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Vedlegg 2 - Barn medvirkning 

 

Temaet er tillagt stor vekt i den sentrale Rammeplanen. 

Forutsetningen for å gi barna mulighet for reell medvirkning, er at vi voksne er bevisste i 

forhold til hvordan vi møter barna; hva de ønsker å bruke dagen til, involvere dem i alle typer 

hverdagsaktiviteter, som matlaging, borddekking, påkledning etc. 

 

Bakgrunn: 

FNs barnekonvensjon 

Barnehageloven § 3 

Rammeplanen: 

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 

 

Mål  

 Ivareta barnehagens samfunnsmandat. 

 Bidra til utvikling av sterke og trygge barn som tar del i samfunnet. 

 Få de ansatte til å stoppe opp, reflektere over egen praksis 

 Gi barna større mulighet til å medvirke der alder og utvikling gjør det mulig. 

 

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og 

at barns meninger skal vektlegges. 

I barnehagen legger vi vekt på at barna skal få medvirke i sin egen hverdag. Vi ønsker at 

barna skal føle at deres mening har noe å si. For de barna som ikke har tatt i bruk det verbale 

språket, er vi observante og lytter til det non- verbale språket og tolker deres ønsker og behov 

ut fra det. 

At barna har medvirkning betyr ikke at dagen utarter seg i et kaos med fri flyt. Barna trenger 

grenser og tydelige og gode rollemodeller. Å la barna bestemme og ta alle avgjørelser selv er 

ikke rettferdig overfor barnet, og kan skape utrygghet og usikkerhet. 

Vi bestreber oss på å ha minst mulig fastlagte rutiner og voksenstyrte aktiviteter. 

Samlingsstunder med barna, hvor de får være aktive; de forteller om seg selv, velger sanger 

og aktiviteter, er med på å planlegge dagen sin. 

 Barna tar del i planlegging av turer. 

 Barna er med på daglige gjøremål. 

 Vide temaer som gir rom for aktiviteter barna ønsker å ha. 

 Tid og rom for barnas viktigste aktivitet; leken. 

 Barnas ønsker blir tatt på alvor, og følges i den grad det lar seg gjøre. 

 Barna oppmuntres til å velge, og vi tar oss tid til å snakke om valgene de tar. 

 Vi lar barna være eksperter på sitt eget område, nemlig det å være barn. 

 

 

I det daglige arbeidet har vi fokus på bl.a: 

 

 Barna skal bli tatt på alvor: Bli lyttet til og å få innflytelse på eget liv - tilpasset 

barnets alder og utvikling.  

 Det er en hektisk hverdag i barnehagen, barna slipper ikke til med det de kan - de 

voksne gjør det for at det skal gå fortere. 

De voksne kan bli bedre på å gi barna tid til å gjøre ting i sitt eget tempo.  



 

 For å kunne mestre må man øve seg.  

 Barnehageansatte er ikke på jobb for å være effektive” husmødre”, men for å være 

gode veiledere for barna. 

 Vi skal tilrettelegge hverdagen slik at barna har mulighet til å” gjøre selv”;  

barna skal få øve seg på å løse konflikter, på å kle på seg, på å skjære frukt, på å vaske 

hender, på å hjelpe sin beste venn med glidelåsen og mye, mye mer.  

 Vi skal sikre at fagområdene dekkes inn gjennom hverdagens aktiviteter. 

 

 Gi barna tid til å klare det de faktisk kan selv uten at vi tar over. 

 Vi skal ha tid til å vente litt og se barnets intensjon før det gripes inn. 

 

 ” Servicevoksne” skaper hjelpeløse barn – Hvordan kan vi få øye på det barna faktisk 

kan, og la dem gjøre det selv? 

 Å kunne klare ting selv er viktig for selvtillit og selvfølelse.  

 

 Er barnehagen innrettet så barna har mulighet for å kunne gjøre ting selv?  

 Er det oppgaver de voksne gjør som barna ville vokse av å få lov til å gjøre selv? 

 

En konsekvens av å jobbe på denne måten er bl.a. færre faste, voksenstyrte aktiviteter. 

Vi har ikke faste dager for turer, opplegg som skrivedans etc. 

Vi oppmuntrer barna til å «tenke ut» selv hva de skal bruke dagen sin til, og planlegge 

sammen med de voksne. 

Dette forutsetter voksne som er til stede og på plass og ser hvert enkelt barn. Vi må fange opp 

barnas signaler, uansett hvilket nivå barna er på. 

 

 

 


