
Medvirkning 

 

I Barnehageloven § 1Formål, 2 ledd kan man lese: "De (barna) skal ha rett til medvirkning 

tilpasset alder og forutsetninger". Videre kan man lese i Barnehageloven § 3 barns rett til 

medvirkning: "Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 

modenhet". 

Barnehagenes nye rammeplan presiserer også Barnehagelovens paragrafer som nevnt over i 

tillegg til Grunnloven og FNs barnekonvensjon. "Alle barn skal få erfare å innflytelse på det 

som skjer i barnehagen" 

Videre skriver de "Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og 

tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn 

gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må 

observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov". Det Barnehageloven skriver om  at 

"Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet" – sier 

Rammeplanen også noe om  - også legger de til " Barnet skal ikke overlates et ansvar de ikke 

er rustet til å ta". 

Hva er egentlig medvirkning? Går man til en synonymordbok vil man kunne finne dette: 

assistere, bidra, delta, gjøre sitt, ha en finger med, hjelpe, influere, spille inn, spille en rolle, 

opptre. Alt dette peker mot en deltagelse uten at en har det hele og fulle ansvaret. I 

"Temahefte om barns medvirkning" kan man lese dette: "En måte og oppfatte barns rett til 

medvirkning er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har 

virkning på fellesskapet". 

 I hvor stor grad og på hvilken måte barna får medvirke vil være avhengig av barnets alder 

og dets funksjonsnivå. Vi syns det er viktig å tenke på at vi er de voksne. Vi har andre 

forutsetninger og erfaringer for å kunne ta ansvar og valg som barna skal slippe å ta. Hvis 

barnet ditt f.eks forteller om noe dumt som har skjedd i barnehagen – trenger barnet å være 

med på hele prosessen før dette er ordnet opp i? Det å bli anerkjent og tatt på alvor – og så 

stole på at dette ordner mamma/pappa opp i holder kanskje?  

De minste barna i barnehagen kan også gi uttrykk for hvordan de har det gjennom bruk av 

kroppsspråk. Det er de voksnens oppgave å lytte og prøve å tolke det barna uttrykker. Å gi 

barnet  medbestemmelse betyr at det får være med å påvirke og å bestemme sin hverdag. Det 

handler om å lytte aktivt til det barnet har å meddele og dets tanker om hverdagen sin.  I en 

barnegruppe vil det være mange forskjellige meninger og ønsker, og det vil være umulig til 

enhver tid og etterfølge alles ønsker.  

Medvirkning er ikke noe man bare gjør en liten periode av dagen, dette er noe som skal være 

tilstede gjennom hele dagen. Gjennom våre prosjekter ser vi mye av barnas medvirkning i 



praksis. Barnas egne tanker og uttrykk kommer til syne gjennom det de skaper, og det er 

ingen fasit som sier at de "tar feil". Gjennom våre prosjekter er vi også lydhøre for barnas 

egne interesser, og kan på den måten ende opp helt andre steder enn det man kanskje hadde 

tenkt ved prosjektets oppstart.  

 


