglen, babyen, 
sosteren, elefanten, blxksprutten, grisen. jaguaren, heksen, prinsessen, hunden. ulven og di- 
nosauren. 

Figurerne skabes af barnene, som ogsi selv karakteriser dem med hensyn til udseende, egen- 
skaber og intentioner. De voksnes indsats drejer sig pi dette tidspunkt i forlprbet om at foreslå , 

mmene at konstruere et hus til hver figur, hvor man kan gå på besØg, se hvem der bor i huset 
og lære vedkommende at kende. ,,Snoremanden" bliver formidleren af bogene i Linjelandets 
huse. 

Man kan sige, at historien i denne b~rnehave har udviklet sig fra: ,,hvem er vi?" og: ,,hvor er 
vi?" til ,,hvordan har vi det med os selv og med andre, der hvor vi lever og bor?". I arbejdet 
med disse erkendelsesmæssige og eksistentielle spflrgsmål opereres des på flere niveauer Sam- 
tidigt: et abstrakt niveau (former og matematiske koncepter) et metaforisk niveau (symboler og 
fortdinger) og et konkret niveau (projekter og aktiviteter). 

I denne forbindetse er det oplagt at inddrage Zanellis refleksion over Batesons indlærings- 
kategorier. især det, som han kalder deutemindlrelang eller indlmring 2, er her interessant. 
Deuteroindlæring er det indlæringsniveau, som indebærer indlæring af tfndlæringskontekster 
(at lære at 1%~). Det vil sige indlæringen af forskellige mider at inddele og diskriminere 
oplevelser og handlinger pil. 
Gennem udviklingen og opdragelsen laerer vi hmed ogsA, at erfaringer kan inddeles pá flere 
forskellige måder. Vi laerer at foretage alternative inddelinger af samme fænomen. (Zanelli 
1988) 

Det er denne komplekse og flerdimensionelle tankemåde, som bene i denne b@rnehave 
bliver introduceret til og gflr sig erfaringer med: At en linje samtidig kan væreen tanke, en streg, 
en papirstrimmel, afstanden eller nzrfied mellem to Mm, navnet p5 en fantasifigur eller en by 
og endelig temaet for en forklling. Det er en fremgangsmåde, som formodentligt ikke ligger 
så langt fra bgrnenes egen tzenkning i fantasilegen, hvw der jo hele tiden udfurskes og pro- 
duceres alternativer over samme genstand eller tema. I legen kan en genstand pii samme tid 
have flere forskellige betydninger for barnet. Afhzngigt d sammenhængen kan en Iille play- 
mobil spand eksempelvis på skift fungere som fiskespand, glas, taburet etler hat. 

At lzre at operere med forskellige alternativer af samme fænomen er i hej grad vigtigt, både 
ud fra en pxdagogisk og en social synsvinkel. 
At opbygge en rutine i al kunne se og regne med flere forskellige perspektiver ad gangen er 
med til at udvide vores sociale forståelse. Iszr forst5elsen for, at andre (og herned ogsh 
Mrnene) kan foretage inddelinger og prioriteringer, som er forskellige fra vores, og at de er- 
kendelsesmxssigt og erfaringsmæssigt set kan befinde srg ,,andre steder", end vi er- og hermed 
opleve og opfatte ting pB en anden made end vi g@r. 
Ved at operere med flere perspektiver og dimensioner udvides spektret af handlemulighederne 
for pædagogisk intervention. genereIt set og mere specifikt i forhold til Iswing af særlige pro- 
blemstillinger omkring enkelte bØrn. 

Fra sommerferiebogen til teaterforestilling 
I b~rnehaven Case Finali i byen Cesena lægger man særlig v~gt på bernenes erkendelses- 
maessige udvikling, dvs. bernenes tilegnelse af måder at relatere sig til hinanden og til verde- 
nen pil, herunder, det emotionelle, motivationefle og sociale aspekt. der regnes for at vare uE0- 
seligt forbundet med t~nkningen. 



I b~rnehaven er der 40 b~rn opdelte i 20 aldersblandede stuer, fire pædagoger, en stettepæda- 
gog og derudover bkkenpersonale og reng~rnngspersonale. Der er i b~rnehaven to handi- 
cappede bØrn, et i hver Wrnegruppc. 

Det pædagogiske arbejde i b~rnehaven Case Finali er kendetegnet ved, at pianl~gningen altid 
tager udgangspunkt i en såkaldt ..sommerferiebog". Sommerferiebogen er et h~fte, som 
&mene får med hjem, nar bdmehaven lukker om sommeren. I hæ£tet kan bgniene tegne, ind- 
sale fotos og andet fra deres sommerferie. Gennem sommerferiebogen opfordres forældrene 
til et konkret og sagsrettet samarbejde. der f.eks. kan begynde med et forslag om at Iose smA 
opgaver sammen med bamne. En sadan opgave kan f.eks. være, at for~ldrene bliver bedt om 
- med @menes egne ord - at skrive en kort historie der handler om noget szrligt, som barnet 
finsker at fortælle videre ti1 de andre b~rn i Mrnehaven efter sommerferien. 

Tanken er 'den, at det pædagogiske arbejde ved b~rnehavestart tager konluet udgangspunkt i 
Mrnenes smil historier, forkllinger og tegninger. Ud fra brnenes individuelle fo*llinger ud- 
springer en fdes historie, der eksempelvis fØrst bliver til en ,,storbog" og senere udvikles til 
en teaterforestilling. Det er på denne made at barnene i denne bmehave inddrages i den 
konkrete &sætning og planIægning af det pædagogiske arbejde. 

Vi skal se på, hvordan en sådan proces forlaber i praksis. 

I den f@rste titid efter sommerferien samles barnene i grupper, hvor hvert barn viser sit hzefte 
med tegningerne mens en voksen læser de skrevne historier hgjt. Herefter foretages en analyse 
af historierne med henblik på i fællesskab at frernh~w de figurer (hovedpersoner), som 
&mene synes skal inddrages i den fxlles historie. Efterf~lgende karakteriserer Wrnene yder- 
ligere og mere nuanceret deres figurer gennem tegninger, der laves om til plastificerede kort og 
fungerer som konkrete holdepunkter for bØrnenes fortxllinger. I denne proces hj~lper den vok- 
sne gennem sp@rgsmAl, som er med til ar afdække figurernes personlighed: ,Hvem er hanlhunl- 
den? Hvordan ser han ud? ,,Hvad wnker han"? .,Hvad kan han lide?" .Jvad vil han g@re"? 
,,Hvor bor han?" ,,Hvem er hans venner?bsv. 

De identificerede figurer i det pågældende forlob var: en bonde, to b~rn, en kanin, 
en hjort. en krokodille, en héne. et egern, en fugl, et får, en skildpadde og en bi. -Og 
milj#e,rne: en vulkan, en skov, en bzk, en psplæne. 

Arbejdet er organiseret i form af små projekter, der hznger sammen gennem den fzllcs historie. 
Man kan s3ledes gå fra et projekt til et andet, og man kan deltage i flere projekter ad gangen. 

Sidelébende med hovedforIebet foregår der ogsa andre aktiviteter. Der udtznkes muligheder i 
forskellige materialer og der afpr~ves forskellige teknikker iszr i brug af farver og papir. Mel- 
lemprdukterne af sidanne udforskningsaktiviteter anvendes som oftest i realiseringen af de 
endeIige produkter i forlobet 

~sgningen af processen. Hermed får b@rnene indsigt i såvel de konkrete arbejdsmetoder og 
fremgangsmåder som i overvejelserne bag ved disse. F.eks. om, hvordan manopbygger en his- 
torie. Et barn udbykker det således: 
,For at lave en histotie skal man bruge: figurerne: - det er dem, som laver historien: mjljwrne: 
- det ar de steder, hvor man laver historien - og fantasien". 

Den fzlles historie opbygges saledes med elementer hentet fra bernenes individuelle histerier. 
Disse ekrnenterkan forandres undervejs. Kommer der nye til, bliver det til en fælles opgave 
at finde ud af, hvordan de inddrages i historien. M~nger må foreslAs og forslag overvejes. 

I lighed med forhandlingerne i fantasilegens regisfaere sker der her Fobende justeringer af his- 
torien i relation til de mdringer, der sker i bgrnegmppen. Der er her tale om en balance, hvor 
den voksne spiller en vigtig rolle som udforskere og koordinatorer. Det er den voksne, som har 
overblikket, og som hele tiden må vurdere processen ovenfra samtidig med, at hun er en del af 
den. Den voksne skal hele tiden vEre opmærksom p5 kvaliteten af aktiviteterne og af relation- 
erne: Er alle b- medfort~llere? Er det enkelte barns interesser tilgodeset? Er der mm for at 
felge private sidespor i fortællingen? 

1 Case Finali lægger paxiagogerne stor vzgt p& brnenes selvorganisering og evne til at samar- 
bejde i opstilling og afmvning af hypoteser omkring problemstillinger, des opstår i processen, 
F.eks.: Hvordan kan man måle længden af et bd. nir man ikke kan Izse et målebånd? Hvilke 
mileinsinmenter og måleenheder egner sig bedst? Hvordan kan man mále tiden? 

Fra sin position af overordnet regi kan den voksne overskue muligheder, som ikke kan ses af 
bØmene i situationen. Den voksne kan også komme til hjdp med ideer, til at IØse problemer, 
som &mene ikke selv er i stand til ]Øse. Hvis det f.eks. viser sig, at et barn ensker at være sarn- 
men med bedstevennen kan den voksne foreslå, at en bestemt figur kan fA en Iedsager (af denne 
grund blev bonen i farta?llingen til to hans). Der lxgges vzgt på at finde IØsninger, som er rele- 
vante og meningsfyldte for alle. Udgangspunktet er individuelle hensyn og vurderinger frern- 
for finsket om ensarthed ud fra abstrakte standarder, som f.eks. at alle skal sige ,,Iige meget'', 
have ,lige meget" plads i fortdingen, producere .,li@ mange" tegninger osv. 

'. Dette gælder generelt i projektarbejdet, hvor bØrn kan være aktivt deltagende pA mange måder. 
Nogle gange kan det i en bestemt sammenhzng vzre givende [og mkke ogsi befriende) for et 
barn, der eIlers er aktiv i andre sammenhænge, bare at se p3 eller lytte til andres ideer og for- 
slag. Der er forskellige måder at tage del 1 en proces. Man kan som barn udmærket deltage ved 
at lytte og danne sine egne forestillingsbilleder, leve sig ind i forkellingen, smile, grine og lave 
grimasser. 

Når historien er tegnet, fortalt og skrevet med bomenes egne ord, fremstilles der en storbog, 
,,maxi-bogen", der til sidst indbindes hos den lokale bogbinder. Bogen omhandler i dette for- 
Ipb historien om: Toto og hans venner. 

Ud over at deIIage i gennemferelsen af de konkrete aktiviteter, bliver bernene inddraget i plan- 





Hjorten Ambmgio bkv ednu mere vred og rable og skreg 1 Med en stok og et reb Iiev de hm op. 

i 
Toto og kam venner 
,, Toto var en bonde, som bocde i et litle hus vedjTo&n. En dag gik hm ud for at 

l 
ftske ifloden. Mens hon$skede, faldt han i vadet og bIev spist afen krokodille. 
Krokodillen var si suEren. at den spiste Toto hel. I kmkorli~lens mave var der 
mange ting. som krokodillen havde slugt. Der var ogsd Eppete, en specie! kanim 
som hnne tale, og som havde en lille kniv. 

! Da kan sti Toto spurgte den: ,,Hvem er du?" 
,,Jeg er Toto, jeg var ved at fiske ifloden, og så faldr jeg i vandet. og sd blev jeg 
spist af en krokodille. " 
,.Jeg hedder Eppete. og jeg kan lave fpylleihtnster: Men f@rsrdr krokodillen sovel: " 

i 
,,M os synge en godnatsang, sfi kan de? vom, ar han falder i sdvn*: sagde To- 
to. (De synger en sang.) 

