
Satsningsområde og faglige profil 
Lyttende pedagogikk 

Lyttende pedagogikk ligger som et fundament for arbeidet vårt i barnehagen. Lyttende pedagogikk 

har sitt utspring i Reggio Emilia filosofien. Det innebærer en grunnleggende respekt for barnet, og 

voksne som tar barn på alvor. Når vi lytter til barna, så får vi vite hva de er opptatt av, nysgjerrige på 

og hva de har behov for. Vi planlegger og tilrettelegger det pedagogiske innholdet ut fra det.  Et 

eksempel på dette er at vi jobber med å tilrettelegge det fysiske miljøet etter barnas behov. Ser vi at 

barna trenger rolige kroker å trekke seg tilbake i, er det vårt ansvar å tilrettelegge for det. Ser vi at 

barna trenger flere utfordringer i miljøet, må vi tilrettelegge for det. På den måten bruker vi det 

fysiske leke- og læringsmiljøet som «den tredje pedagog».  

Den første pedagogen er barnet. Vi ser barna som rike, nysgjerrige og likeverdige. Vi kan lære mye 

ved å lytte til barn. Den andre pedagogen er oss voksne som jobber med barna. Vi skiller ikke mellom 

baseledere og assistenter, vi er alle pedagoger når vi jobber pedagogisk med barn. Den tredje 

pedagogen er det fysiske miljøet. Når vi tilrettelegger miljøet rundt barna på en måte de kan bruke, 

så er det i seg selv et pedagogisk tilbud til barna. Miljøet kan gi barna trygghet, utfordringer, 

spenning, bekreftelser og opplevelser. For eksempel; hvis flere av barna er opptatt av astronauter og 

verdensrommet, tilrettelegger vi for at de kan få fordype seg i det. En base kan bli innredet som et 

verdensrom, og barnas spørsmål og undringer om astronauter blir tatt på alvor. Sammen med voksne 

og i et spennende fysisk miljø kan vi søke svar og utforske videre.  

Prosjektarbeider er en god arbeidsform innen Lyttende pedagogikk. Vi jobber tverrfaglig med 

utgangspunkt i barnas interesser. Vi vet av erfaring at barna lærer mer og opplever mer når det har 

utspring i deres egne interesser. Det er ingen grenser for hvor et prosjektarbeid kan ta oss, og vi vil la 

barna vise oss veien. Et mål i dette er at barna skal få erfaring med å løse egne problemstillinger, og 

oppleve at deres spørsmål og svar er verdifulle, og at vi har tro på dem. Den verden vi lever i i dag 

krever mer av fremtidens arbeidstakere til nettopp å kunne tenke kreativt og ha evne til å løse nye 

utfordringer, gjerne i samarbeid med andre. Dette vil vi at de skal få mulighet til i barnehagen vår.  

Pedagogisk dokumentasjon vil vi bruke som et verktøy i å synliggjøre leken og arbeidet barna er 

opptatt av og forsker på. Pedagogisk dokumentasjon sier til barna at vi viser dem respekt og tar på 

alvor det de er opptatt av. Det kan fungere som et hjelpemiddel for mange barn å gjenfortelle hva de 

har opplevd. Og det bidrar til å samle fokus rundt et felles prosjekt. Det gir også foreldre og andre 

innsyn i barnehagens indre liv. Derfor kan vi si at pedagogisk dokumentasjon er et demokratisk 

virkemiddel.  

I perioden 2016-2019 er Bærum kommunes satsningsområder:  

- Lekens betydning for barns utvikling 

- Arbeid mot mobbing 

- Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og utvikling 

Vi synes dette er spennende å jobbe med, og bruker lyttende pedagogikk som innfallsvinkel. Hvordan 

kan vil tilrettelegge for inkluderende møteplasser i barnehagen? Hvordan kan vi tilrettelegge det 



fysiske miljøet for den gode leken? Hvordan kan vil tilrettelegge fysisk miljø for utforskning med 

realfag? Hvordan bygge opp et prosjektarbeid rundt barns undringer om f eks naturen eller 

matematikk, eller om vennskap og inkludering? Hvordan kan vi skape et klima i gruppen der alle 

opplever å bli lyttet til? Dette er spennende ting vi gleder oss til å jobbe mer med! Vi vil bruke blant 

annet pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre det pedagogiske arbeidet vi gjør. 

Å få foreldrene med på laget er veldig viktig for oss i Storøya barnehagen. Vi trenger engasjerte 

foreldre som kan bidra med utstyr, bidra på dugnader og bidra med deres meninger. Vi vil være 

lyttende pedagoger, ikke bare til barna men også til foreldrene. Foreldre er alltid velkomne til å være 

med på turer og til å komme med innspill på arbeidet vi gjør.  

Det gode måltidet er viktig for oss i Storøya. Vi har vår egen kokk som lager varme måltider fra 

bunnen av, hver dag. Det er herlig å komme om morgenen til lukten av krydder eller hjemmelaget 

brød, og det gjør mye med barnas appetitt! Vi har god erfaring med at barn som spiser lite / er 

skeptiske til forskjellig mat, får være med å lage maten, smake og lukte. Gradvis kan de få et mer 

nysgjerrig forhold til maten.  

Vi lager ofte mat på turer også. Vi får med oss mat fra Jordan kokken vår, eller tar med råvarer vi 

tilbereder selv. Vi vil gi barna flere matopplevelser ute enn bare å grille pølser  

 

 

 


