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OM UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen TRYGT FOR OSS ble gjennomført høsten 2021 
og våren 2022. Målet for undersøkelsen var å finne ut direkte 
fra barn hvordan barnehagen kjennes, og hva som må til for 
at barnehagen skal kjennes trygg for barn. Alle barn som ble 
snakket med, går i barnehagen. Forklaringer som går igjen fra 
barna, er oppsummert i form av punkter. Prosenter er regnet ut 
ved å dele antall * svar på antall svar på * tema. Metodikken som 
ble brukt for gjennomføring av undersøkelsen, beskrives bakerst 
i rapporten.

Barnehager ble invitert ut fra et ønske om geografisk spredning 
mellom by og tettsted/bygd og mellom offentlige og private 
barnehager. 

Barnehagene ble bedt om å sikre at undersøkerne fikk snakke 
med like mange 2-3 åringer som 4-5 åringer, og at minimum en 
tredjedel av barna skulle være 2-3 år. Barnehagene ble bedt om å 
invitere alle barn fra de avdelingene som skulle delta, for å unngå 
utplukking. Alle var like velkomne, både de som kan virke stille, 
urolige, bråkete, pratsomme osv. 

109 barn fra 11 barnehager ble snakket med to ganger. I 8 av 
barnehagene fikk barna muligheten til å bli tatt bilde av eller 
filmet for å løfte frem råd på film.

Barna som deltok i undersøkelsen gikk i barnehager i Oslo, 
Drammen, Kongsberg, Lørenskog, Vestre Toten, Nesodden, 
Stavanger, Strand, Sola, Bergen, Austevoll, Trondheim, Verdal, 
Stjørdal, Melhus, Malvik, Kristiansand og Bodø.

Til dere barna som har vært med
 < TUSEN MILLIONER TAKK!
 < TAKK FOR AT VI FIKK MØTE DERE OG 
SNAKKE MED DERE

 < TAKK FOR AT DERE FORTALTE FINE OG 
DUMME TING DERE HAR KJENT PÅ

 < TAKK FOR AT DERE KOM MED MANGE TIPS 
TIL HVA VOKSNE KAN GJØRE SÅ DET BLIR 
BRA FOR DERE

Til voksne i barnehagene vi har besøkt  
Takk for at dere viste tillit, og lot oss få snakke med barna 
Takk for engasjementet dere viste for undersøkelsen og 
for hva den kan bety 
Takk for hjelp og imøtekommenhet da vi kom på besøk 
Vi håper dere vil jobbe på for at kunnskapen til små barn 
blir tatt på dypt alvor

T A K K  F R A  H J E R T E T

T A K K
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TEMA OG DELTAKERE

722 barn 2-5 år har deltatt 

Hovedtemaene for undersøkelsen
Følelser  
Liker/liker ikke 
Når voksne forteller videre 
Fortelle det viktigste 
Bestemme trygt 
Voksne som kjennes trygge

722 barn
53% jenter, 47% gutter

105 2-åringer 
167 3-åringer 
219 4-åringer 
231 5-åringer

Gjennomsnittsalderen var 3,7 år

52 barnehager har bidratt
60% offentlige, 40% private  
65% i byer, 35% i mellomstore og mindre kommuner

722 barn
722 barnehagebarn 
722 barnehagebarn har talt til oss voksne 
De har noe viktig på hjertet

Vi voksne sier: Det hjelper alltid å snakke om det. 
Det er sant der voksne lytter og handler med bakgrunn i  
barnets budskap til oss. Det er sant der voksne tar med seg sitt 
kjærlige og oppmerksomme nærvær inn i møte med barnets 
atferd og ord. Det er ikke sant der voksne bagatelliserer, 
latterliggjør eller overser barnets uttrykk.

Vi trenger Forandringsfabrikken som alltid tar barn og unges 
stemme på alvor, og denne gangen er det de minste barnas 
stemme som runger over Norge. Budskapet er tydelig og 
bekrefter og forsterker barnehageforskning og kunnskap om 
barns behov: 

Vi vil være med på å bestemme i barnehagen 

Vi trenger voksne som viser at de er glad i oss på en måte som 

gjør at vi blir trygge 

Vi trenger voksne som er “snille i ansiktet og kroppen” 

Vi trenger voksne som lytter, trøster og handler når vanskelige 

ting skjer i barnehagehverdagen

 
Da blir barn tryggere, og hemmeligheter kan bli lettere å fortelle.

Til hver eneste en av dere 722 barn som deltok i undersøkelsen 
TUSEN TAKK! 

Ingrid Lund   
Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder 



8 9

UTFORDRINGER 
LØSNINGER1
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UTFORDRINGER  
SETT FRA BARN
Norge har lite kunnskap om barnehagen, fra barn
93,4 % av barn i barnehagealder i Norge, gikk i 2021 i barnehagen 
(Statistisk Sentralbyrå, 2022). Barnehagen kan ha stor betydning 
i livet til mange små barn og oppleves som et sted der de kan 
snakke trygt.

Hva vet vi om hvordan barn opplever barnehagen:
 • Hvor mange barn opplever at det er fint å være i barnehagen?
 • Hvor mange barn opplever at de har en voksen de er trygg på i 
barnehagen?

 • Hvor mange barn opplever at barnehagen er nyttig for dem?
 • Hvor mange barn opplever at de kan fortelle viktige ting til en i 
barnehagen?

Forskningen vi finner er oftest bygd på observasjoner av barn, 
samtale med voksne rundt barna eller spørsmål til foreldrene. 
I noen undersøkelser er små barn snakket med, om utvalgte 
temaer. Men så langt vi vet, er det ikke tidligere gjennomført 
en større systematisk undersøkelse, der barna selv beskriver 
hvordan de opplever barnehagen. 

Udir har laget en undersøkelse der foreldre kan si sin mening 
om barnehagen og om barna deres trives. Denne undersøkelsen 
er det frivillig for barnehagene å delta i (Utdanningsdirektoratet, 
2018). Det finnes ingen slik undersøkelse for barna i barnehagen. 

Når forskning og undersøkelser i liten grad spør barn om hvordan 
barnehagen kjennes, kan vi da vite om barnehagene oppleves 
trygge og nyttige for barn? 

Små barns rettigheter blir ikke sikret godt nok
FNs barnekonvensjon (BK) gir barn rettigheter. Noen av disse 
rettighetene gjelder for hvordan barn skal bli møtt. Barn har i alle 
handlinger og avgjørelser som angår dem, rett til informasjon, 
til å uttale seg fritt og til respekt for sitt privatliv. Disse 
prosessrettighetene har voksne plikt til å sikre, før de vurderer 
hva som er til barnets beste.

Barnehageloven § 3 sier at barn skal få uttrykke seg både om 
“barnehagens daglige virksomhet” og i saker som gjelder barnet. 

Undersøkelsen viser at 57% ikke har fått vite at de har rett til å 
være med å bestemme. 61% av barna føler at det er dumt når 
voksne bestemmer i barnehagen. 43% sier at de har merket at 
voksne i barnehagen har prøvd å få dem til å endre mening. 

Hvorfor sikres ikke barns rettigheter i barnehagen godt nok?
Hvorfor opplever ikke flere barn at de får være med å bestemme? 
Tenker vi som samfunn at små barn er for små til å kunne 
bestemme og at voksne som regel vet hva som er det beste for 
små barn? Har de voksne i barnehagen ikke tid nok til å høre på 
barna? Hva lærer studentene på utdanningene om dette?