I Mens de sang. faldf krokodillen i sflvn. Og idet den åbnede munden for ai gabe 
I og lukkpde #jnene, stak kaninen og Tolo aj op på Jodens bred. Og fra den dag 

blev de bedste-vennel: 

fippeteflytiede ind h03 Toio, hvor også hans b#rn, Cristina og Andrea, boede. 
Ved siden af Tot03 hus var der en $for skov, omringet af ~rceeq smukke planter o~ 
små gr~spltener med blornsre~ Der havde nppete boet sammen med sine vennel: 

Bjerget, hvor Carlotta boede, var en game! vulkan. Pludselig b~gyndte vulkunen al lave en 
En dag gik Tippe fe, Cristina og Andrea en tur i skoven for af bes@ge dems ven- - kmpe lam og spytte med ild. 
ner. Her m#&e de Eppebes gode veninde, skildpadden Alessandriaa, som havde 
meget tmvlf. Hun var pd vej hjem til egernet Anton to, der boede i e6 dort tre, den 



havde lejer af hjorten Arnbqio. Hjorten var meget rig og ejede mange trceer i 
skoven, som den lejede ud fil andre dy,: 

En lille fugl ved navn Sbirulino boede i en rede i et stort gmntr~. Ved siden af 
gmntmet var der en stor stamme, hvor Bien Maia havde sit bisrade. Der var der 
ugsii andm bier; som lavede honning. 

Hjorten Ambrogio var meget ond. Han var megef rig, wnkte km pd sig selv og' 
gav ikke Mdrs noget. Hun tenkte kun på at blive rigere og rigere. En dag k#bte 
kan nogle* for ut fc? nagle flere trmr til at vokse, sd han kunne blive endnu 
rigere. Han såedeMene meget omhyggeligt, dmkkede dem mtidjorde~a og vand- 
ede dem med vandfia en lille hk 

Ved Totos hus boede ogsi m h@ne ved navn Furbet m, som hver dag lagdefiire 
q. Hun var blevet trmt af at spise regnorme. En dag gik hun en tur i skoven, s6 
de mgefi$oog spiste dem allesmmen. Da hjorten Ambmgio opdagede det, blev 
han vr~d: ..Hvem er &t, der har spiss mine*? Er det jer? ... Hvis det ikke erjer; 
sd md det vcerefaret Carlorta", sagde hjorten. 

Han indkaldte alle dyrene fil et stort mdde for atfinde ud aj hvem der havde spist 
hans fr#. 

Farer Carlotla boede i skoven i en hule under et bjerg. Carlotfe skulle ogsd til . m@de. men hun var bange fur at gd ud af sin hule. Carlotta var bange for natten, 
for rm@dcet, for monstrene, forfl~gemzusene~ for tyren, for den store stykke ulv. for 
lydene og for at v@re alene. Hun besluttede sig så for ar skrive et brav til alle 
dyrene - ogst? til hjorten. Hun vilfe foreslå at holde rn@det i sin hule. 

., Kme vennel: jeg km ikke komme til wdet, fordi jeg er syg. Km I komme hjem 
til mig, sd tegner jeg er kort, si 1 kanfide min hule'". 

Alle dyrene rn@dtes hos fåret Carlutta. Hjorten Arnbrogio begyndte at råbe med 
vred stemme: ,,Hvo-for er rdu syg? Det er vel ikk en undskyldning? Er det dig, 
som hnr spist mine fr@?" Hjorten blev ednu mere vred og rffbte og skreg. 

Bjerget, hvor Cnrloifrr boede, var en ggnnamel vulkan, men hun vidste dei ikke. De 
andre dyr vidste det heller ikke. PludseIigr begyndte vulkanen nt lave en k~mpe 
Inm og spy ild. Der gik hlil lige der. hvor hjorten Ambrogio sáocl. og han fakit ned 
i hullet, i ilden. 

Alle dyrene frygtede, men sfi h$rte de lijorien rGbe: ,,HjcelpFa - og vendte tilbage. 
Sfi sngde hjorren Ambrogio: ..Hvis f redder mig, lover jeg, at jeg ikke vil vlere ond 
og episfisk som f@r: Vmr nu s#de og rrck mig op of dette hul, som er s6 varmt, 
og jeg vil liokde det, jeg lover" 

Teatemindellen om ,,Toio og huns venner" i hdrnehuven Case Finali. 

Med en stok og et reb hev de ham op. Til sidst holdt alle dyrene en dejiig fest i 
skoven med m stor Iagkage, og aiSe levede lykkeligt ril deres dages e&". 

Ved en senere udflugt til byeris teaterhus udviste bámene stor interesse for teatemilj~et. 
Hjemme i biarnehaven genoplevedes turen i erindringen. Bmene fortalte ivrigt arn det, som 
havde gjort indtryk pi dem: teaterbygningen, scenen, stolene, tappet, p@venimmene ag ly- 
sene. Dette var begyndelsen på et nyt forl@b, hvor det fælles mål var at opbygge en scene og 
udfØre et teaterstykke, med historien om Toto og hans venner som drejebog. 

I 
Der blev igen dannet gmpper, hvor m projekterede scenarier og kostumer, der font blev teg- 
net, derefter udf~rt i små papjrsmodeller og ti1 sidst opbygget i fuld stflrrelse. I denne proces 
deltog ogs% k&kenpersonalet og nogle fornidre, 

Til slut blev historien opf~rt pA en scene, i flere omgange, for at give de Mm, der havde lyst, 
mulighed for at pMwe at spille forskellige roller. 

1 En ny historie begynder og en anden fwtsztter 
l T lebet af teatwfm1$bet havde bØrnene vist en stor interesse for de f@, som hjorten slede, og som 1 
1 kunne bIive til planter. Denne interesse havde f~rt til en del eksperimenteren og leg. sideleben- 

de med teaterprojektet. BØmene havde blandt andet selv prflvet at så forskellige f@ i Minehavens 
k~kkenhave, og en del af dem havde va:ret meget optaget af de små planter og af havearbejdet. 



I den efterffllgende sommerferiebog foreslog de voksne at indsamle fr~ fra blomster og urter. 
FMene skulle bruges til at lave ,,noget sjovt'" med i b~rnehaven efter sommerferien. Pæda- 
gogerne ville se om b~rnene stadig var interesseret i fr~ og planter, om dette kunne v= et 
muligt udgangspunkt, eller om der måtte findes andre ,,spor" at gå ud fra i det videre arbejde. 

Eftersommerferien havde bomene taget mange forskellige slags k@ og urter med i bmehaven, 
klistret på papir i ordnede rzkkef0lger og i smil glas. Et nyt forlØb begyndte hermed med 
udgangspunkt i de f@, bØrnene havde indsamlet. 

Forl~bet startede med en undersagelse af Mene og af b@rnenes viden om de f@, de havde med- 
bragt. Der opstod her en mkke sp@rgsrnål: ,,Hvad er et f?~ egentligt?' ,,Hvad kan det bruges 
til?" Der blev talt om forskellige anvendelsesmuligheder og opstillet hypoteser, hvor den 
enkeItes viden blev delt og konfronteret med andres. 

Gennem samtalen fandt hene i f=llesskab frem til. at der findes mange forskellige dags b, 
at fr~ kan bruges dl noget forskellig og til mere end at blive det i jord. Bmene fandt frem til 
at f?@ kan sAs, spises og bruges til at lave mad, at de også kan bruges til at lege med, og at man 
kan fortælle historier om dem - b3de fantasihistorier og .,rigtige historier". Det sidste skylde 
et barns udferlige redg~relse af hans kendskab til .,et særligt i&, der vokser i mors mave, og 
som bliver til et menneske". 

Et firegrenet forl~b blev siledes udpeget i hovedtræk som udgangspunkt for det pædagogiske 
arbejde. Disse fire forskellige interesseo&der, blev hver isaer ledemåd for en række projekter 
og aktiviteter. De konkte projekter blev formuleret undervejs ud fra, dels hvad barnene 
allerede vidste og dels ud fra det kmene ville vide mere om eller gØre. Saerligt ved aktiviteter- 
ne og projekterne er, at de kan krydse hinanden og mdes undervejs. 

Padagogiske arkiver 
Padagogerne i denne Mrnehave lægger v~gt p& en Iplbende registrering og indsamling af 
konkrete spor efter de projekter og aktiviteter, der udfØres. Mor opbygges der individuelle 
erindringsarkiver, for at fasthoIde erfaringerne og give barn og voksne mulighed for at g& 
tilbage og se konkrete tegn på historiens forlob. 

Derudover opbygges et f~lles pledagogisk arkiv, der omfatter forskellige spor fra de gennem- 
fqirte projekter i fm af tegninger, kort, skitser, redegØrelser, evalueringer. færdige produkter, 
fotografier, videooptagelser m.m. .. 

Personalet har flere formål med opbygningen af et sadant pædagogisk arkiv. Ud over at fun- 
gere som intern dokumentation for det udfw arbejde, udgflr arkivet en slags erfaringsop 
samling, hvis indhold kan formidles til andre institutioner eller diskuteres i andre sammen- 
hænge. 

f'l.wr[~gir i~rgsplaach F i Cuse Firt ali.~ i'lfinte!t (tvp. ,, Et fr~ kan pluii res, leges med, spisrs. Det fælles erindringsarkiv anvendes imidlertid i b@rnebaven f~rst og fremmest som et arbejds- 
forlml[es II isforzer om - fantasiltistoner og virkelige hi.~torie. redskab i personalegruppen. Arkivet bliver en base, alle kan vende tilbage til for at få overblik 
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over og indblik i hinandens projekter, for at hente inspiration i det fremtidige arbejde og for at 
evaluere fotl&et. Dette er en af miderne, hvorpå det recursive aspekt konkret kommer til 
udtryk I metodoIogien. Arkivet kan ogs8 anvendes til at finde et f~lles element at g& ud fra i 
I~sning af szrlige problemstillinger i relation til Mm med szrlige behov. 

En pige med hjernedeformitet (rnic~cefali) og epilepsi, havde haft en svEr xtart 

@er sornme$e~en. Hun virkede utryg og urolig, havde svaert ved at lege med 
odre b@m og ved at fordybe sig i noget. Hun s#gte hele tiden ken til en voksen 
og vmkfra andre bdrn. i arkivet fandt personakt et element fra det tidligere for- 
&b, der mkke kunne anvendes i forhold ri1 detre akruelle problem 

J histonen om ,, Tuto og hans venner" havde pigen valgt h@nen som figul; som 
hun havde spiller i reatersrykr sammen med en veninde. Hun var sradig mgef 
optaget af derrneBgur og tdte ofte forn#jet om &nedragten, forestiliigen og 
orn Mneq der spisteBene i skoven. Man overvejede derfoe som en del af ind- 
sarsen, at hente hflnejgurepi fra dm tidligere historie fmm igm og inddrage den 
i det nye forl#b om frp. Pi? dmne måde #nskede man at give pigm mulighed for 
at genopbygge en mlation til nogle af bkrnene ud fru noget, hun kunne !ide og 
@]te sig tryg ved. Hpnefiguren hne v~re et 4de elementel; som personalet - i 
samurbejde med den prt.dagogiske koordinutor - kunnefors#ge at anvende som 
medierende genstand. 

Således anvendt fungerer det fdles erindringsarkiv som en slags beholder af potentielt inte- 
grerbare elementer, som kan give oplagte muligheder for intervention. Vel at mærke mu- 
ligheder, som er forankrede i en f~lIes praksis og en hHes historie. 

Hermed fremstar mursiviteten som et vigtigt potentiale i ,,Den integrerende Baggmnd". For- 
tiden er ikke bare noget, der er gået forud, noget der er forbi for altid. E tidligere erfaringer, i 
den fælles historie, ligger vserdifulde sten til at bygge bro mellem fortid og nutid for bedre at 
kunne gå videre frem. Disse sten kan p& forskellige måder bruges igen og igen, i den pædaga 
giske planlægning, for eksempel til at forbinde og sammenknytte adskilte erfaringsverdener. 

