
Vik formingsbarnehage, en Reggio Emilia inspirert barnehage 

Reggio Emilia har sitt opphav  i nord-Italia, fra byen  med samme navn, og grunnleggeren er 

Loris Malaguzzi. Reggio Emilia er ikke en metode man kan følge med å lese en håndbok, 

men en filosofi som representerer en synsmåte, en måte å forholde seg til barns læring og dets 

iboende evner og rettigheter. Loris Malaguzzi så på barnet som en ressurs med enorme 

muligheter, allerede fra fødselen av er barnet rikt utrustet, fylt av evner og gode egenskaper, 

med et ønske om å lære og utvikle seg. Hovedtanken i denne filosofien er at barnet skal settes 

i sentrum og gis mulighet til å være delaktig og ha medvirkning på sin egen hverdag. Barnet 

lærer best gjennom førstehåndserfaringer, og dette skjer gjennom forskning og undring, i 

samspill med andre barn og voksne. 

I Reggio barnehager prøver man å jobbe med så mange "språk" som mulig (se dikt forsiden). 

Ved at man lar barnet få øve seg i å utrykke seg på så mange mulige måter utfra barnets egen 

interesse og motivasjon, tror man at barnet får tilgang til hele seg. Barnet kan finne sin egen 

måte å uttrykke seg på gjennom de ulike "språkene", uten å føle seg bedømt utfra en 

"dyktighetsskala". 

Hva vil dette i praksis si for oss i Vik formingsbarnehage? 

I vår barnehage finnes det ingen konkrete planer slik man finner i tradisjonelle barnehager. Vi 

jobber i prosjekter med 

temaer som blir fastsatt enten 

av de voksne eller ved å 

følge barnas interesser, og 

det er prosessen som er 

viktigst, ikke produktet. Ved 

at barna medvirker på 

prosjektene vet vi aldri ved 

oppstart av et nytt prosjekt 

hvor dette vil ende. Det 

kreves lydhøre voksne som 

kan fange opp barnas 

interesser og filosofier, og 

som kan hjelpe dem videre 

med å stille spørsmål som 

spinner videre på det barna er interessert i. Barna hjelpes til selv å finne svar - de støttes og 

veiledes ved at de voksne lytter og anerkjenner. Istedenfor planer i forkant er vi opptatt av 

dokumentasjon på prosessene vi har vært igjennom. Dette betyr at foreldre mottar en 

ukesrapport i slutten av uken. 

Et annet viktig begrep for oss er den  tredje pedagog, som handler om det fysiske miljøet og 

hvordan dette er tilrettelagt. Rommene våre skal innby til lek, til utforskning og til skapende 

aktiviteter. Derfor er det viktig at vi lærer oss å sette ting på plass og at foreldre, når de 

henter, hjelper barna sine til å sette ting der de hører hjemme før de går for dagen. Ute og 

inne. 

 