Alle barn har rett til å uttale seg både om barnehagen og saker 
som gjelder dem selv etter BK art. 12, Grl. § 104 og bhl. § 3. 
Denne rettigheten gjelder uten unntak. De voksne i barnehagen 
har en plikt til å sikre denne rettigheten for barna. 
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I barnekonvensjonens generelle kommentar nr. 7 avsnitt 14 
understreker barnekomitéen at også de yngste barna har rett til å 
uttale seg fritt. Vurderingsmomentet for om barnet skal få uttale 
seg etter BK artikkel 12, er om det er ”i stand til å danne seg 
egne synspunkter”. 

Det kan være diskriminerende etter BK artikkel 2 å ikke gi barn 
mulighet til å uttale seg på grunn av deres alder (Nordvik 2021 
s.271-272). Da er det ikke foretatt en konkret vurdering av om 
barnet er i stand til å uttale seg. Hvordan kan man vite om barnet 
kunne uttalt seg om saken uten å gi det muligheten?

Barns prosessrettigheter sikres ikke godt nok i barnehagen i dag. 
Dette vet vi nå, fra denne undersøkelsen. Gjennom å sikre disse 
rettighetene, finnes mange muligheter til å gjøre barnehagen 
trygg og nyttig for barn. 

Denne undersøkelsen viser at 

DE FLESTE AV BARNA 
HAR LYST TIL Å VÆRE 
MED Å BESTEMME.  
BARN FRA 2 ÅR KAN 
UTTRYKKE  HVA SOM 
ER VIKTIG FOR DEM.

LØSNINGER FRA BARN 
Små barn har viktig kunnskap om barnehagen  
Nasjonale løsninger kan ta i bruk denne kunnskapen 

Barn må samarbeides med
Funn fra undersøkelsen viser at å bli samarbeidet med, er 
grunnleggende for at barn skal ha tillit til voksne. Det avgjør også 
om voksne kan hjelpe barna på en trygg og nyttig måte for barna. 
For at barnehagen skal bli trygg for barn, må barn samarbeides 
med.

Barns prosessrettigheter må sikres i alt rammeverk
FNs barnekonvensjon ble del av norsk lov i 2003. Med den fikk 
barn uavhengig av alder rett til å si hva de tenker og mener, og til 
å få vite hva som skjer med det de forteller.

I lover og forskrifter må barns prosessrettigheter tydelig 
være beskrevet. Norge er forpliktet til det. Rammeplaner, 
retningslinjer, veiledere og handlingsplaner må bygge på 
kunnskap fra barn i barnehagen og sikre barnas rettigheter til 
hvordan de skal bli møtt.

Stortingsvedtak må følges opp
Et enstemmig storting vedtok 31.mai 2021: 
 
Stortinget ber regjeringa sikre at ny opplæringslov og 
barnehagelov er i tråd med FNs barnekonvensjon sine 
grunnleggjande rettar for framgangsmåte om barns rett til 
informasjon, til å uttale seg fritt, barns rett til privatliv og at alle 
handlingar og avgjerder som omhandlar barn, blir gjorde til 
barnets beste (Stortinget, 2021).

Gjennomgangen for å sikre at barnehageloven blir i tråd med 
barnekonvensjonen, må raskt i gang.
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Barnehageloven
Barnehageloven må sikre barns prosessrettigheter. Her noen 
forslag til hvordan dette kan gjøres. Forslagene bygger på 
kunnskap fra barn, artiklene i barnekonvensjonen og generelle 
kommentarene til denne.

§ 3 a. Barnets beste
I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal 
hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn. Hva som 
er til barnets beste må avgjøres etter en konkret vurdering. Barnets 
mening er et sentralt moment i vurderingen av barnets beste. 

§ 3 b. Barns rett til medbestemmelse 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet og i saker som gjelder dem selv. Barn skal 
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Barna skal få tilstrekkeleg og forståelig 
informasjon og har rett til å ytre meningene sine fritt og trygt. 
Barna har rett til å uttale seg uavhengig av foreldrenes samtykke, 
og uten at foreldrene informeres på forhånd eller er tilstede. 
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet. 

Barn skal informeres om hva opplysninger fra barnet kan brukes til 
og hvem som kan få innsyn i disse opplysningene. Barnet har rett 
til å uttale seg før det bestemmes at opplysningene skal deles, og 
barnehagen må ta hensyn til ethvert syn barnet uttrykker, før det 
bestemmes om informasjonen skal deles. 

Barn som gruppe har rett til å uttale seg
Retten til å uttale seg på systemnivå henger sammen med 
barnets beste etter art. 3. Ved handlinger som berører flere 
barn skal hva som er til det beste for denne gruppen være et 
grunnleggende hensyn. For å finne frem til dette, må barna kunne 
si sin mening. Dette må tas med i avgjørelsen (FNs Barnekomité 
Generell kommentar nr.12 avsnitt 73).

FNs barnekomité skriver i generell kommentar nr.14 avsnitt 91: 
Prosedyren for å vurdere og fastsette det beste for barn som gruppe 
er til en viss grad forskjellig fra den som gjelder et enkelt barn. Når 
hensynet til et stort antall barn står på spill, må statsinstitusjonene 
finne måter å høre synspunktene til et representativt utvalg av barn 
på, og ta tilbørlig hensyn til deres meninger ved planlegging av tiltak 
eller gjør lovgivende beslutninger som direkte eller indirekte angår 
gruppen, for å sikre at alle grupper av barn er dekket.  

Barn som gruppe må inkluderes gjennom hele prosessen og det 
skal være “en aktiv utveksling av synspunkter mellom barn og 
voksne” (Generell kommentar nr.12 avsnitt 12-13 og 122). Når 
myndighetene lager nye lover, det ikke er nok å la barna uttale 
seg tidlig i prosessen, dette må gjøres helt til loven blir vedtatt.

Ny strategi for barnehager
Regjeringen har startet et arbeid med ny strategi for barnehager. 
“Strategien skal bidra til bedre kompetanse, til å få flere barn 
i barnehagen og til å sikre at pengene går til barnas beste” 
(Regjeringen, 2022). Et mål er å bedre kvaliteten for barna i 
barnehagen.

For å lykkes med det må barna være viktige informanter. Dette 
har barn som gruppe rett til når myndighetene utformer nye 
lover, tiltak, handlingsplaner osv. (BK art. 12 og Grl. § 104 første 
ledd). Det gjelder derfor også den nye barnehagestrategien.

Kunnskap fra barn må inspirere
Vi håper undersøkelsen blir til inspirasjon. Barn 2-5 år har uttalt 
seg. Funnene må bli viktige for barnehageutviklingen. De må bli 
vektlagt ved avgjørelser om barnehagene i Norge.

Stortingspolitikere trenger kunnskapen fra barn om barnehagen 
i utvikling av ny barnehagelov og annet rammeverk. Regjeringen 
er forpliktet til å inkludere denne kunnskapen i utviklingen av den 
nye barnehagestrategien.
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KUNNSKAP 
DIREKTE 
FRA BARN 2
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FRA 722 BARN 2-5 ÅR

Snakke trygt
73 % av barna vil at voksne skal snakke 
med dem før de forteller om barnet til 
voksne hjemme eller i barnehagen 

65% av barna føler det er dumt når voksne 
i barnehagen forteller om dem til voksne 
hjemme eller voksne i barnehagen

56% av barna merker at voksne i 
barnehagen forteller om dem til voksne 
hjemme

28% av barna merker at voksne i 
barnehagen forteller om dem til voksne i 
barnehagen

55% av barna har aldri fortalt en viktig 
hemmelighet til voksne i barnehagen

Bestemme trygt
72% av barna vil være med å bestemme 
mer i barnehagen

43% av barna merker at voksne i 
barnehagen prøver å påvirke hva de skal 
svare eller får dem til å forandre mening

57% av barna vet ikke at de har rett til å 
være med å bestemme i barnehagen

Voksne som kjennes trygge
78 % av barna kjenner at minst én voksen i 
barnehagen er glad i dem

17% av barna kjenner ikke at noen voksne i 
barnehagen er glade i dem

5% av barna er usikre på om noen voksne i 
barnehagen er glade i dem
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FØLELSER
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FØLELSER
Mye skjer i barnehagen hver eneste dag. Barn leker inne og ute, 
går på tur og er i samlingsstund. De spiser, tar av og på klær, 
sover, går på do eller blir skiftet bleie på.