Det paedagogiske arbejde i ViIIarnarinas bgrnehave 
Her fortsætter historien om bØrnehaven i Villamarina, hvor vi skal se næmere pB, hvorledes 
projekteme og udfflrelse af arbejdet konkret finder sted i b~rnehaven med henblik pil at realis- 
ere kmpcrativt integrerende sammenhamge. 
Men fØrst skal vi se p3 nogle af de overvejelser, der ligger til grund for det pædagogiske arbej- 
de i Villamarinas statslige b~mehave. Padagogikken er blevet udviklet i lebet af et flerårigt 
samarbejde mellem personalet og Gianpietro Lippi. skoleinspekter i byen Cesenatico og koor- 
dinator af daginstrtutionsomAdez. 

Det er erfaringer, som er udviklet gennem en fem-irig forsØgsperiode med ,,Den integrerende 
Baggrund", med Gianpietro Lippi som konsulent, der har dannet gnindlag for den metodolo- 
gi, som personalet i Villamarinas b~rnehave fortsat arbejder med og videreudvikler. 

Personalet i Villamarina giver udtryk for, at det er vigtigt lgibende at bevare en t~t relation 
mellem psykologiske og pædagogiske teorier og den daglige konkrete praksis. Derfor priori- 
teres faglig kvalificering h~jt, bade gennem lebende efteruddannelse og gennem en jzvnlig 
kontakt til og samarbejde med eksperter, konsuleiirer og pædagoger fra andre institutioner. 
Saxlig vigtig er kontakten til Bolognas Universitet, gennem hvilken der skabes en direkte 
forbindelse mellem forskning og praksis. Den gensidige afsmitning af denne forbindelse kan 
spores i sAve1 magogemes teoretiske og faglige bevidsthed som i forskemes praksisforan- 
kring. 

Forbindelsen mellem teoretisk forskning og udvikling af konkte metoder kræves et &t 

samarbejde mellem forskere og pædagoger og en fælles malsætning. Det er ildre alene perso- 
nalets evne til samarbejde, som w vigtig for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Men o&, 
at forskeren kan arbejde sammen med pelsondet og deltage i opstilling af de pædagogiske mal. 
Den sakddte aldonsforskning har vaeret madellen for fors~gsatbejdet i *llamarina. 1 ak- 
tionsforskningen griber forskeren undersflgende, beskrivende og ændrende ind i den praksis 
der udforskes. 

Et meget væsentligt tmk i pædagogikken i VT1Iamarina et at bMe arbejdsprocessen og p- 
dukteme prioriteres meget h~jt. Arbejdet er baseret p5 gensidigheden 1 voksen-barn relationen, 

, igennem en lpkmde dialog hvorved b~mertes individuelle perspektiver og hensigter systema- 
tisk undersØges og inddrages i processen. 





man finder vigtigt at tage udgangspunkt i det pzdagogiske arbejde. Herved kan man styrke bar- 
nets selvf@lelse og saledes fremme udvikling af nye motiver og af nye kompetencer. 

Iagttagelsen omfatter dels bflmenes præferencer i forhold til legetgj, aktiviteter, legestedes og 
opholdssteder, dels de færdigheder og kapaciteter, som bdrnene har udviklet eller er fi vej til 
at udvikle. Derudover iagttages &menes kornmunikationsfomer, bide verbale og non-verba- 
le og deres indbyrdes reIationer. 

Der arbejdes i Villamarina med to forskellige typer iagttagelser 
1) en generaliseret, bred kvalitativ iagttagelse, og 
2) en mere specifik, rnAIrettet iagttagelse, der kan vsiere bade kvalitativ og kvantitativ. 

En generalkeret iagttagelse a isaer vigtig i begyndelsen af et nyt forlprb, da almindeligvis er 
sammenfaldende med brnehavens Abning efter sommerferien. Iagttagelsen skal her kaste lys 
over karakteren af de relationer, som det enkelte barn indleder med de andre b~rn og med de 
voksne, med omgivelser, materialerne og genstandene. Denne indledende iagttagelse er rettet 
mod at ,,indsamle4' bérnenes ,,spor" for at f5 et billede af den aktuelle barnegnippe. 
Den specifikke iagttagelse anvendes i de situationer hvor der fremtræder aspekter hos enkelte 
bØm, som hver yderligere udforshing. 

De indsamlede .,spor" i fom af Iagttagelser, tegninger, fortællinger, forslag m.m. bliver efter- 
fglgende diskuteret pil et personalemØde med henblik pi3 at identificere det sfikaldte starke 
spor. Qet .,stærke spor" er det element, der Erernsth som dominerende, og som udger forbin- 
delsen mellem fxIles interesser hos de fleste Mrn. 

Ud fra de registrerede spor formulerer de voksne en forelobig arbejdshypotese og nogle 
konhete forslag (som regel udflugter), som har relation til sporenes indhold. Det ,,staerke spoSC 
forer til identificering af ,,Baggrundenw, mens de resterende spor anvendes til at planlxgge an- 
dre sidelabende projekter og aktiviteter. 

Når ,,Baggrundenm er identificeret, pilbegynder en dialog mellem Mm og voksne med udveks- 
ling af forslag. Denne dialog finder sted dels under samlinger i smil grupper p5 stuen og dels 
ved stormbder i fællesrummet. hvor alle bprrnene og alle voksne fra de tre stuer deltager. Her 
flettes ideer og forslag i en fælles arbejdsplan, hvmi b@rn og voksne indgar i et ter samarbejde 
omkring konkrete projekter. 

I denne ,forhandlingsfase" har den voksne i haj grad en overomlnet organisatorisk og koordi- 
nerende funktion. Den voksne leder rnderne og stotter Mrnene i at formdere deres ideer og 
forslag. 

Den voksne intervenerer pR flere planer samtidigt ved både at vaere aktiv ,,i" processen og se- 
fiektere ,*d over den". Konkret betyder det, at den voksne ikke bare ,,opsamler" og ,,admini- 
strerer" de forslag og ideer, bomene fxernlzgger, men bidrager selv med ideer og synspunkter 
og om n~dvendigt med vurderinger af processen og af forslagenes indhold. Den voksnes ind- 

sats er del af projektarbejdet. Men p& dette tidspunkt bliver eventuelIe ,,urealistiske" forslag 
(som f.eks. forslaget om at bygge en stor md hule med pinde og papir) ikke forkastet eller ret- 
tet. Man finder det vigtigt. at bornene selv far mulighed for at efterpreve ideer og fors~ge at re- 
alisere de m%l, de saetter sig, ved at eksperimentere med forskellige metoder og I~sninger. Det 

I 

er f~rst p& baggmnd af bernenes konkrete erfaringer og maske mislykkede fors~g, at andre og 
mere realisable muligheder kan overvejes i fællesskab med den voksne. Herved ftir barnene en 
praksisfunderet forstaelse for konkret problemlssning og samarbejde. 

Projektemes planlzgges n~je og gennemfms i ,,værksteder". der er oprettet til formalet. Her 
arbejder bgmene i sikaldte ,,intergrupper", dvs. aldersblandede grupper med &m fta alle tre 

* stuer. Det er interessen i et bestemt projekt, eller venskaber, der f~rer Mrnene sammen i inter- 
grupperne. 

Under værkstedsalrliviteteme understreger de voksne bevidst de kapaciteter, som bgimene vis- 
: er. Herved onsker de at bidrage til. at Mrnene opbygger en byghed og sikkerhed, som kan 

hj~lp. dem ti1 at fmnkre det de tilegnet sig, og samtidig fore til udvikling af nye motiver, og 
derved til erhvervelse af nye kompetencer. 
Der Iægges VE@ p& at værkstedsaktiviter forl~ber p3 en meningsfuld mlde og fremmer 
fælleskabsfcilelsen. Det er her den voksnes opgave at sarge for at aktiviteten bevarer den fxlfes 

, relevans saledes at alle bØrnene, der deltager, oplever gtæde og tilfredshed ved at vme med. 
Dette stiller krav til den voksne om en farberedeIse. der agsil tager hejde for eventuelle 
vwskeligheder i aktivitetens udforelse, i form af alternative muligheder i tilfzelde af, at det 
planlagte ikke ,,lykkesL'. Man finder det særlig vigtigt, at aktiviteten afsluttes pa en menings- 
fuld og positiv made for &mene. 

lagttagelsen af bmenes feedback giver den voksne mulighed for at evaluere aktiviteterne og 
at justere forlØbet. 

Som planlægnings- og evalueringsredskab anvender personalet i Villamarinas B~rnehave f~l- 
gende skema: 

PLANLÆGWNGSSKEMA 

SPOR FORSLAG 
BØRN 

FORSLAG 
VOKSNE 

MALI 
KOMPETENCER 

VANSKE- 
LIGHEDER 



Skemaet består af en stor planche, som hanger pil personalestuen, og som hermed er synlig for 
alle voksne under hele processen. 

- X den fmte kolonne noteres spor efter betydninger, som resultat af iagttagelse~arbejdet. 

- I den anden kolonne noteres de konkrete forslag og projekter, som bomene nar frem til. pH 
fællesm~det, og som de voksne formulerer i form af ,,arbejdshypotesert'. 

- Den tredie kolonne anvendes ti! at noterede voksnes forslag til bØrnene. Disse forslag er re- 
lateret til Mmenes egne forslag og har til fomfii at validere de voksnes hypoteser om barnenes 
betydninger. Senere anvendes kolonnen til at notere fmlag som har det formal at udvide 
bomenes viden og erfaringer omkring de udvalgte projektemner. 

- I den fj'erde kolonne noteres b$& de udviklingsmil, de voksne formulerer for brnene i re- 
lation til projekterne, og de mal og kompetencer, wrnene selv nh frem til undervejs. 

- Endelig noteres i femte kolonne de vanskeligheder, der har været undervejs i processen. 

Skemaet anvendes p8 den milde. at man gennemgf processen fra ,,spor" til ,,vanskelighedet+' 
igen og igen, ved hele tiden at bygge videre p3 det fomdglende. 31 slut has man saledes et 
kort over arbejdspmcessen under hele forlØbet, Skemaet kan hermed ,,lieses" p5 forskellig 
matde: fra venstre til h~jre, fra hejre til venstre og vertikalt inden for hver kolonne. 

Fra ,,Borgen til Batmobilen" 
Den fleksible ramme for den fzlles historie i Villamarinas bmehave er indretning af 
fzlIesnimmet. Vi skaI nu se nærmere p&, hvorledes man i denne b~rnehave konkret igangsmtter 
et forl~b og planlaegger aktiviteter og projekter. Det beskrevne fml~b strækker sig fra septem- 
ber 1993 til juni 1994. 

Tiden umiddelbart efter sommerferien gar med at brnene meder hinanden. og For de nye Mrns 
vedkommende at Izre bØmehaven, de voksne og nogle af b~rnene at kende. De voksnes op- 
rnxrksomhed er pi dette tidspunkt iszr rettet mod ,,indsamlinga af ,,spof'. Nogle af sporene 
bliver straks anvendt i forhold til de treårige med henblik p3 at skabe et trygt og omsorgsfuldt 
mil$ for barnene, blandt andet ved at Indrette deres stue med genstande, som bfimene kender 
og hotder af. 

,,Spor-indsamlingen" begynder med, at de voksne taler med b~rnene om, hvad de hver is~r kan 
huske fra tiden i b~rnehaven f~r sommerferien, og om hvad bomene synes har vzret saxlig 
godt og spzndende. Derudover taler man ogsfi om nogle af de oplevetser, b~rnene har haft i 
lobet af sommeren. Det er det sitkaldte ,,erindringsarbejdeL", som foregar i srna grupper, p3 de 
enkelte stuer, isrilr hos fire ilrige og fem hige. 

