
Grenser for egen kropp – og kunne respektere andre grenser 

Den nye Rammeplanen presiserer at barnehagen 

skal bidra til at barn blir kjent med kroppen sin og 

utvikler bevissthet om egen og andres grenser. 

Videre skriver Rammeplanen at barna skal bli 

trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av 

seg selv og bli kjent med egne følelser. Dette 

barnehageåret skal vi jobbe videre med kroppen – 

og spesielt dette teamet. Vik formingsbarnehage 

skal snakke om gode og vonde hemmeligheter.  

Dette bildet er hentet fra boken "Jeg er meg! Mitt 

meg!" av Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland. Vi 

skal fortsette å titte i denne boken. Hva er likt? Hva 

er ulikt? Har alle nese?  

De skriver også om grenser og hvilke grenser man 

skal ha for sin egen kropp.  Barna bestemmer selv 

hvem de vil dele kroppen sin med. "Noen voksne 

sier de blir lei seg om barnet ikke gir dem en klem. Det har ikke voksne rett til". Forfatterne skriver at man skal kunne "Hei", "ha det bra" og 

"takk" når noen kommer og går – men om man vil gi klem – det bestemmer barnet selv.  

Barneloven forbyr bruk av vold i oppdragelsen. Voksne har ikke lov til å snakke stygt til barna, de har heller ikke lov til å slå, klype og klaske 

eller gjøre ting med kroppen som gjør barnet vondt eller gjøre ting med kroppen som barnet ikke har lyst til.  

Nei – er nei! 

 



Dere, som omsorgspersoner har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forholdet som barnet ikke kan bestemme selv. I Barneloven 

er det et viktig punkt om at foreldre skal legge større og større vekt på hva barnet selv mener etter hvert som det blir eldre. Barnet skal få stadig 

større bestemmelsesrett etter hvert som barnet modnes og utvikler seg. Det betyr at når barnet er så gammelt at det går i barnehagen – skal 

mamma og pappa høre på barnet, men de skal ha ansvar for avgjørelsene som skal tas. Barnet skal slippe å ta så mange valg! 

Er ikke det fint? Barnet skal få leke og være barn! Men barnet må også lære hvor andre barn og voksne har sin grense. Hvis noen sier "stopp" 

eller "nei" så må barnet også slutte. 

Barnevernet i Norge 

Omsorg for - og oppdragelse av barn er først og fremst foreldres ansvar. Foreldre kan være mamma – og pappa, mamma – og mamma og pappa – 

og pappa. Kanskje barnet bor med bare mamma, eller bare pappa – men uansett skal de passe på barnet.  

Foreldre kan ha hjelp i lengre eller kortere perioder. For eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet kan bistå barn og 

barnefamilier i slike situasjoner. 

Barnevernet skal gi hjelp som er til barnets beste. Dette er i samsvar med FNS barnekonvensjon, som også er en del av norsk lov. 

Barnekonvensjonen slår fast at barn er selvstendige individer med særskilte behov og grunnleggende rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og 

deltakelse 

 

 

 