ERFARINGER
37% av barna kan føle seg glade i barnehagen 
 
34% av barna kan føle seg lei seg i barnehagen 
 
22% av barna kan føle seg sinte i barnehagen 
 
16% av barna kan føle seg redde eller sjenerte i barnehagen

Barn har viktige grunner
Barn har viktige grunner til hvorfor de liker eller liker ikke 
forskjellige ting de må gjøre i barnehagen. Flere grunner, og 
måter voksne møter barna på, går igjen fra mange barn.

Oppsummerte  er far inger 

Hvorfor barn LIKER å gjøre noe i barnehagen:
 • det er gøy og morsomt
 • det er gøy å leke med venner
 • barna får leke i ro og fred
 • barna kan lage ting
 • voksne leker med barna når barna har lyst til det 

Hva voksne gjør når barn gjør noe de LIKER:
 • passer på at barna har det bra, og at ingen gjør noe dumt 
 • hjelper barna og gir dem det de trenger
 • leker med barna når barna har lyst til det
 • tøyser og tuller med barna

Hvorfor barn IKKE LIKER å gjøre noe i barnehagen:
 • det er kjedelig
 • det kan skje dumme eller vonde ting
 • det er vanskelig, og barna trenger hjelp
 • barna må sitte i ro og være stille
 • det tar lang tid
 • barna vil at voksne skal leke med dem, men voksne  
gjør ikke det

 • barna vil ikke at voksne skal leke med dem, men voksne  
gjør det likevel
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Hva voksne gjør når barn gjør noe de IKKE LIKER:
 • bestemmer at barna må gjøre noe de ikke har lyst til
 • bestemmer at barna ikke kan gjøre noe de har lyst til
 • følger med på at barna gjør det voksne har bestemt

Si tater

Hvorfor barn LIKER å gjøre noe i barnehagen
Det er gøy å leke med forskjellige leker 

Jeg liker å male sammen med andre 

Det er gøy å leke med voksne 

Perling, fordi da herjer og skriker ikke de andre

Hva voksne gjør når barn gjør noe de LIKER
Passer på sånn at hvis noen slår seg så kan de trøste de 

Passer på at de andre ikke går ned i skogen 

De lukker glidelåsen, for glidelåsen er jo bak 

Ser på og gir farger så jeg får riktig farge når jeg tegner 

Noen er på banen og noen står der. Jeg synes det er gøy når de voksne 

ser på 

De står bare og prater, mange ganger prater de ikke, bare står

Hvorfor barn IKKE LIKER å gjøre noe i barnehagen
Det er kjedelig å tegne, jeg klarer ikke å skrive så bra 

Kjedelig å rydde, fordi man må alltid hjelpe til 

Jeg liker ikke å sitte på plassen min så lenge 

At noen er slemme mot meg og de andre 

Jeg liker ikke å få kjeft, blir litt lei meg og sånn 

Å være alene med noen jeg ikke kjenner, fordi det er litt skummelt

Hva voksne gjør når barn gjør noe de IKKE LIKER
De voksne kler på meg. Det er litt vondt. De gjør de fort 

Vi må bare sitte stille og puste 

De voksne sier jeg må gå på do når jeg skal ut. Det er kjedelig,  

ikke bra, helt kokko 

De voksne «nei de må ikke klore hverandre» 

Voksne kjefter hele tiden

Barn kjenner på ulike følelser
Barn kjenner på, og viser, mange følelser i barnehagen.  
Hva andre barn eller voksne gjør, påvirker hvilke følelser de 
kjenner på. 

Oppsummerte  er far inger 

Hvorfor barn blir GLADE:
 • barna leker alene eller sammen med andre barn
 • andre barn deler noe, eller sier snille ting
 • barna er snille med andre i barnehagen
 • voksne eller andre barn gjør noe som er gøy og morsomt 
 • barna får lov til å være med på leken
 • barna får være sammen med søsken
 • ingen vonde ting skjer

Hva voksne gjør når barn er GLADE:
 • leker med barna
 • ser på eller passer på barna
 • blir glade og viser det med smil og latter
 • hjelper barna
 • voksenting, som å jobbe, prate med hverandre, rydde
 • går til, eller hjelper, andre barn

Hvorfor barn blir LEI SEG:
 • andre barn gjør noe vondt, som å slå, dytte eller kaste 
 • barna slår seg ved å snuble, falle eller dunke seg
 • voksne hjemme drar om morgenen 
 • voksne i barnehagen sier nei, eller at barna ikke får lov
 • voksne i barnehagen blir strenge, sinte eller kjefter
 • barna får ikke være med på leken
 • voksne leker med andre barn
 • barna har ikke noen å leke med 
 • barna får ikke til noe og trenger hjelp, men får ikke hjelp
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Hva voksne gjør når barn er LEI SEG:
 • trøster barna
 • kjefter eller blir strenge på andre barn som har  
gjort barna triste

Hvorfor barn blir SINTE: 
 • andre barn gjør noe dumt, som å slå, bite, dytte, kaste noe,  
ta fra leker eller ødelegge noe barna har laget

 • andre barn sier noe dumt eller vondt, som å si at barna ikke 
får være med på leken

 • voksne gjør eller sier noe barna ikke liker, som å kjefte, være 
strenge eller ikke høre på barna

Hva voksne gjør når barn er SINTE: 
 • sier at barna skal gå unna
 • sier stopp
 • tar i armen, flytter på barna eller løfter dem vekk
 • sier at noe ikke er lov 
 • kjefter og bruker strenge eller sint stemmer 
 • kjefter på den som har gjort noe dumt
 • snakker med barna, eller den andre som gjorde at barna ble 
sinte

 • snakker med andre voksne
 • gjør ingenting

Hvorfor barn blir REDDE eller SJENERTE: 
 • voksne er strenge, sure eller frekke
 • andre barn gjør noe dumt eller vondt, som å slå, dytte, klore, 
skrike, si noe stygt eller skremme

 • det er nye voksne i barnehagen, som barna ikke kjenner
 • det skjer eller snakkes om noe barna synes er skummelt, som 
spøkelser, skumle ansikt, skumle dyr

 • barna har ikke noen å leke med, eller vet ikke hvem de kan 
leke med

Hva voksne gjør når barn er REDDE eller SJENERTE:
 • sier stopp eller blir strenge på barn som har gjort barnet redd
 • trøster
 • sier at barna ikke trenger å være redde
 • kommer ikke bort, hører ikke eller får det ikke med seg

Si tater

Hvorfor barn blir GLADE i barnehagen
Jeg er glade når jeg leker inne med lekene 

Når andre barn vil leke med meg 

Jeg er glad når jeg er sammen med noen jeg kjenner 

Når jeg leker med noen som har bøtte, og noen som er lillebroren min 

Jeg blir glad når vi gjør morsomme ting

Hva voksne gjør når barn er GLADE
Passer på at vi har det bra 

De har det godt de og 

De voksne går bare bort fra meg 

De leker også noen ganger 

De sier at jeg er fantastisk  

De bare snakker voksenprat

Hvorfor barn blir LEI SEG
Jeg blir alltid lei meg hvis noen skubber og slår meg 

Når mamma drar fra meg så blir jeg litt lei meg 

Ingen voksne på den andre avdelingen sa hei, de bare så bort 

Fordi noen ikke vil leke med meg 

Når jeg ser at de andre er ute eller ikke må ha på seg noen ting,  

er det litt urettferdig 

Jeg er mye lei meg i barnehagen, jeg liker ikke barnehagen 

Hvis noen blir sinte på meg blir jeg lei meg. Går et annet sted og 

begynner å gråte 
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Hva voksne gjør når barn er LEI SEG
Trøster de som blir slått og kjefter på de som slår eller dytter  