Ved samlingen bliver bcmene opfordret til at tamke tilbage p3 deres sommerferie og tiden i 
b~rnehaven f~r sommerferien, og fortrelle om det, som de synes har vzret szrligt godt og 

spændende. B~rnene opfordres derefter til at lave en tegning om de ting, de kan buske og bar 
haft lyst ti1 at fortælle om. Den voksne noterer b-eiles fortællinger og barnenes kommentarer 
pA tegningerne, BØm og voksne gAr desuden sammen p8 udgik i ,,erindnngsarkivernes' efter 
spor fra tidligere projekter og ser p2 fotografier og lysbilleder. 

Selve samlingen af barnene p& stuen foregih p% en made. der giver mulighed for en glidende 
overgang fra de aktiviteter og lege, bØrnene er I gang med. De voksne markerer overgangen, 
dels ved at forberede de praktiske omstzndigheder omkring samlingen, f.eks. ved oprydning 
og ved at hente materialer. dels ved at skabe et afgrænset ,.interessefelr' omkring begivenheden 
f.eks. ved hjælp af en sang. Bdrnene kommer efterhanden til samlingsstedet og sztter sig. 
Nogle er med helt fra starten og deltager i forberedelserne, andre kommer senere. 
Der er en stor elasticitet med hensyn til den made man medes - og holder samling p3. Samlin- 
gen skal f~mt og fremmest vm en rar oplevelse for tmnene, hvor man spiser frugt, snakker, 
leger og griner sammen. Nogle gange sidder Mrnene pil bænke og stole i rundkreds, andre 
gange pa puder. NAT der er mange bØrn tilstede, bliver bmene delt i to mindm grupper. Dette 
begrundes for &mene med, at det ellers ikke er muligt at tale ordentligt sammen og lytte til 
hinanden. De voksne opfordrer &mene til at foresla to rn@desteder, og grupperne dannes, ved 
at Mmene hver iszr vælger et af stederne. 
Den indledende analyse af de registrerede ..spof' peger pil en ny interesse hos barnene ud over 
interessen for emnerne fra f@r sommerferien. De fleste Mm kan huske brgen, dyrenes huler 
og fiskene og kan fortælle meget detaljeret om, hvordan projekterne er blevet til. Nogle 
fortæller om Iege og szrlige aktiviteter, mens andre med glæde husker udflugterne, de vat- p& i 
forbindelse med prujekterne. Men det er iszr erfaringer og oplevelser fra sommerferien, som 
er mest levende i de fleste bms erindringer og som optager b0rnene mest. Bernene fortæller 
om ture, de har været p3 og om rejser i bil og med tag. Fire Mm, der for fØrste gang har vxret 
ude at flyve i deres sommerferie, fortæller om deres oplevelser. 

Indholdet i bomenes forkelfinger og i deres lege og tegninger peger således pi en bred inter- 
esse omkring sommerferierejser og transportsmidier. ,,At rejse'" bliver det ,,stærke spor", som 
personalet identificerer og vælger som arbejdshypotese og som udgangspunkt for planlægning 
af det nye forlpb. 
Der pEanIxgges herefter udflugter - og der indhentes béger og andet materiale, som har rela- 
tion til det ,,stærke spor". B~rn og-voksne tager med tog til den nærmeste by og gar en tur til 
havnen, og tager billeder af toget, og skibene. Tilbage i b~rnehaven bearbejdes - i de efter- 
folgende dage - udflugter, gennem samtaler, tegninger og lege. De voksne interviewer Msnene 
om deres oplevelser p3 turen, om det som de synes har været spxndende og som har gjort saxlig 
indtryk p3 dem. Bprnene tegner, maler og fortzller og de voksne skriver &menes kommentarer 
og forkllinger ved siden af tegningerne. P& stuen ser man p5 billeder og læser boger, der hand- 

ler om rejser. 
Der holdes endelig et stormode, hvor alle b@rn og alle voksne deltager. Formalet med sior- 
modet er, dels at validere iagttagelsernes resultat gennem feedback fra bomene, dels at regi- 
strere eventuelle nye forslag. Derudover skal der &sluttes hvilke konkrete projekter, der skaI 
arbejdes med fremover, og om de nuværende projekter (borgen, og dyrenes huler) skal be- 
vares, omformes eller erstattes af noget nyt. 





I forhold til det sidste spgrgsmhl indtager de tre-hige en saxlig position. De tre-tirige, som ikke 
har vaet med til at udvikle den foazlling, der har ~ØI? til bygning af de nuværende projekter, 
kan ikke p5 samme made forholde sig til sagen om en eventuel nedrivning af borgen, som deres 
Adre kammerater. For mange d disse bom har borgen formodenligt vcret en det af den kon- 
tekst, de selv blev introduceret i ved bØrriehavestarten, og for nogens vedkommende har bor- 
gen ogsa vist sig at have haft en serlig betydning. Borgens serlige betydning for de ire-arige 
er et ,,spor", som de voksne vil anvende som udgangspunkt for planlægning af sidelebende ak- 
tiviteter og udflugter, 

De forslag om projekter, som udspringer af stormdet er: at konstruere en bil, en fiyvernaski- 
ne, et tog, et skib og en kran. Et af bØrnenes fædre er hanf~re.r og bmene synes, der ogsa skal 
være en stor kran sarnrnen med de andre transportmidler. For det fØrste har kranen ogsA hjul at 
km pil. og for det andet kan den bmges til at hejse biler op, mener bmene. 

Pá stormardet bliver det ogsá besIuttet, at den gamle og efterhanden noget delagte borg- 
konstmktion skal rives ned og erstattes med noget nyt. Nogle Mm fwmlih, at der skal bygges 
en stor bil. Ca. 70 b@rn deltager i nedrivningen af borgen og af dyrenes huler fer at g~re plads 
til, at der kan ,,laves en ny b@rnehave". 

P& stuerne bliver forslagene igen taget op og overvejet sammen med Wrnene. Der bliver lavet 
Prvjektarbejde f Villamannas hpxnehave. A rbejhtegninges fra Jyvemasbne-pmjekrer. research for at finde svar p& nogle af de speirgsmal, der er opstilet undervejs og bbrnene laver 

-. . flere og mere detaljerede tegninger. I denne proces bliver brnenes reelle erfaringer med rejs- 
er sammenblandet med fantasiforestillinger i deres lege og fortællinger. De udvalgte emner for 
projekterne bliver yderligere indskæxpede og gjort mere personlige. I drengenes lege får bilen 
en særlig betydning og en ekstra dimension: den bliver til Batmans bil ,,Batmobilen''. 

, ~~#es~~e Nxste etape i forlebet er planlzgning og ~gangs~ettelsen af projekteme. Planen bliver forst at 
QUA DRA~ 

lave nogle arkjdstegninger og sm% modeller af batmobilen, skibet, toget, flyvemaskinen og 
kranen, for senere at udfØre arbejdsprojekteme i stort format, s% bomene kan lege i dm. 

Dannelsen af arkjdsgmpperne foregik pil den miide, at bemene inden for hver stue beslutter 
hvilket pmjekt, de har mest lyst dl at deltage i og arbejde med. Det foregar ved, at hvert bm 
vzlger et lille kort med tegningen af det udvalgte projekt, som de far hzftet p3 t~jet. De tre 
stuer ,,Abnesa, og &mene finder sammen i grupper: de brn, som har valgt det samme projekt 
udgØr en gruppe. Sammen med hver ,,sin4' pzdagog finder grupperne et sted, hvor de kan ar- 
bejde. 

Jeg fëlger den gruppe, som vil lave en flyvemaskine. Tolv Mm i alderen tre til Fem et halvt %r 

I sidder p1 gulvet sammen med en voksen. Sammen skal de dr~ftc. hvordan en flyvemaskine ser 
%O te RUOI ud, for de tegner den. Den voksne siiller Mmene spirgsrnAl, idet hun forsager at finde frem til 
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Q'AT~ACCO . - / i?oL1 RAR0 PV~ p,,R7ie a hvilke forestillinger bornene har om den flyvemaskine de flnsker at bygge. Hun har en blok til 
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5. barn: Der er også lys p4 vingerne og p$ loppen, bag ved. .. 
P~dugog: Ja 
(b#rn taler om, had lysene bruges fil, og om, hvolzianflyvemaskinen lerteer; f@rsf 
lodret og så i vandret stillirtg) 
Pmdagog: Godt. Nu er vi det fmm til, atjlyvemaskinen skal have vingel; hjill og 
trupper; Og s& en der ti1 at g; ind i den, ikke? (pause) Og inde iffyvemaskinen? 
Hvad skal der v&= irtde i? Er der nogen. der har en idé? 
2. barn: Stolene og så aviser og mgle blade 
I. barn; Og et lille bord, men det shl vme meget lille. 
Pedagog: Godt. Hvor synes I så, vi skal stille flyvmuskirren, nar vi hor lavet 
den ? 
4. barn: Maske i  de^ store sal ... 
Pmdugog: I den store sal, siger du7 Ja Mea hvor mere prmcist i den store sal? 
(pause J Der hvor borgen var ellees .. ? 
4 barn: Der hvor botdene ld 
P: Ja ... Og er der nogen, som har en idgom, kvad vi km lave flwemaskinera med? 
(pause] Hvad kan vi Bruge? 
6. barn: Farverne 
Pmdagog: Ja,farveme skal vi bruge, &r vi tegnes den. Men ndr vi bag&er skal 
lave den rigtigt, s& vi kan lege med de n... ? Hvad kunne vi lave den af? (pause) 
Er der nogen der Piar er forslag nu? 

4. barn: Vi kan tage noget pap ... og så laver vi s& vinduei; og sd står vi alle- 
samn bag ved dem og siger hej, hej, mens vi flyve r... 
P~dagogen: Kunne det vmre en god ide; at lave flyvemarkinen ud uf pap 3 Hvad 
synes I adre? 

I 

J. barn: Nej 
Predagog: Hvorfor synes du ikke, det er en god ide'? 
I. barn: Fordi man ikke kan se husene ud af viridiaerne (pame) l 
Pcedagog: M.(4..bam) sagde bare, hvad hun synes, man kunne lave f-ve- 
maskinen a$ Kunne der ikke virre godt at bruge pap? 
I. barn: Nej 

I 
I 

P~dagog: Nej, du synes ikke det er en god id& 
(Fra en videooptagelse) l 

Det er de xldste bom, ism de f re Mm, som setv har provet at flyve. som kommer med flest 
ideer og forslag. De tre-Ange, som ikke for har deltaget i gnrppearbejdet, lyrter opm~rksomt. 

Derefter siger pædagogen, at hun har nogle store stykker papir og nogle kridt, som hun havde 
t~nkt p&, at bomene kunne bruge til at lave nogle store tegninger af flyvemaskinen. Hun bed- 
er bernene om at hjælpe hende med at flytte borde og stole, så der kan blive plads på gulvet til 
at tegne p% de store stykker papir. 

De fleste vil gerne tegne flere sammen. Mens barnene tegner, går den voksne rundt, lytter tit 
&menes overvejelser, spmger til deres tegninger (Hvem har tegnet hvad? Hvad forestiller det teg- 
nede? Hvorfor ser noget ud, som det g@r? osv.) og noterer barnienes kommentarer pA tegningerne. 
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Mens de tegner sammen. taler to drenge og to piger om deres flyvemaskiner. De overvejer hvad 
de mere skal tegne. hvordan de forskellige dele skal se ud og deler ,,opgavernea i mellem sig. 