Da blir de sinte på meg. Det blir ikke bedre da 

De sier “ikke slå” til noen andre 

Får sitte i fanget i sofaen, også blir jeg glad igjen 

De koser helt til jeg blir glad

Hvorfor barn blir SINTE
Noen ganger når noen slår meg klarer jeg ikke kontrollere meg, så hører 

jeg ikke på voksne og slår 

Jeg blir sinna når ikke noen voksne hører på meg 

Hjertet mitt er sint, hjertet mitt liker ikke at voksne bråker 

Blir veldig sint hvis jeg ikke kan bli med på leken

Hva voksne gjør når barn er SINTE
Voksne trøster dem som sparker og slår med pinner 

Da kjefter de på meg 

Da bare holder de meg fast og blir veldig streng. Da prøver jeg å ta bort 

hendene deres. Da går det veldig fort i hjertet 

De sa “ro deg ned” 

Gjør så jeg blir glad igjen 

Sier at de andre skal si unnskyld 

Da sier de “ikke rop så masse” eller “bare vær glad“ 

Kjefter på de som slo meg

Hvorfor barn blir REDDE eller SJENERTE
Når noen sier noe stygt til meg gjemmer jeg meg 

I barnehagen er det mørkt og lyset var av  

De voksne i barnehagen tok meg imot veldig hardt. De gjorde  

sånn (tar rundt armen sin med hånda). Det var flaut 

Når noen ikke er vennen min og når det er noe jeg ikke forstår 

Jeg er litt sjenert hvis jeg ikke ser vennene mine når jeg kommer

Hva voksne gjør når barn er REDDE eller SJENERTE
De sier stopp til de som gjør meg redd 

Jeg sier ifra til de voksne også trøster de meg også sier de andre ikke 

skal gjøre det mer 

Noen voksne ikke kommer bort blir jeg lei meg 

Ingenting, for da sier jeg ingenting 

De blir med bort hvis noen er litt sjenerte
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RÅD
Råd fra 722 barn 2-5 år

Når barn er lei seg
Svar som går igjen, på hva det er fint at voksne gjør  
når barn er lei seg

 • være snille i ansiktet og kroppen
 • snakke med rolig og snill stemme
 • komme bort til barnet og være sammen med det
 • gi barnet klem eller kos 
 • bære eller la barnet sitte på fanget
 • stryke på armen, i håret eller på ryggen
 • gjøre noe morsomt sammen med barnet
 • si at dere vil hjelpe barnet med å få det bedre 
 • hente noe barnet sier det trenger

Når barn er sinte
Svar som går igjen, på hva det er fint at voksne gjør  
når barn er sinte. Mange av dem ligner på svarene over

 • være snille i ansiktet og kroppen
 • snakke med rolig og snill stemme
 • trøste på måter som er gode for barnet
 • snakke med barnet og si at det er snilt
 • stoppe det som gjør barnet sint på snille måter
 • hjelpe med å stoppe, hvis barnet gjør noe dumt
 • hjelpe med å finne en løsning, hvis noe dumt har skjedd
 • passe på at barnet kjenner på at dere vet at det er snilt

Når barn er redde eller sjenerte
Svar som går igjen, på hva det er fint at voksne gjør  
når barn er redde eller sjenerte

 • bruke snill stemme
 • si at alle kan være med på leken
 • hjelpe med det barnet trenger
 • stoppe dem som gjør barnet redde, på snille måter
 • ta barnet imot om morgenen på snille måter
 • la barnet få være med en voksen det er trygg på 
 • hjelpe barnet med å finne noen andre barn å være  
sammen med

Når barn er glade
Svar som går igjen, på hva det er fint at voksne gjør  
når barn er glade

 • være sammen med barnet 
 • leke med barnet
 • bli med på det som gjør barnet glade 
 • vise barnet at dere er glade
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SNAKKE 
TRYGT
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SNAKKE TRYGT
Barn sier og gjør ting i barnehagen hver dag, som voksne får med 
seg. De kan også fortelle fine eller vonde hemmeligheter. Når 
voksne forteller noe barn har gjort videre til andre voksne, sett 
eller fortalt, kan barn merke det.

ERFARINGER
43% av barna har fortalt en viktig hemmelighet til en voksen i 
barnehagen 
 
55% av barna har aldri fortalt en viktig hemmelighet til en 
voksen i barnehagen 

73% av barna vil at voksne skal snakke med dem før de 
forteller noe om dem til voksne hjemme eller i barnehagen 
 
29% av barna har opplevd at voksne snakker med dem før de 
forteller noe videre til andre voksne 
 
68% av barna har ikke opplevd at voksne snakker med dem 
før de forteller noe videre til andre voksne 
 
3% av barna er usikre på om voksne snakker med dem før de 
forteller noe videre til andre voksne

65% av barna føler det er dumt når voksne i barnehagen 
forteller om dem til voksne hjemme eller voksne i 
barnehagen 
 
45% av barna har merket at voksne forteller fine ting om dem 
til voksne hjemme 
 
40% av barna har merket at voksne forteller vonde ting om 
dem til voksne hjemme 
 
12% av barna er usikre på om voksne forteller om dem til 
voksne hjemme 
 
28% av barna har merket at voksne forteller om dem til 
voksne i barnehagen 
 
11% av barna er usikre på om voksne forteller om dem til 
voksne i barnehagen 

Voksne forteller videre
Barn kan merke at voksne forteller noe om dem videre til voksne 
hjemme eller voksne i barnehagen. Det kan være noe fint, dumt 
eller vondt. Barn kan kjenne på ulike følelser når dette skjer.

Oppsummerte  er far inger 

Noen FINE ting voksne forteller videre:
 • barna har hjulpet til
 • barna har gjort noe gøy
 • barna har gjort fine ting med eller for andre

Noen VONDE ting voksne forteller videre:
 • barna har slått noen
 • barna har kranglet med andre barn
 • det har skjedd noe annet vondt eller dumt

Når VONDE ting har blitt fortalt til voksne hjemme:
 • voksne hjemme blir strenge
 • voksne hjemme kjefter på barnet
 • voksne hjemme blir sinte
 • voksne hjemme blir lei seg
 • voksne hjemme krangler med hverandre

VONDE følelser når voksne forteller videre:
 • barna blir utrygge fordi de ikke vet hvem som vet
 • barna blir lei seg
 • barna blir redde
 • barna føler det er urettferdig
 • barna blir sinte
 • barna føler det er stygt gjort
 • barna føler det er dumt
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Når voksne SNAKKER med barn før de forteller videre:
 • voksne spør før de forteller
 • voksne spør før de forteller fine ting, ikke vonde ting

Når voksne IKKE SNAKKER med barn før de forteller videre:
 • voksne spør ikke, de bare forteller videre
 • voksne sender melding til voksne hjemme, og viser ikke 
til barna

Si tater

Noen FINE ting voksne forteller videre
Når de viser tegning til mamma blir jeg kjempeglad 

De sier bare at jeg har hatt det gøy. De sier ikke når jeg har gjort noe 

dumt 

De sier liksom sånn at jeg har gjort noe bra ting 

Bare at jeg hjalp å rydde da fikk jeg kjeks, de sa det til pappa

Noen VONDE ting voksne forteller videre
De forteller bare dumme ting 

En gang fortalte de noe dumt, det er lenge siden og jeg vil ikke fortelle 

om det 

Hvis du slår, så sier de det 

Da en slo meg sa de voksne i barnehagen det til foreldrene hennes når 

de kom og hentet henne 

Jeg krangla med noen, de fortalte til mamma

Når VONDE ting har blitt fortalt til voksne hjemme
Da kommer mamma og pappa til å bli veldig sint 

For jeg vil ikke at mamma kjefter på meg når jeg kommer hjem 
De sier “fy”, så kan de bli sinte og lei seg også kjefter de på oss hjemme 

De kan bli streng på meg og det vil jeg ikke 

Ikke bra, de kan bli sint på oss. Jeg vil ikke det

VONDE følelser når voksne forteller videre til voksne i 
barnehagen
Litt dumt i kroppen 

Dumt, går litt surr i hodet hvem som vet 

Litt lei meg i hjertet mitt 

De forteller det til sjefen i barnehagen 

Det er urettferdig 

Vi vil ikke at voksne skal sladre 

VONDE følelser når voksne forteller videre til voksne hjemme
Det er urettferdig, da blir jeg lei meg 

Jeg blir så sinna i hjertet at jeg bare løper megafort 

Jeg vil gjemme meg, vil ikke ha kjeft av mamma 

Det er litt skummelt, vondt i magen og hjertet dunker fort 

Da blir hjertet mitt lei seg 

Det skulle jo være en hemmelighet 

Jeg vil ikke at de skal si det, jeg blir redd og vil gjemme meg 

Da blir jeg lei meg, og så vil jeg dytte den voksne 

Trist og vondt i hodet og sånt 

Da blir jeg så lei meg, hvis mamma og pappa roper alt for høyt blir jeg 

redd og da begynner jeg å gråte 
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Barn har hemmeligheter
Barn kan bære hemmeligheter inni seg. Hvordan voksne møter 

barn, kan avgjøre om barna får til å fortelle hemmelighetene.

Oppsummerte  er far inger 

Hvorfor barn FORTELLER en viktig hemmelighet: 
 • den voksne kjennes snill
 • barna har lyst til å fortelle til en voksen
 • barna forteller litt av hemmeligheten, men ikke alt

Hvorfor barn IKKE FORTELLER en viktig hemmelighet:
 • voksne kan bli sinte og barna er redde for å få kjeft
 • barna er redde for at voksne ikke klarer å holde på 
hemmeligheten

 • barna merker at de voksne snakker sammen
 • barna har ikke lyst til å fortelle voksne
 • barna forteller bare til venner
 • hemmeligheten er for hemmelig
 • barna har ikke hemmeligheter

S i tater

Hvorfor barn FORTELLER en viktig hemmelighet
For den voksne var snill 

Når jeg sier det hører de etter 

Fordi jeg ville 

Jeg fortalte litt

Hvorfor barn IKKE FORTELLER en viktig hemmelighet
Jeg har en hemmelighet, men jeg sier det ikke til voksne 

De voksne blir sinte 

Fordi de bare snakker sammen, da blir lei meg 

Fordi jeg tør ikke 

Da vet de om det. Da kommer de til å kjefte på meg 

Fordi da blir de sikkert sinte og så blir jeg lei meg 

Jeg sier bare hemmeligheter til andre barn 

Fordi jeg klarer ikke det 

Jeg har hele tiden hemmeligheter inni meg
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RÅD
Råd fra 722 barn 2-5 år

 
Gjør det trygt, så barn kan fortelle
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan gjøre det trygt så barn 
kan fortelle fine eller vonde hemmeligheter 

 • være snille i stemmen
 • si at dere ikke skal fortelle videre til noen andre
 • ta vare på hemmeligheten til barnet
 • ikke fortelle videre til noen
 • høre etter når barnet forteller
 • spørre barnet flere spørsmål
 • bli med og høre på det barnet vil si med en gang,  
når barnet sier det vil fortelle noe

La barn snakke på et trygt sted
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan passe på at barn får 
snakke på et sted som kjennes trygt for dem

 • der ingen ser 
 • der ingen hører 
 • der ingen andre går forbi
 • der ingen avbryter
 • der barnet kan prate i fred

Finn ut med barn hva som kan  
og ikke kan fortelles videre
Svar som går igjen, på hva voksne kan og ikke kan fortelle videre

Hva voksne KAN fortelle videre:
 • barnet har gjort noe snilt
 • barnet har gjort noe gøy

Hva voksne IKKE KAN fortelle videre:
 • hemmelighetene til barnet
 • at barnet har kranglet
 • det barnet vil fortelle selv
 • hva barnet har gjort i spisestunden

Gjør det trygt, hvis noe  
skal fortelles videre
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan gjøre det trygt for barn 
hvis noe skal fortelles videre

 • fortelle om noe fint som har skjedd også
 • si at noe dumt skjedde, men at de ikke trenger å  
bli sinte på barnet

 • si at barnet har gjort noe dumt uten å fortelle detaljer
 • si at barnet ikke er slemt
 • si at dere vet at barnet vil være snill

Finn løsninger til det dumme  
eller vonde, i barnehagen
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan løse opp i det dumme 
eller vonde i barnehagen, istedenfor å fortelle det videre til voksne 
hjemme

 • si at det ikke er greit, med snill og rolig stemme
 • hjelpe barna å finne en måte å ordne opp på
 • si at barnet kan dele med andre
 • gjøre fine ting sammen med barna
 • bruke snill stemme
 • leke med barna
 • gi en klem
 • trøste barna
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BESTEMME 
TRYGT
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BESTEMME TRYGT
Avgjørelser tas gjennom hele dagen, hver eneste dag i 
barnehagen. Voksne bestemmer det meste. Barn får være med å 
bestemme litt.

ERFARINGER
57% av barna har ikke fått vite at de har rett til å være med å 
bestemme i barnehagen 

72% av barna vil være med å bestemme mer i barnehagen 
 
67% av barna liker å være med å bestemme i barnehagen 
 
22% av barna liker ikke å være med å bestemme i barnehagen 
 
11% av barna er usikre på om de liker å være med å bestemme 
i barnehagen 
 
30% av barna føler det er bra når voksne bestemmer i 
barnehagen 
 
61% av barna føler det er dumt når voksne bestemmer i 
barnehagen 
 
9% av barna er usikre på hvordan det kjennes når voksne 
bestemmer i barnehagen 
 
43% av barna har merket at voksne i barnehagen prøver å 
påvirke hva de skal svare eller får dem til å forandre mening

Barn får være med å bestemme litt
Barn får være med å bestemme litt i barnehagen. For mange  
er det med å påvirke hvordan de har det i barnehagen. 

Oppsummerte  er far inger 

Hva barn får være med å bestemme:
 • hva de skal leke 
 • hvem de skal leke med 
 • hva de skal spise, eller ha på maten sin

Hvorfor barn LIKER å være med å bestemme:
 • barna kan gjøre det de har lyst til i barnehagen
 • det kjennes gøy og morsomt 
 • det er en fin følelse
 • barna blir glade

Hvorfor barn IKKE LIKER å være med å bestemme:
 • barna synes det er skummelt
 • barna blir sjenerte
 • barna føler at det er voksenjobb

Si tater

Hva barn får være med å bestemme
Vi får bestemme når vi skal leke og hva vi skal leke med  

Vi får bestemme at vi kan leke i fred 

Vi kan bestemme om vi skal klatre i klatrestativet og disse 

Vi kan bestemme om vi vil være i sandkassa 

Noen dager har vi varm mat. Men det kan vi ikke bestemme, men  

vi kan bestemme hva vi skal ha på brødskiver og knekkebrød
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Hvorfor barn LIKER å være med å bestemme
Når jeg kan bestemme så kan jeg gjøre hva jeg vil uten å være slem 

Jeg blir glad i hjertet 

Fordi da får jeg lov til å bestemme over meg selv 

Da kan vi være med på å bestemme, ikke bare voksne  

Da kan vi gjøre det vi har lyst til 

Fordi det er en fin følelse 

Da får jeg mer lyst til å gjøre det  

Da spretter hjerte mitt litt 

Hvorfor barn IKKE LIKER å være med å bestemme
Jeg blir litt redd, fordi det er litt skummelt 

Alle de voksne synes det er bra (hva synes du?) (peker på redd)

Voksne bestemmer det meste
Voksne bestemmer det meste i barnehagen. Hvordan det kjennes 
for barna, handler ofte om hva som blir bestemt, hva de voksne 
sier når de bestemmer og hvilken måte de sier det på.