Set i forhold til den forudgaende gruppesamtale indeholder bAde drengenes og pigem 
flyvemaskiner alle de elementer, bprrnene selv havde naevnt: vingerne, hjulene, trapperne, vin- 
duerne med brnene, der kigger ud, og Tysene p& vingerne og på halen. Ingen har derimod teg- 
net dØren, som den voksne introducerede i sin opremsning af Mrnenes forslag. Der er dog kom- 
met flere detaljer, som ikke tidligere havde været nævnt. 
Drengenes flyvemaskine har fået en kanon p& hver vinge. ,,Det er fordi, der er et jagerfly, den 
skyder raketter og odelægger dem", siger den ene. Der er også en pilot og en telefon. Hos 
pigernes flyvemaskine er der yderligere indfm to telefoner og to mhr vinduer. ,,Vi har lavet 
dem forskellige, nogle firkantede og nogle runde" forklarer en af pigerne. 

I de yngste b~ms tegninger er flyvemaskinen blevet blandet sammen med andre motiver. En 
fire-:rig dreng kommenterer saledes sin tegning: ,%t er en flyvemaskine med en borg indeni, 
og når den flyver, flyver den med alle bernene i bØrnehave". Måske et fm~g på at forene det 
gamle og kendte med det nye, ukendte og sp~ndende. En tre-ilrig pige har tegnet ,,en borg med 
d~fi og siger, at det vil. kun lave. En anden pige har tegnet et bjerg, som har vzret et gen- 
nemgiende motiv i hendes tegninger, lige siden hun startede i krnehaven. 

Den eRer£ailgende dag laver pædagogen en collage af b@rnenes tegninger pi en planche, som 
&mene har malet blå, og som skal forestille at v~re himlen. Ligeledes fremstilles der planch- 
er over de andre projekter, som bamges op i dmmmet. Ved siden af plancherne h~nges et pa- 
pir med Wrnenes kommentarer og særlige ensker i forhold til gennemfØreIsen af projekterne, 
samt deres fordag til materialer og de konkrete projekters placering i bernehaven. 

På det ugentlige &e evaluerer personalet processen og overvejer det videre forleb. Blandt 
andet må der findes en E$sning for de Wrn, som fastholder deres interesse for borgen. Og til pi- 
gen med bjerget. Den narrative struktur drØftes og$&. Indtil nu har ingen saerlig figur, med und- 
tagelse af Batman, vmet nævnt af b~rnene. Det naeste skridt i forl~bet er, samtidig med rea- 
liseringen af projekterne, at arbejde med fortællinger, der kan forbinde de forskellige pjek- 
ter. Man beslutter at tage udgangspunkt i historier og eventyr, der handler om rejser. 

Når Mrnene endeligt har valgt arbejdstegningerne og besluttet, hvor i rummet projekterne skal 
gennemfares og med hvilke materialer, gå arbejdet i gang. 
Batmobilen bliver udnzvnt n1 det projekt, som skal bygges det sted, hvor borgen fer var pla- 
ceret. Det var netop d&, bomene tit havde leget Batman, if~rt malerforklæde som slag, 

Konfliktstrategi 
Det er ikke altid let og ukompliceret at ni3 frem til en IØsning, alle kan vxre tilfredse med, i 
forhold ti1 valg og udfØrelse af projekterne. Konflikter og uenigheder opsthr og må !!ases under- 
vejs. For eksempel, da bomene skal afgØre, hvordan Batmans bil skal se ad, er der forskeltige 
ideer og forestillinger og forskellige Lsninger. 
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lj&, mens andre har en mere selvsmndig km. I3er er aktivikter. som er igangsaite og or- 
ganiserede af de voksne; aktiviteter, sorn er organi~ i fællesskab; og aktiviteter, som m- 
ne selv h& pil og organis- 

Ved mit b-g nogle måneder senae var pædagogen og & tre-grige b@m i gang med at indrette 
et .,hjemme-kgkken" i et hjme af stuen. Det var det sted p4 stuen, sorn bwme i k-gyndelsea 
havde givet udiryk for at være særligt trygge ved og hvor de havde leget ,faniilie1egeu. 
Hjemmehj~roet blev afgrænset ved bjdp af en lav ml som afskaermnhg og et Iagen, der var 
malet af bmene. som tag. -n-hjmt var ewlvihre ved at blive udsmykket ined .+fik&' 
pA vwgen, som &mene hvde malet pil store stykker papir, d&lt i terninger med f&K- 
ge fanelryk 

Hos de fem-hige var man 1 s& begyndt at udveksle ideer om samarkjdei med den skole 
wmme SI& g4 fl. Der var planer om gensidige b-g og små fælies projektex- Dia tiltag 
hmr til den ppecifikke del af det pædagogiske arbejde med h 5-6 kige,.som har det fond 
at etablere en indboldsm;essig og rnetodemsexsig/didaktisk kmihmitet mellem bstmIaaven og 
Men. I l@bt af deres sidste år i bmdaaven vil pakke deres ,,kuffert&, som de vil 
tage med sig, dr de i deres institutionsrejse skal ski% ,#ogd, fra -&ave til skole. 

Nhder ikke arbejdex d projekter, er det selv, der tagex initiativ til lege og andre ak- 
tiviteter. De fysisk mmmer - med store fælles der og iIme stum, indrettet med mere speci- 

og personlige hjamer - giver mene mulighed for at bevæge sig og lege i hele b- 
haven. Jeg så b@n l& rundt i fæliesninimet og i gangen og dbe ,,Batman", mens andre i et 
bjme ved hovedidgangen undmflgk modellemei ,~~gsarkivet". Jeg så et par sid- 
de i et hjme p4 stuen, optaget af at konstruere pistoIer med byggeklodser. Andre morede sig 
med at vædde med hinanden om, hvor Mje deres ,,magiske arter" vi& blive, mens en pige var 
meget optaget af at skrive samtlige navne på bØrnene på hendes stue pA et stykke papir. 

Psykornohriske hviteter 
En særlig fm for aktivitet, som ex igangsat og ledet af en voksen, og som er relatwei til det 
fæUes store forlpb. er den s&aldte ,,psykomotorik" eller .,psykommriske aktivitet". Det er en 
sakaldt global aktkitet, &r umiddelbart kan karakteriseres som en blanding af drama, kqw 
lige udtryk og leg, og som tager form i en gensidig relation og dialog mellem Mene og den 
voksne, som i haj grad er baseret pi3 m veabal kommunikation og gestus. Et saxligt kendetegn 
ved psykomohkk aktivitet er aweiadelsen af det symboiske og det kropslige aspkt i forhoid 
til beartiejdelsen af emotionelle pmblemstillinger hos him. (Lapierre & Aucounirier 1943) 

Psykomotorikken udf~res enten i den store sal eller i ,mlenes mm", ckx er et m med store 
vægspejle og skumgimimipuder, bolde og madrasser i forskellige former, swrrdser og farver. 
Det er i dette m, der blandt andet Iran opsd nye temaer og figurer til &n fælles fortælling. 
Og hvor momenter i historien kan udspilles, handlingcm udvides eller omformes, og nye ideer 
kan tage form og blive afprévet. 

Psykomotorikken w en meget central aktivitet i arbejdet med ,,Den intemk Baggrund" 

som anvendes til at registrere og validere bmep *w" og til at udforske nye muligheder i 
processen.Denidover anvendes psykonmbkke. aktiviteter til, gennem konkrete erfaringer, at 

danne en forbindelse mellem de udferle projekter. 

BesMvelse af ,,en rejse'' 
En gruppe Mm og to voksne skal p5 en ,,@e'' i britmobilen, flyvemaskinen og skibet. Rejsen 
er dels pianiagt i gruppen ved morgensamlingeri. &r ,afgangenu, dels af de voksne, som har 
forbmedt det konkrete forMb ved aftttærhinger i gulvet og andre rekvisitter- som afkgner en 
nite. De voksne har o& pldagt nogle ..ov~eW, som &mene vil mØde undervejs. 
Nogle af disse odher bygger pi tidligere samtaler med *ene og skai =re d til at 
f- -es viden og daringer- Andre ,,overrahlser" er alene planlagt af de voksne som 
forslag, der kan indf@re nye temaer og hermed udvide ,,m]msU indbid. 

Rejsen begynder med en iur i den stem batmobil (m hur erstattet &n g4 
borg). &niene &@es til at s*. ?imn gd derefter videre til h@haum Med- 
bllrnged en hflert går &ritene på en @&t vej over til det, &r skal fore- 
stiiie at vare bagageban&t. Zdn de sid ud at&w M a& gemem en m- 
nd af ringe, hvor ah og alk bliver genraembst. B~rn og vokrru tager d piad i 
fryve~~~ sorn er lavet qf ef sfort stykke s&$ der er pndt ud fm vaggen 
i en Bue. Inden ij7yvedm er Ir to b&, twnri h sidde pd. Mens de er 
ude at rejse, fbr b#rnme noget at spise Ifomiddagsmad)). Eper Wingen gdr 
passagerne owr en bro her af iwgle Bai& videre til humen, hvor &niene sRal 
aLd at sejle med skib. I skiht, som og& ar an stor bbruktion, luvet 4forsKeI- 
lige materideq er der bi& rnr og en del kikkertet; &mm Ban bruge til at se 
ud over huvet. PluikeIig spreder dk voksne store stykker &r plasrik rrd fomn 
skibei, og &mene spriAger ,i df" og sv&naer rundtt De voksne hver en 
hk ~pbtibtykrne, og alle sid& inde i kulen Der m&s km mget 
brt, idet mgb &ni sigei; at dc strah d tilbage til skibet. Pd skibet -r 
&mene nogle hdndukker {mhh var akt slurtem!) og laver dukketeater for 
resten  af^^, der er pd en ude i dei. Td slut er alle igen i larid Nu &- 
rnes den needbmgte Ruflcrt, som viser sig at werefyIdr med dkkdningstgej, Her 
skam nogle &m ,,&r v& tgj", mm dre ,&der sig pd til fest" Som 4- 
slutning pi3 rejsen tegner &mene den gennemfgrte rute. 

Rejsen er således kun piadagt i meget store træk. Det er bwe. som er med til at udforme 
den ved dels at forholde sig til den nite og de bnkrete forslag, der foreligger, dels ved selv at 
komme rned forslag, ideer og spontane indfald undervejs. 
Pædagogisk set er mf et med ,rejsenw er at danne konsiruktive fortiindeher mellem *eg 
forskellige projekter, at knytte pjekterne og give dem oplagte muligkda for at ve sam- 
mm. Herved kan &mene konkret erfare samrnenkngen mellem det, & selv har vaeret med 
til at ivzbætk, og det som de andre har lavet. Man kan sige. at der gennem ,,rejsenu 
knyttes forskeIlige betydningsverdener sammen. 
Det er blandt det i sådanne aktiviteter, at ,,Den integrerende Baggrund" fremsth og kan er- 
fares som en fælles kontekst af betydninger. 







: Kapitel 8 
I 
: EN ,,BAGGRUNDa FOR 

AT INTEGRERE 

Som det fremgår af den fmdgaende fremstilling virker Saggnmden" som et kompleks meto- 
, dologisk redskab til at tilrettelægge integrade og integrerende pdagogisb sammenhaenge. 

,,Baggrundenu impliuxer et narrativt m~mim, mm forbinder individuelle betydninger i en 
fælles betydaingssarmnenbæng. Det kan være en fantasiforhlling elter en historie, som er 
baseret på mlle elementer, der udtænkes og  ko^^ igennem en mrlig pædagogisk plan- 
lægning og institutionel organisering. 
Man kan nied andre wd tale om en form for kontew organisering, som realiseres l*& 
gennem en fleksibel og konsekvent pædagogisk planlægning som omfatter en bevidst anven- 
delse af tid, nun og msourm beninder tilpettelæggds af djw. 

Den narrative fmbindelixsstnilcnrr og den institutionelle seni2Etur er to mader at inddele den 
samme pædagogisk virkelighed på. De kan opfdtes soni to forskelige opedve niveauer - et 
absW og et kmdmt-orgmisatoriak - af den satmne fmbindeisessiruktur. (Zaneiii 1988) 
En ,Baggnind" er inkgreret og potentielt integrwende, når der i denne forbindelseastniktur 
frembves og opbygges forskellige former for ,,w~nsstemmelse" eller .dwms", i betyd- 
ning af, hvorvidt noget er meningsfyldt relateret til noget andet. I praksis h sådanne menings- 
fulde forbindelser etableres p& flere forskelige mbr, som det også Premgår af eafaringsbe- 
shivelserne fra de tre italienske bpknehaver. 