Oppsummerte  er far inger 

Hva voksne bestemmer i barnehagen:
 • at barna ikke skal gjøre noe dumt mot andre
 • at barna må være rolige, og ikke løpe eller bråke
 • hvor barna skal være
 • når det er ryddetid 
 • når barna skal gå på do
 • at barna må prøve å gå på do selv om de ikke har lyst
 • at barna må sitte rolig ved matbordet, og ikke tøyse eller tulle
 • hva barna skal spise 
 • når barna kan gå fra bordet
 • at barna skal på tur
 • hvor lang turen skal være
 • at barna må holde hender eller gå på rekke når de er på tur 
 • hva barna skal gjøre i samlingsstund
 • at barna må sitte rolig og være stille i samlingsstund
 • at barna må kle på seg
 • hva barna må kle på seg
 • at barna må gjøre noe, selv om de ikke har lyst

Hvordan barn merker at voksne presser og hvordan det føles:
 • voksne blir sinte eller irriterte
 • barna føler de blir tvunget til noe
 • barna føler det er skummelt 
 • barna blir lei seg
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Hvorfor det føles BRA når voksne bestemmer:
 • barna blir glade og det kjennes fint, når voksne  
bestemmer ting barna liker

 • barna liker at de voksne bestemmer, fordi barna  
heller vil leke enn å bestemme

Hvorfor det føles DUMT når voksne bestemmer:
 • barna får ikke lov til å gjøre noe de har lyst til, eller noe som er 
morsomt for dem

 • barna vil bestemme selv, men så gjør den voksne det 
 • voksne er strenge i ansiktet og stemmen når de bestemmer
 • det kjennes urettferdig

S i tater

Hva voksne bestemmer i barnehagen
Voksne roper “nå skal vi gå inn”. De roper littegrann høyt,  

det gjør litt vondt i ørene. De gjør det hver gang vi skal inn 

At alle må få lov til å bli med i leken 

Hvis man synes det er kaldt ute og man vil inn, sier de at vi bare må leke 

kappløp og har´n og sånt 

Det er ikke lov å tøyse ved matbordet 

Vi skal sitte i ro. De som tøyser må bare gå fra bordet 

Vi må sitte lenge ved bordet når vi er ferdig 

De blir strenge. Jeg vil ikke være på do. Da sa jeg nei, så sier de “du må 

sitte på do” 

De bestemmer alltid hvor vi skal gå på tur. Hvis vi ikke vil gå dit, så må vi 

gå dit likevel 

Holde hånda og ikke være sint  

De bytter oss hvis vi tøyser 

Sitte pent og ikke ligge mens man har samlingsstund  

Vi skal være stille 

Hvordan barn merker at voksne presser og hvordan det føles
Vi bruker å gå på tur til båten, men de voksne pleier å late som  

det er stengt 

De drar oss i armen 

Det er å tvinge meg 

De voksne blir sinte, for de vil gå langs veien 

Det banket i hjertet

Hvorfor det føles BRA når voksne bestemmer
De sier at jeg må gå og spise, og det er gøy å spise. Det er sykt viktig 

Jeg blir ikke lei meg 

Det kjennes nesten alltid fint

Hvorfor det føles DUMT når voksne bestemmer
Sint. Jeg vil ikke at de skal bestemme 

Det er urettferdig 

Ikke så gøy i det hele tatt når de sier “nå skal vi hvile” også vil jeg ikke 

Da løper vi noen ganger fra de voksne. Da blir de litt sinte 

Kjedelig. De skal bestemme alt 

Jeg føler meg ikke bra, for da blir det litt skummelt i barnehagen 

Fordi vi kjenner det i hjertet når noen sier vi ikke får lov. Da blir vi sinte 

Får vondt i magen min 

Da vil jeg ikke være i barnehagen 

Vi har sagt vi har lyst til å ta på klærne selv, men de bare fortsetter med å 

ta dem frem for oss. Da blir vi lei oss
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RÅD 
Råd fra 722 barn 2-5 år

Hva barn vil være med  
å bestemme
Svar som går igjen, på hva barn vil være med å bestemme 
Leking

 • hva barna skal leke med
 • hvem barna skal leke med
 • hvor barna skal leke
 • når på dagen barna skal være inne og ute

Spisestund
 • når barna skal spise
 • hva barna skal ha på brødskiva
 • hvilken frukt barna skal spise
 • hva barna skal ha til varmmat 
 • når barna kan gå ifra bordet

Bleieskift/do
 • når dere skal sjekke bleien, hvis barnet ikke har bæsjet
 • når barnet skal gå på do
 • hvilken voksen som kan være inne på badet når barnet er på do
 • hvilke barn som kan være inne på badet når barnet er på do

Samlingsstund
 • når barna skal sitte, stå eller danse
 • hvor lenge samlingsstunden skal vare
 • hva barna skal gjøre
 • hvilke sanger barna skal synge

Tur
 • hvor barna skal gå på tur
 • hvor ofte barna skal gå på tur
 • hvor lang turen skal være
 • hvem barna skal holde hånden til, eller gå ved siden av

Hvorfor barn må få være med  
å bestemme
Svar som går igjen, på hvorfor det er viktig for barn å få være med 
å bestemme

 • barna blir glade av det
 • det blir mindre urettferdig
 • de voksne hører på barna
 • dagen i barnehagen blir morsommere 
 • barna får gjøre de tingene de liker og har lyst til

Bestem på snille måter
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan bestemme på snille 
måter. Hvis dere gjør noe eller mye av dette, får barn mer lyst til å 
gjøre det dere bestemmer

 • bruke snill, glad og rolig stemme 
 • ha munnen oppover i et smil
 • åpne øynene helt, så dere ikke ser strenge ut
 • snakke helt vanlig og ordentlig
 • spørre pent eller si “vær så snill”
 • høre på barna
 • la barna gjøre noen av de tingene de har lyst til
 • gi barna litt mer tid til de tingene de har lyst til
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VOKSNE SOM  
KJENNES TRYGGE
Barn kan merke at voksne oppfører seg på forskjellige måter til 
ulike tider. Barn kan føle at det skjer på grunn av ulike ting de selv 
eller andre barn gjør. De merker også om voksne viser at de er 
glade i barna.

ERFARINGER
78% av barna kjenner at minst én voksen i barnehagen  
er glad i dem 
 
17% av barna kjenner ikke at noen voksne i barnehagen  
er glade i dem 
 
5% av barna er usikre på om noen voksne i barnehagen  
er glade i dem 
 
82% av barna er glade i en voksen i barnehagen 
 
14% av barna er ikke glade i en voksen i barnehagen 
 
4% av barna er usikre på om de er glade i en voksen i 
barnehagen 
 
82% av barna blir glade når de føler at voksne i barnehagen  
er glade 
 
43% av barna blir lei seg, 18% blir sinte, 10% blir redde eller 
sjenerte og 15% kjenner på andre vonde følelser - når de  
føler at voksne i barnehagen er sinte 
 
47% av barna blir lei seg, 20% blir sinte og 18% blir glade - når 
de føler at voksne i barnehagen er lei seg eller redde 

Barn kjenner om voksne  
er glade i dem
Barn merker på ulike måter om voksne viser at de er glade i dem. 
For mange gjør det å føle at voksne er glade i dem, at de blir 
glade i den voksne også. 