En forudsæ,tnhg ex, at der etableres et natrativt rnØr~~ter af individuelle og fæiles betydninger 
og en institutionel struktur, hvor der er et gensidighedsforhold mllem det ab- i for- 
tællingen og det konkrete i projekteme og organisering af arbejdet. 

At planlaegge med ,,Baggrunden" som redskab 
I praksis kan &r vaxe forskellige tilgange i planlægning af en ,J3aggrund". Man kan begynde 
med at identificere og karakterisere hovedpersonerne i bemenes historie og ud fra figurernes 
egenskaber opbygge en forklling, der sidelØbeode kan konlrretiseres på forskellig vis. Og man 
kan begynde med konkret at indrette det fysiske mm ud fra bØrnenes spor og lade historien 
forme sig undervejs ud fra de temaer, som udspringer af processen. Endelig kan abstrakt for- 
tæliing og konkret udformning påbegyndes og udfoldes samtidigt. 

At &r kan vere forskellige tilgange hamger sammen med, at ,,Baggrundena ikke er en færdig 
model med pA foaånd fastlagte fremgangsmider, mm derimod et fleksibelt redskab der må til- 



passes og udvikles på gnindiag af den mkeite institutioas specifikke forhoId, særlige karak- 
teristika og bistorle. 

Det es hbddionen meUern m, mekm voksne, m%Um &m og vohe, og melkm dem og 
omgivelser, der er centml for radisering af en Jntegremde Baggnuid". Ret bliva 

s5iede.s b&nme, der i fdessl;iib rned de voksne skaber deiies ep . j&btiwel" historie. 

Bamqmspktivet og vokwnperspektivet 
I og d- af en betydningsfuld kantekst, h. en ,,Baggruiad", hm- 
h=va og amkmh wknpm~vet og ~ktivet som ligeværdige og hele 
menkmde perspktiva i den sanmie livspraksis. D* gælder b& i dem fmskeI1ighe.d med 
hensyn til kompmr, fambghk, vividen og edaing, og i h lighed som andmmn- 
og som Mende subjelaer med egen idaiiibt og inredomht. 
H& kah inseihitionel opdragelse hkrims i termer af gemdighed og ko@m mellem 
to intentionelle stisteder og meI1em to synsvidder - barnets og den vob. 

Den voh pædagogiske de og hkth, der kan srimmeafatks i temia af w&& 
,,pædagogisk rcgiu indebierer et bredt spektnim af opgaver, der gst h det ovanrdnede 
k-sip og wgmisatorixlue niveau til dei iimiddeibare niveau i det kmbete siannar- 
bejdemcdwnene. 

Idet dm vohe anerkender og pbger sig sin de1 a€ ansvaret i forhold til den pædagogiske op 
gave, er den voksae med til at skabe et haodlenim. hvori barnet kan udforske og udvikie 
handlemuligheder. W at m& muligheder. der ikke befinder sig i et idmldsmæssigt og 
stroktwelt twimm oglellw v~~ Men derimod dgh&, som udformer sig indenfor 
mwingsfuide kontekster af interesser og betydnin~r. 

Udgangqnmkm er her en overbevisning om, at daginstitutioner ikke Ican vaxe .~ewaie" hand- 
Ienun eller ,,friea stedes for bØrn, men derimmi tikaelagte kmtekster, der rummer både udvik- 
lingsmuligheder og begrænsningm. Z sadanne icmkkms kan vi som yoksne ikke os usp 
hge eller vaerdin.ie pædagogisk set. Vi kan ikke ikke-påWia; idet ikkeat-*noget også er 
en handiing, som hat konsekvenser (f.eks. at andre handier for os). Derfor er det vigtigt at ty- 
deligggre, hvodda vi hddr i handlesanmi&nge med Wrn, hvad vi som voksne bidrager 
med, og pA hvilken r& vi indvirker på 58mvære.t Alt& vi er med til at påvirke de 
pædagogiske sammenhænge vi ind& i og er medskabere af sammen med Wmene - kort sagt: 
pa?dagogens rolle. 

Mens vokseppekti~et i den daglige praksis udnqhter sig i m form for pædagogisk organi- 
sering og overordnet styring af pv, Iran hperspektivet hknves som seiwrganise 
ring og aktiv kwkret indvirken Barnets selvagaoisering kan se sorn udtænkning og udfold- 
&e af legefml& og som planlægning (eller bidrag til planlægning) og imdfkeise af andre &- 
tiviteter, med konkrete formii. 
Fantasilegen udur en oplagt kontekst for udviidhg af seIvorganiseringsevnen. I fandegen 
h het udforske og afprprve muligheder inden for et personligt relevant interessefelt 

At eksperimentere med muligheder i praksis og omse& faubifomtillinger til bte hand- 
hger kræver organigeringswne. -Bade i fmhold til at kunne tilretielægge passemk fy* og 
gemstandsmæssige betingelser for legens udfoldelse og i forhold fil at kunne udpege. faseholde 
og udvikie et legetema ud fra et pmmniigi og fz11es psp~div. 

Men legen er ikke barrsets ewte muiighed for at opbygge og indvirke i relevmte livssam- 
I mm. Lige dvei sotn Legen ikke udelukkede og u~hn opfattes ensidigt som ged 

Selvorganiseringen a, lige som fremkomsien affantasifmtdlinger i legen. ikh altid - og W 
ngidvendigvis rettet mod udviklingsbefordre& handlinger. Sel~orgganisering kan ogsá have et 
antismiab indhold smn kan være fwsMigt odder fun3biooelt for Wrnene ,,her og nu", mm 
som naeppe kan være personligt advikhde $ længere sigt. 
B- er ikke altid og ikke mvendigvis bedst tjent med at biive hit akae iraed deres ateta 
eUer deres lege, med hemhhg til dmes selvmgmihg &x bebov for ,,i?hmu, i betydning 
,,fri for den voksneL(. Og pider is= i institutionelle -e, hvnrvoks~~t er tiiste 
devmmde figum. 

Nogle gauge kan det vm dejligt for b@mme at være .$ri for de voksnes indbhding'' Aisdre 
gange kan det for et h opleves behlende, at en voksen ,,Mander sig" i - og tprr forhdde sig 

: til - en leg eller aktivitet, som ikke f& ,,helt i cdm", og som det km v= dsvm s& at 
I! kmmm ordentligt ud af. ~eiv~~aigelig er der e kognitivt, emotionelt og dt sa nogle 
i poten- i voksen-barn relation, som er befordrende for begge parter. 

hstitutimelie kmtekster h (Ege som aadre kontekster) ikke ensidigt og ubetinget opfattes 
som *ve og ud vild end^ Ei vigtigt aspekt i den vobnes pagogi~le opgave b& netop 
i at erkende og på- ud~~pektiver, men og& mulige barrierer i b@nu institutiow 
liv. 

De fmer for samarbejde mellem b&n og voksne, der lægges op til i arbejdet med ,,Dm inte- 

, ~nde Baggrund", udvider muIighedeme i dem pædagogiske praksis. Ved siden af hen= 
selo aktivileter indf@rcs et bevidst og metdentaessigi forankret socialt og sam- 
fundsmtessigt element. Bd #&er man at anerkWide og fastholde &menes egne histori- 
er og anger - som ellers risikere at gA tabt eller blive glemt - i en f& iivs~s, blandt 
andet ved at fremhæve betydningsfulde ,,spar", som andre h f~lge og bygge videre p& De 
fælies histmier er netop opbyggede omkring w egoe betydninger, som den voksne km- 
hver og sammenflw i en meningsfuld heihed. Den voksne taga dedes alaivt del i pro- 
cessen og giver sit Iwalificerede bidrag til udvikluig af den fzllas historie og gennemfØrdse af 
de konb;rete projekter. 

Historien sorn metorkontekst 
Et væsentligt og centralt kendetegn for ,,Den integrerende Baggninr w det namfive, aspekt 
gennem opbygning af pædagogiske fmlgb, hwinindw projektorganiseringen realiseres. 
Hed adskiller ,Den integrerende Baggrund" sig fra pjehbejde i almindelighed og fra 



andet mere eUer mindre stnrkairexet arbejde omkring udyd@ temaer. Projekkme i ,,Den inte- 
grerende Baggnmd" er ikke idere.de og konkmm-ende s&meiser, men sammenhængende b 
givenheder, da indgår i en mrre helhed og længemmende forl@b. Pmjekteme er forbudne 
med og udspringer af den narrative S~I&UTS fzlles felt af inmesxx, som farandres undemejs 
og som derfor d regisireres l~bende. 

Histmien bliver saledes et metakonteht for aktivitem og projekm, dvs. en overordnet refe 
remeramme, som danner en sainrnenhængende ag meningduid pædagogisk skuktnr. 

Den narrative muktur %m den historisk dimension i piedagogik arbejde. Bn dimension, 
somer~~det~~~~nivean,og~~~mrnuli~for 
flere forskeliige forbindeiser og flere fmkdige indgange og udgange. Gwinem en lgbende 
fredmvning af &menes ,,spof', og kmned af perwaIige betydninges og specifikke kende- 
tegn, Wr d& historisle dimension yderiigere karakter af livshistorie. 
Hismien, foriætlingen, udw et centralt element i &n inkgmade Baggnuid". Det 
af-de er, at historien i sit hdhoid og i sin form udspringer af menes egne interasex og 
behov, og at b#mem er medbllere u& hele fod&& Kistorien har indholdsmæssigt set 
en generel relevans, det vil sige handlex om noget. der knytter sig til sdge in- og b 
hav i Wmnes Iisvenhm og samtidig mmma bet~~ter fra aUe b#mem, der delta- 
geri processen. Dendover rdhistoaim i pin form vme&kvai,ciet vil sigegenn&m igen- 
nem projekter og dztivktec, som dels svarer til indbidet og deis fager bensyn til Menes 
komp9mceniveau, tidsrytmer, arbejdsmader, konkrete khv m.m. 

Det er s&&, gennem en autentisk interesse i at fmdmve det særiige og speci6b bor den 
-te, gennem kiles mal-s;etning og d-realisering, at ,,Den integrerende Baggrund" hin- 
gerer, som en inkgeret og inkgmende kontekst 

Niveaiier af integration 
Mm kan i forhold til .,Dm integrerende Baggiïind" tale om uitcgratiwi på flere mveaw. 
Der er fmt og fremmat tale om integratian, i betydning af sameksistens af fwskelligheder. 
dialogisk: tidm og praksis-samarbejde. Det vil sige c& Wef;elIeskab omkring ud- 
tænknhg og udfØdse af projekter, der er sammenknyttede og hib* forhndne gennem 
en fortælling. 
Altså integration, som pdagogisk metode til at skabe og opretholde et saxligt rnØnster af 
datiowr og forholdmhkr i en gruppe Wrn og voksne, der lever indm for tilreklagte insti- 
tutiwde sammenhænge. 
I omensstemmelse med Sclmwboes integratioasbestemmlse indtager samværet her karh 
af kooperation. Den kooperative praksis realiseres gennem ko~phiægning og km-pr+ 
jektering i en pm, der involverer bprrn og voksne p& forskellige måder og på flere niveauer. 
I denne proces deltager b-e direkte og indirekte. indirekte gennem de voksnes frem- 
hvning af ,sporene'' og dhkie i dialogen og samarbejdet omkring planlqning og udferelse 
af & konkrete projekter. 

Det andet aspekt handler om integration, som en bevaegelse rettet d at integrere &t, der ph 

1 en der anden roade er udenfor ek marginabaet i den eksisterende  in^^ kontekst. 
I det fleksible og W tWMei af f-lw, opbygget rned bidrag fra alle, kan ,sdge'" 
himld hos b@mmdhWages i forlpibet s&ledes, at de, frem fora virke fmstynmd~, ,kan vzre 
med til at udvide hdhgsmuh&?ikme for alle. Pigen der hav& &t tilsyddende ufm& 
lige og upsende bjerg, som garnemgaende interessemotiv i sim h m med til 
bogsiaveligt hit at l& og udvide historien, ved at endnu et sted, man kan &ce hen 
ealer flyve til i forhdhwn. 
Sebud h pigens synsvihl ville anergendelsen af bjerg-inohet, og dens konkrete indclmgelse 
i den fæih fortæiiing fomadedigl betyde, at h tan opieve sig selv som en del af historien 
og en dei af fæbsshbet kern -s idhagelae i histah kan dei uforstklige srse#es 
ind i en betybiq ,,hm det* kqpe.er en +,men hvor detkan biive 
fordet af amlre - og daved hmdmtl& og& bedre fod af pigen XIV. 

Koblbgenmdem&W  in^^^ vad dimsamme intqpxtionsprooa~ - det &v='' 
-t og det ,al" in- - h forklares i termei. af &bilitet og forandring. 

i 
1 Reel integration er hin rnnligt i dei eg stabihkn af den etabhede gruppe cr baseret pi5 
i en gben indstiliing til fmmking. hrandrhgen bk en endig betingek for integiation, 
1 som f&e af gmppeais i rinmkadelsen og inddragelsen af forskeliigheder. Bn sadas 

gnimhMiUing til at indgå i en gemidiefiedsnbtion med det nye og ~1~ der måtte op 

l 
&, a det &z sihm den etablerede gnippes interne mOepti011, og dens integramde evne i 
forhold til noget nyt og anderfedes. 
Gensidigkim imkbara at det ikke akne er b, der er andedh. som må tilpasses gmp 

: pen, men at ogsS gruppen må omolganisem sig i forfiold til den, mm er ny eller anderleda. 

I demm henseende kan stabilitet og foraudring ildre opfattes sm modsætninger. Forandring 
ud@ alerimod en bethgeke for at den mintegrwede gnrppe som system km bevare sin organi- 
satoriske smm&ng - blotfl et anded niveau - og hd sin stabilitet (Zanelii 1988 s.42). 

X en pædagogisk praksis beret pii en ikke- iankegang bliver &t ogsa relevant at 
fremhmve inie@ion, ved sin egenskab til at skabe forb-e og s~rnmenhmg rneliem de 
rnange og forhilige fomw for aktiviwr og indsatser. Men ak er ikke lige godt 

MungfaIdighedm og Rompldsitetera hmr en mttetRed mod et dl for at kwuae+gere og 
give mening gaprlragogisk sel. 

Denne rettethed udspinpr af et mennesbya og Blgeligt af et udvikLui~spektiv, som 
frembver barrset som subjekt og som kompetent deltager i relevante satnmd~ænge som en 
becingeise far siad pmonligkddvikling. 
Udvikhpettethed sikres i praksis gem en fleksibel, men konsekvent pldæming. En 
planlzgning, som heIe tiden medtænker og irddmgea de sktaelt relevante forhold og som af- 
tegner og foregriber muligbder og forbindelm, 

Hn sådan form for planlægning indehm altM en mursiv og gensidig kvægelse mellem det 



rnåhttde og del umiddelbare-spontane. Hermed kan planlægningen sammeniignes med det 
som Bateson definerer som ,mkatisk proces" (Bat- 1984). Det vil sige m proces, sam er 
kendetegnet ved tilsiedevrerelsen af b& et viWiigt element og et udvægelscis~~t (her 
i form afwemte d). Mens udvielgelseselementet garanterer kontinuiteten muliggpir det til- , 

hldige element fornyelsen. 
Det er den samtidige tilstede~~erelse af disse to elementer. swn g@ at pædagogisk plankgnidg : 

bade b være drettet og flehbeL (Cecchin, 1993) 

Man kan endelig taie om integration pil & pmonlighedsmaessige niveau. Integration km he~ 
opfattes som interaktion mellem det emotionelle, kognitive. motivatheile og intentionelle as- i 
pekt i barnets prsodighed sammen med det sanselige og kropslige. 
Slcabelse afen historie gennem identifbrhg og karakterisering af nggleiigtmr og opbygning 
af persunli6e legesteder, idebaer en kognitiv og emotionel bearbejdeise. I dramatiseringen 

og falelsex med kropiignden og dgh&n Den emotiooelt nærvamde onde Hjort, der l af historien og i fantasilege oiganiserede omlning relevante fælla temaer forbindes tamknbg ' 

stmilk ved et pludseiigt fdd i valEcanens ild, og som lidt efter reddes af de adre dyr, blives i 
dramatiseringen til en kropdig og sanselig aplevek i en bhding af fare, spi~nding, frygt, til- 
givelse, ovmvMeIse og glæde. I I 
J3aggrundmbb fungerer yde- som motiWiw1e.I refem-mfelt for -ene (Zkteiii 1988) i i 

to henseender. For det fprrste giver Jaggnidens" komplhe af ~~ btil- 
linger og kdmte genstande. anlahhg d en form for motivationel idedfhtion. Det n1 sige, 
at barnet gives mulighed for at erfare og erhde, at der er en direkte forbhdelse mellem det, 
mm barnel har givet udtryk for at Ønske og det, da gennemf~m i pidais. Et eksempel herpd 
er processen fra fore6tiUingen om en boP& gennem tqnhg og projektering. over hi en 

L 

hgkonstnktion, man kan lege i - hvorved barnets motiv bliver til intention og oms- til 
konkrei forslag, der rdkres i praksis. samnien med andre. 
For det det giver ,,Baggrundennn anledning til udvjkhg af nye motiver hos bØrn gennem ind- 
dragelse af andms synsvinkler og forslag og fælles iidfcmhing af nye og alternative mulig- 
heder. 

Endelig kan kan tale om integration i forhold til personalesamarbejdct. 

Pædagogiske kompetencer 
Erhingerne fra de italiensk Wrnehaver fortæller, ac planlægning af det pædagogiske arbejde 
med ,Baggrunden" som redskab kræver et meget tæt samarbejde i fomi af kooperation blandt 
voksne. der svarer til det man tils@æk at bØmene udvikler. Del gaelder iser i rehtion ti1 den 
institutionelle struktur med organisering af tid og rum som noget cemtrait. At kunne organisere 
tiden og rummet på en konsekvent og systematisk men samtidig fleksibel måde hæw et ef- 
fektivt internt konmiunihtionssystem, 

Til dette formål anvendes blandt andet daglige informatiown&x, ugentlige plankgnings- og 
evaiueringsrnflder, samt månedlige med den paedagogiske kmrdirrator. ER star del af 
formidlingen foregår gennem plancher og tavler, som pædagogerne jævnligt fremstiller i Ibet 

af processen, som opsamling af - og dokumentation for brnenes projekter. 
Ud over at vise etapperne i processen og resultaterne af aktiviteter, i form af tegninger, udklip, 
papir-modeller m.m. rummer plancherne beskrivelser af arbejdsprocessen og forslag til det 
videre arbejde. Stoa sei alt det der produceres. udstilles med overskrifter eller kommentarer, 
så alle kan f~lge processen de steder, hvor de ikke er direkte medvirkenda 

At kunne holde sig orienteret i &n komplekse pædagogisk sinaktirr krxver en aktiv indsats 
fra den enkeltes side i forhold til at registrere de informationer, der foreligger forskellige sted- 
er i institutionen samt eventuelt at indhente supplwende oplysninger. Det kræver ogs% et vist 
overbiik eller metaperspektiv, at operere på forskellige niveauer, og p& mærs af prmesser, ak- 
tiviteter og projekter. Metuperspektivct w en væsentlig pædagogisk kompetence der mi ud- 
vikies for at kunne arbejde med .J3aggrundcn". Det er den kompetence, som i felge & itali- 
enske padagoger. kan volde de storste vanskeligheder i begyndelsen, idet den forudsætter en 
W-lineær tankegang. 

For at kunne realisere kooperativt integrerende sammenhænge kræver det fælles d og aktiv 
deltagelse, samt %benhed og fleksibilitet fra alle de involverede. Den fælles målsætning giver 
arbejdet konsistens og kontinuitet, mens abenheden giver plads til forskelligheder med hensyn 
til fremgangsmåder og konkrete metoder. Når man er enige om målet, frigem der rum til frit 
at eksperimentere med muligheder, idet den enkeltes (person eller gruppe) resultat samtidig 
udsr et bidrag til det fælles resultat. 
Når det er at skabe en fælles historie, betyder det, at man for eksempel, godt kan diskutere 
foallingens forleb og indhotd. Ligeledes kan man diskutere hvilke forslag dysen af spore 
ne skal udtn@ntes i. 

At arbejde med ,,Baggrundenu som redskab stiller s~rlige krav til den enkelte pædagog og til 
sarnarbejdsrelationerne personalet i mellem. Personalesamarbejdet antager karakter af koop 
erativitet omkring fælles mal med opma~rksomheden rettet p4 det fagligelsaglige. Vzgten 
iægges på en ahen interesse og et engagement i at realisere fælles pzdagogiske mal, og pil at 
værdsætte forskellighederne i de individuelte bidrag. 

Evnen til selvre@ksion og åbenhed til forandring er ligeledes vigtige forudsaetninger, der 
gælder såvel i forhold til kolIegerne som i forhold til den pædagogiske koordinator. 
Samarbejdet med koordinatoren kan beskrives som en proces, hvor der er en recursiv bevæ- 
gelse mellem pædagogisk praksis og (ud)forskning. Den form far praksis, der sigtes imod med 
,Pen integrerende Baggrund" er ikke en praksis der udpves, men fØrst og fremmest en prak- 
sis, dw udvikles, gennem planlægning, intervention og refleksion samt 1Øbende evaluering. 
Processen har derfor brug for en vis p~dagogisk-psykologisk koordinering og supervision. 

Den f~rste og miske stfirste udfordring man som pzdagog m@der i arbejdet med ,,Den integr- 
erende Baggrund" ser ud til at vaere overgangen fra en haditionel overvejende linem til en ikke- 
lin-r tankegang, - altså springet fra linearitet til kompleksitet, fra enkelthed til mangfoldighed. 
I praksis rummer kompleksiletstznkningen omfattende muligheder, men også vanskeligheder. 
For at kunne anvende sine erfaringer konstruktivt er det derfor vigtigt at anerkende & vanske- 
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Men det har Ligeledes vaxet vigtigt for personalet, selv at lære at efhiade ,,spora' af dem ar- 
bejde, vel og merh vedvarende spor i form af npdagogiske arhf', for at hme fastholde 
eridringen om tidligere fod& og kunne f~Ige arbejdets udfoldelse over tid. Doh~rion 
udmr dedes # hiem element i processen. 

Afduttende overvejelser og prspektiver 
Centrait i ,,&n inkgmende Baggrund" er en oprigtig interesse i Mlmldet i det enkelte barns 
livsverden. Fremhævning af individuelle betydninger og særlige Ww er vejen tii at afgrænse 
og opbygge et fælles indhold-sigt felt. I dette felt €&buh Wmenes personlige interres- 
ser genneni wemdmk dve ag institutionelle m8nstre. Med .Øh integd Bag- 
grund4' skabes et betydningsfæilmxkab, et ~sdæll~ og et batuUefæ11esshb. hvori 
h &lies akiiw bidrag er en We væsentlig og nddvendig kmmp~nt. 

Kmpativt integmmde sammenhænge w kendetegnet ved, at fællesshbets fur~kiion5 
dymed ahmger af den enkelks bidrag, hvis mangel aitid vil efteride et tomnua 
Bgmene formodes at erfare denue fæii~~&&sf@lelpe, dr de ind& i den daglige pdaw 
proces, og gennem konluet medvixken i udf!drelsen af pmjelber og aktiviteter. 