Oppsummerte  er far inger 

Hvorfor barn KJENNER at en voksen er glad i dem:
 • voksne smiler og er glade
 • voksne leker med barna
 • voksne tøyser
 • voksne sier de er glade i barna, eller andre fine ting
 • voksne gir kos
 • voksne hjelper barna
 • voksne viser barna at de er snille

Hvorfor barn IKKE KJENNER at en voksen er glad i dem:
 • voksne er mye sinte på barna
 • voksne har ikke sagt til barna at de er glade i dem
 • barna har kjent det før, men den voksne har sluttet eller byttet 
til en annen avdeling i barnehagen

 • barna kjenner bare at de hjemme er glade i dem
 • barna vet ikke om de voksne er glade i dem

Hvorfor barn er GLADE i en voksen:
 • voksne leker og er sammen med barna
 • voksne viser barna at de er snille
 • voksne gir kos
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Hvorfor barn IKKE ER GLADE i en voksen:
 • barna er mye sinte på de voksne i barnehagen
 • barna er bare glade i de hjemme
 • voksne kjennes så mye større enn barna
 • barna vet ikke om de er glade i en voksen i barnehagen

Si tater

Hvorfor barn KJENNER at en voksen er glade i dem
Han smiler og blir alltid glad når han ser meg 

Hun forteller mange historier 

Sier at jeg er superflink  

Hun sier hun er glad i meg  

Jeg ser det, og hun har sagt det mange ganger 

Fordi han synes det er kult det jeg bygger. Han sier det til meg 

Fordi de sier at alle som finnes er viktige 

Smiler og sier en koselig ting, og spør om jeg vil være med på  

en morsom ting  

Han er veldig snill og prater fint til meg 

Hun snakker aldri strengt til meg 

Hvis jeg lager noe så henger han det opp for meg. Det er fint  

At de leker, da er de glad i meg 

Tøysete, han tuller alltid 

Pusler med meg 

Gir meg klem før jeg går hjem 

Han gir meg alltid klemmer når jeg kommer til barnehagen 

Hun passer på meg 

Bærer oss, setter seg ned og trøster 

Fordi hun hjelper til overalt 

Han bruker å la meg få sitte på fanget når jeg kommer, fordi  

jeg er litt sjenert 

Fordi han tror at jeg er snill 

Han lager ting til oss 

Fordi vi får lov å bestemme sang

Hvorfor barn IKKE KJENNER at en voksen er glade i dem
Jeg har ikke det. Men jeg har hjemme 

Noen er sinte, og blir (viser tommel ned) 

Nei det har de ikke sagt til meg 

De bare passer på meg. Men familien min er glad i meg

Hvorfor barn er GLADE i en voksen
Fordi jeg liker å leke med henne 

Han leker med meg i sandkassen, bygger tårn og leker ninja 

Han tuller med meg 

Jeg er glad i henne fordi hun er så snill

Hvorfor barn IKKE ER GLADE i en voksen
Fordi de er større enn meg 

Nei, jeg er sint i barnehagen 

Nei, jeg er glad i familien min 

Jeg liker bare pappan og mamman min 
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Barn påvirkes av voksnes følelser
Barn får med seg at voksne viser ulike følelser når barn gjør 
eller sier forskjellige ting. Hvordan voksne ser ut og hva de sier, 
påvirker hvilke følelser barn kjenner på i barnehagen.

Oppsummerte  er far inger 

Barn føler at voksne blir GLADE når:
 • barna gjør snille ting for andre barn
 • barna hjelper voksne
 • barna leker
 • barna klarer ting alene
 • barna hører på de voksne og gjør det de skal 

Barn føler at voksne blir SINTE når:
 • barna gjør noe som ikke er lov 
 • barna krangler 
 • barna gjør noe vondt mot hverandre 
 • barna sier vonde ting til hverandre 
 • barna bruker høy stemme 
 • barna hører ikke  på de voksne 
 • barna gjør noe annet enn det de voksne sier 
 • barna løper fra de voksne
 • barna gjør eller sier vonde ting til de voksne
 • barna sier ikke unnskyld
 • barna gjør feil
 • barna tøyser i spisestunden 

Barn føler at voksne blir LEI SEG eller REDDE når:
 • barna gjør vonde ting mot hverandre
 • barna sier vonde ting til hverandre
 • barna ødelegger noe 

S i tater

Når barn føler at voksne blir GLADE
Vi er glad da vi også 

Vet du hva vi blir da? Vi blir glade 

Det er rolig i hjertet, godt 

Smiler jeg og 

Så glad at jeg hopper og spretter  

Glad og ikke redd lengre 

Glad inni hjertet mitt

Når barn føler at voksne blir SINTE
Da blir vi lei oss og så får vi vondt i hjertet 

Jeg blir sint på den voksne 

Kjennes littegranne redd, fordi de har så streng stemme 

Hjertet mitt blir knust når de voksne er så sinte på meg  

Det dunker i hjertet, det er litt vondt 

Dumt, jeg blir helt kvalm 

Det gjør vondt i kroppen 

At liksom hjertet dunker kjempe fort og man blir litt redd 

Da vil jeg dra hjem fordi jeg synes det er litt skummelt 

Jeg blir lei meg og så blir jeg redd, så jeg går og gjemmer meg

Når barn føler at voksne blir LEI SEG eller REDDE
Jeg blir lei meg 

Trist i hjertet 

Sint på dem som gjorde det  

Glad, for da kan jeg trøste de 

Da kan kanskje barna trøste de tilbake 

Glad fordi jeg vil gjøre den voksne glad
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RÅD
Råd fra 722 barn 2-5 år

Vis at dere er glade i barna
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan vise  
at dere er glade i barn

 • smile til barnet
 • leke med barnet
 • tøyse eller gjøre andre morsomme ting med barnet
 • si at dere er glade i barnet
 • si fine ting til barnet
 • si fine ting om barnet
 • gi barnet kos
 • hjelpe med det barnet trenger hjelp til
 • passe på barnet
 • trøste barnet
 • vise barnet at dere er snille 

Vis at dere er snille
Svar som går igjen, på hvordan voksne kan vise at dere er snille

 • smile og vise at dere er glade
 • ha høye øyenbryn og øyne som er helt åpne, så dere ikke  
ser strenge ut

 • gjøre snille ting for barna
 • gi barna kos
 • spørre om barna har lyst til at dere skal leke med dem,  
med snill og hyggelig stemme

 • hjelpe barna
 • trøste barna
 • si unnskyld til barna hvis dere har sagt eller gjort noe dumt
 • si eller gjøre morsomme ting med barna
 • si snille ting til barna
 • si snille ting om barna
 • si hei, god morgen og ha det bra til barna
 • lytte godt til det barna sier
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RETTIGHETER

3
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BARNS RETTIGHETER
FNs barnekonvensjon ble gjort til norsk lov i 2003, gjennom 
menneskerettighetsloven § 2. Barnekonvensjonen gjelder for alle 
barn under 18 år, også barn i barnehagen.

Barnekomitéen sier i generell kommentar nr. 7 avsnitt 5:  
“Konvensjonen krever at barn, herunder de aller yngste barna, 
blir respektert som egne individer. Små barn skal anerkjennes 
som aktive familie- og samfunnsmedlemmer, med sine egne 
bekymringer, interesser og synspunkter.”