At have direkte indilydelse på relevante forhold i sit liv, og at indgå i handiefæliesskaber roed 
andre i kmdineringen og mdkhgen af fælies d, er eu bed betingelse for sund person- 
lighedsudvikling. 

Lgea ud@r en oplagt kontekst for et ~gduldt handlefæiieshb. Med Jlen inkgmende 
Baggrund" indfaes yderligere muligheden fw at den vokgne, p4 en kvalificeret og dækvat 
måde, kan indgå i et iigw~erdigt forhold med m. 
Sammenhængen dem ,,Den integrerende Baggnind" og den sociale fanWeg sanbsydigga 
bg~menes op1W og intuitiv erkendelse af den ave- fwbindelsesstnildur i &t 

pclagogiske for1Øb. 
I hvilket omfang og p5 hviiken m& -ene &nder det nwhstmkairelle og det historiske, 
og hviiken udviklingsmaxsig betydning det har far kmene at opleve sammenhæng og konti- 
nuitet i deres institutionsliv, er et qØrgsmal, som numner inkmsank perspektiver for -- 
mere udforsknmg. 

Og dette var så en genforkiimg af ,Dm integrerede  baggrund"^ hidsige hismie. som den 
har f& sig i Norditalien. Sm det og& @res klart Fra & itiilienske forskeres side, vik det 
ikke give mening, at fors~ge at efterligne de beskrevne erfaringex eller direkte at ovdgre &me 
praksis til danske institutioner. 

Men teorien og metodologien rummer rige muligheder i forhold til udvikling af ,,Den integr- 
ereride Baggmnd" i Danmark. I princippet kan .,Baggrundenu anvendes i det pædagogiske ar- 
bejde med b- i alle aldre og i forWige institutionstyper- Dog spiller antallet af Wrn en rolle 
i forhold til muiigheden for at etablere overskuelige integrerende samraenhænge baseret på 
gensidighedsrelationet. Jo flere barn, desto vanskeligereer det at skabe autentisk og menings- 
fulde forbindelser mellem deltagerne under hele processen. 

, ,,Baggrundem" ville antage forskeliige foriner i de fmWge instihitionstyger i ovexens- 
stemmelse med institutionemas =lige opgaver, I en vuggestue, må ,&aggrnn&n4's 
~~~ have overvejende ko- og sansemæsig Irarakter, og historien for- 
mUei gennem Menes egne betydningsgenstande og særlige præferencer. I en krnehave h 
fantasien fil frit l& i foriiold til indretniiig af IegehnkWer. Ligeledes på et fiitidshjea, hvor 
der yderligere kan ahejda med værheder på andre mkrog med andre formili, i forhold til 
teater, musik, sport mm. 

Et dgt oplagt ondde for m inkgmede Baggrund" er det interkukude omrade. Her 
kan ,,BEiggninden" fungere soni forbindels~~mprnster mellem forskelige lmdes pifikloe 
kultumæk, gamean opbygning af historier, der nunmer betydninger og væsenselementer for 
bprm fi-a forskellige $ulmer. 

U 
Endelig km ,,Den integrerende BaggrundM med fordel anven& som pædagogisk - didaktisk 

i mdskab i ~ehavekl~ssen og i skolen, med hblik p& planiægning af uadervkingsfdgb 
I ud fra princippet om undeMsningsdiffermtiexhg. 

' 

Det er nogle af de pqtekiiver og mulighuk, der kan udi* af tedm og metodobgiea 
Savel indholdet swi de k*te fremgangsmader kan ik?ce tænkes abstrakt eller bestemmes 
fonid. mea må udvikles i praksis. i samhjde med persomiet og b0rnem i de pågældende b 
stihitkmer. 







Den pædagogiske arv fra Rim Agad 
Den nye instilutionstæakning har sine mider i dea italienske prsdagogiske iradirion. Af denne 
mdition er især tænkningen bag ved to pædagogisk metcxk nævneværdige: Rma AgPzzi og 
Maria Monmimi. Dct er især arven fra Rosa Agazzi, som kan spores i ,,-n in- Bag- 
gmd'* 

Bidraget bra AgazP-den kan sarnmenhm i en: 

- F~h af aftydnhgen af irttemkh'onm mlkm familie og &mk. 

- irdrageise af de ~wlk bewirtger fra barnets htmitorie (bydel, lad&y, egn) og det 
fæas mil*, som kniiien og instiaitiomn er en del af, For eksem@ gennem anerkendeise af 
omradcqxc%icke, kulturelle modeiier og udtryksformer, qmg ug Romtnm~nsfomr, 
swn kend&ner det smAe fdksskab, barnet lever i. Agazzi opfattede det de mil@ som 
en uudtmnnmde hi~i~el beholder, indeholdemk mile sikuli. som kunne give det enkelte 
barn ,,dysen@gler" til tohinpr og forddse af dets sociale liv og erhhger. Redskaber der 
passer *jagligt a1 baneis konhete repertoire af komptencer og dendelser. 

- Fremhæwh af den etiske dimension i pdagogisk arkjde, mcd opmærksomhed p& 
habh i de 8~:iale relationer. Haunder udvikling af hets evne til at foreage kvalitets- 
vmkrhger a€ egne og andres haadliager 9amt at opnat en erkendelse af medmenneskielighd 
ug ~varsf~lel,se. 

Den nye beniebave 
Den nye type institution, som har udviklet sig på gnuidlag af dmm Menske pædagogisk arv 
Iraldes af nogle ,SCIU)~ sperimentok". fors8gsb#mek Bpimhaven f& herd stabis af 
eksperimenterende insiitntion, som Ønsker at gå nye, alternative veje. NMeord for en &dan 
irditution er ,sticialie", ,,miijgi~ggeIseu, .,engagem paxiagogik", og ,&speri- 
mentation". 

a) For det f@& skal den nye Wcinstitution give afkald pi ethvert privat præg og professionel 
ensomhed. Den skal derimod mkna sig imod samarbejdsformer for bide -e og de vok- 
sne. Tt>r de voksne gennem indfmlse af ,,arkjdskoUektiver", hvor det satnlede pemde plan- 
iægger, koadinerer og evaluerer de pledagigogiske erfaringer i fællesskab. hr mene gennem 
tilrettelaeggelse og indretning af institutionem lokaler i forskellige ,,stederM ek rum, der giv- 
er dem mulighed for selv at - sig og organisem sig omkring fmhllige aktiviteter. 

b) Deo nye bmehave skal ydermere fungere sorn et ilben pædagogisk servicetubud, der kan 
etablae et socia& og kutnrrd ge~idigb&jorhoM mellem institution og brmnefandienies 
livatenltoriurn. 

c) Kravet om en engagem pdagogik indebaaer padagogisk phkgnhg. Det betyder, at 
dagligdagen pædagogisk set ikke skal v- styret af tilfældige, umiddelbare indfald. Det 
pædagogiske arbejde må debimod bygge på specifikke pædagogiske og samfundsmæssige valg 

i form af bestemte interesser og rna. Wniebavens opgave tager &edes form af et ,,permaneat 
ptedagogisk projeW. 

Kravet om planlægning slcal garantere alle Wrn - navnlig dem fra ressourcefattige eller undes- 
trykkende miljm - relevante mulighed& for at udvikle deres potentialer. Planiægningen og en 
l&ende skriftlig rappoatering skal give mulighed for selvevaluering, men samtidig ogss mu- 
Lighed For en eventuel ,,kvalitetskontrol" af det pædagogiske arbejde fra samfundets side. Men 
plankgningen skaI fa og fremmest ses som et middel den enkelte institution bruger til at 
lamne farholde sig aktivt til den padagogiske indsats, til at ekspiicitere veje samt pmcisere 
wmondder og m~erventionsmider. 

d) Endelig laener den nye institution sig op ad et dobbelt pædagogisk seillads, et &primen- 
talt og a VldmrsKnbeligt. Institutioner skal hm forbo& sig ciI og regne med den kornp1e.k- 
sitet og maogfoldighed af ,,variablerm (smide, politiske. kulturelle. psykologiske. mebdolo- 
giske m.m.), som indgk i pædagogiske processer. Man pmkm ikke en pahisk-pisdagogisk tll- 
gmg, som er baseret p& modoles, der er fastlagt en gang for de. Men derimod en praksis i 
bevægelse, engageret i en stadig plat&@ng og projekt~ganiming. i en hvor dene 
til stadighed kan æ* og jaskres i relation til npphkkde interesser og behov. Metoderne 
&d være i owxeripsiemtnelse med de udval@ teorier og samtidig være forbundet rned den ao- 
dale og binmik kontekst, inden for hvilken institutionen Mær gin ppedagogiske opgave. 

B&e s@jh i b@mehawmes nye ,,pdagogiske arkitekt& er saled= de pykologiske, so- 
ciale og kulimeh ,,variabler". som interagexer i den paedagogislre proca. dvs. m og & 
voksnes personlighd samt dekultmtle værdier, som dominem i et bestemt fællesskab. prab- 
bcmi 1980, p.35) 

Man kan sige, at i 70'eme blev barnet et ,offentligt" samfundsmæssigt anliggeride, og institu- 
tionerne ,,offentligea pdagogiske &ceorgmer. ResuItatet af 70'emes bestmbelser er 
hermed overbevisningen om, at bØrn - umse? social status - lige fra fdsel har ret til et Aevant 
ofkntligt pædagogisk tilbud, som Irad sikre alle mulighed for socialisering, erkendelse og 
kreativ udfoldelse- 

Hermed er indsatsen ikke som tidligere alene rettet mod forældrenes pasningsbehw eller ar- 
bejdspladsernes inkxsser. Det er denimod bmets perswiligbedsudviIrling og socialisering, 
som står i centrum. 

Dette er et afphnde skridt og vendepunkt i opfattelsen af institutiomme~ samfundsmssige 
pIacering og funktion. 

Fra ,,nido" og ,,materna4' til ,,scuola deI1' infanzia" 
B~meinstitutioneme bar og58 ændrer navn i denne udviklingsproces. Fra .asilo" (asyl) og 
,,scuola materna" (moderlig skole) til ,,scuola dell'infamia" (barndommens skole). 
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For at deii nye Momsskok ikke skuiie miste betydning og henned gibnotnisk nedpriori- 
tering i forhold til f-eks. foWolen. måtte man under sådanne forhoid satse pApz&gogisk vi- t 
talitet, styrk og Ko~mmedygiighd F% den em side for at @re den mindre sh i forhold 

i til ewmelie yderligere @kommiske stramninger. Og pd den anden side for at kunne f* en 
b 

politisk kamp mod nedsættelse af foIk&olealb til ,,side" for -e. For at kunne ] 
modstå sadanne tedemer & vuggestuer og bmehaver vmere i stand til at præsentere en j 
ofkntiig dokumentation for detpaedagogkh arbejde. Al&& en form forpmhgogisk kknritets- ' 
kort for den nye barndomdwle. i 

t 
Man giver hwmed mulighed for at g* &bbeit A-effekten'' til en anledning til at ,,komme 
frem i lyser for bevidst at udsiiille sine~ugaske akhdin'wri form af sive1 pædagogiske 
korier og mioder som konisreie pledagogish og didd&Ke e@%nger. Med adre d, hvad 

i 
bpimehmer ,,vil" og ,,kauu- 

i Man fandi ud af. at den &ommiske &amning kunne ovwvindes og kowmtem i en 
demokratisk og Martel retning, hvis man vel at -e kunne give den en politisk og et s 
cialt-etiak kmlekgn. Det betyder en dkkk in&ageIse af borgene i de poIitisk valg. der 
træffes om f.eks. omprhikhg af de statslige ud* Og samtidig en m Hbenhed af 
daginstitutionerne mod smhdet og fdesskabet, samt en mere direkte og konkret ind- 
dragelse afforaddrene i institaliansiivet (Frabhni, 1980). 
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