Flere av rettighetene i barnekonvensjonen ble tatt inn i 
Grunnloven § 104 i 2014. Noen av rettighetene er tatt inn 
i de ulike særlovene. Barnekonvensjonen skal brukes 
sammen med særlovene og hvis særlovene sier noe annet en 
barnekonvensjonen, skal bestemmelsen i barnekonvensjonen 
veie tyngst.

Barnets rett til å uttale seg fritt og barnets beste er tatt inn i 
barnehageloven § 3:

§ 3.Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet og i saker som gjelder dem 
selv.

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

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

I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, 
skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende 
hensyn.

Barn har prosessrettigheter 
Barnekonvensjonen gir barn noen prosessuelle rettigheter. Dette 
er rettigheter som beskriver hvordan barn skal bli møtt, i alle 
handlinger og avgjørelser som angår dem, for at voksne skal 
kunne vurdere hva som er det beste for barnet. Handlinger og 
avgjørelser som berører barn i barnehagen kan for eksempel 
være å fortelle noe fra eller om barnet til voksne hjemme eller 
andre voksne, bestemme at barnet skal få spesialpedagogisk 
hjelp, å flytte barn til stor avdeling eller det den ansatte i 
barnehagen gjør når den ser en krangel mellom barn. 

Prosessrettighetene er barns rett til informasjon, til å uttale seg 
fritt, retten til respekt for privatliv og at disse rettighetene er 
sikret, før barnets beste vurderes. 

Retten til informasjon
(Følger implisitt BK art. 12 jf. generell kommentar nr. 12 avsnitt 25) 
FNs barnekomité slår fast at barn har rett til å få all den 
informasjonen som er nødvendig for å kunne uttale seg fritt og 
bestemme hva som er best for seg selv i situasjonen. Med andre 
ord er retten til informasjon er en forutsetning for at barnet skal 
kunne uttale seg fritt om handlinger og avgjørelser som skal tas, 
og er derfor veldig viktig.

Retten til informasjon innebærer at barnet blant annet skal få 
informasjon om:

 • Situasjonen og saken
 • Hvilken informasjon de voksne har og fra hvem
 • Hva som skjer om barnet deler informasjon 
 • Hvilke beslutninger som skal tas og hvilke alternative løsninger 
som finnes

 • Hvilke konsekvenser valgene kan få

Informasjonen skal gis på en hensynsfull og forståelig måte, 
den må gjentas når det trengs, og barnet må få ny informasjon 
underveis. 
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Barnets rett til å uttale seg fritt 
(BK art. 12 og Grl. § 104) 
Barn har rett til å uttale seg fritt i alle forhold som vedrører 
dem, og deres mening skal vektlegges. Myndigheten har en plikt 
til å sikre denne rette for alle barn, uten unntak. Dette er en 
selvstendig rettighet barn har, som verken foreldre eller andre 
voksne kan begrense.

Dette gjøres ved å sørge for at:
 • Barnet får uttale seg uten samtykke fra foreldre eller andre 
foresatte 

 • Barnet får nyttig og forståelig informasjon (Generell 
kommentar nr. 12 avsnitt 25)

 • Barnet føler seg trygg og respektert (Generell kommentar nr. 
12 avsnitt 23)

 • Barnet får uttale seg uten påvirkning, press eller manipulering 
(Generell kommentar nr. 12 avsnitt 22)

 
Som utgangspunkt kan ikke barnets beste brukes som 
begrunnelse for at barn ikke skal bli hørt i ulike prosesser.  
Dersom det velges andre løsninger enn det barnet ønsker, må 
barnet få uttale seg om hvordan barnet tror dette vil bli. Dersom 
det vurderes at barnets uttalelser ikke skal tillegges vekt, må det 
dokumenteres og begrunnes hvilken betydning og konsekvenser 
det kan ha for barnet å handle i strid med barnets uttalelser.

Det er ingen aldersgrense for når barnet skal høres. Det sentrale 
er om barnet er i stand til å uttrykke seg fritt om spørsmålet. 
FNs barnekomité understreker at staten har plikt til  å undersøke 
barnets evne til å uttrykke sin mening, og at det å uttrykke 
seg kan skje på mange måter. Noen barn vil kunne uttale seg 
gjennom kroppsspråk uten å snakke, mens andre barn vil snakke 
muntlig (Generell kommentar nr.12 avsnitt 20-21).

Barn i barnehagen, ber voksne være snille og trygge, også når 
barn har gjort dumme ting i barnehagen. At barn skal ha det 
trygt i barnehagen, bør være det viktigste fokuset. For at det skal 
kunne skje, må de møtes på en trygg måte av de voksne.

Her er barns prosessrettigheter viktige verktøy. De gjør det mulig 
å møte barnet på en måte som sikrer at barn kan fortelle voksne 
om både gode og vanskelige ting. På den måten kan tillit til 
voksne bevares og barns rettigheter sikres. 

Barnets rett til respekt for sitt privatliv 
(BK art. 16, Grl. § 102 og EMK art. 8) 
Barnekonvensjonen presiserer at ingen barn skal utsettes for 
vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. I praksis betyr 
det at fagfolk ikke automatisk kan dele opplysninger fra eller om 
barnet innad i tjenesten, med andre tjenester eller med foreldre.

Det må foreligge en hjemmel i lov som tillater slik deling og 
inngrepet i barnets privatliv må være nødvendig. I mange tilfeller 
deles opplysninger, fra eller om barnet, uten at barnets rett til 
privatliv blir vurdert. Om opplysninger blir delt uten at barn vet, 
kan barnet miste tillit til den voksne som deler. Å ivareta barns 
rett til respekt for sitt privatliv er en viktig forutsetning for barns 
rett til å uttale seg fritt.

Barnet må få vite hva som kan skje med det barnet forteller, 
før en voksen begynner å snakke med et barn. Når fagfolk 
vurderer å dele opplysninger fra eller om barnet med andre, 
er det en «handling» eller en «avgjørelse» som «berører» 
barnet. Derfor må voksne informere barnet om at det vurderes 
å dele opplysninger, og la barnet uttale seg fritt om dette, før 
opplysninger deles. Dette gjelder for alle barn uavhengig av alder. 
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Det må også vurderes om det er til barnets beste å dele 
opplysningene. Dette betyr ikke at andre fagfolk, tjenester eller 
foreldre aldri kan dele opplysninger fra, eller om barnet med 
andre. Men fremgangsmåten med å gi barnet informasjon og 
la det uttale seg først må følges. I tillegg må det må finnes 
en hjemmel for å dele og den voksne må vurdere om det er 
nødvendig å dele.

Hvordan vurdere hva som er til barnets beste
(BK art. 3 og Grl. 104) 
FNs barnekonvensjon sier at barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn i handlinger og avgjørelser som berører et 
barn. Etter at barnet har fått informasjon, mulighet til å uttale seg 
fritt og dets respekt til privatliv er sikret, kan det tas en vurdering 
av hva som er det beste for barnet. Hva som er det beste for 
barnet må avgjøres ut ifra en konkret vurdering, der barnets egne 
meninger er et sentralt moment (HR-2021-475-A avsnitt 62).

At barnets beste «skal» være et grunnleggende hensyn betyr: 
1. Hva som er det beste for barnet må vurderes i alle saker og 
avgjørelser.  
2. Hensynet til barnets beste skal tillegges stor vekt og være 
utgangspunktet for avgjørelsen (Rt 2015 s.93 avsnitt 65).

I barnehagen tas det hver dag mange avgjørelser som berører 
et eller mange barn. Enten om det er hva barna skal spise, hva 
man skal gjøre eller hva de voksne skal fortelle til foreldrene når 
de henter barna. I alle disse tilfellene må den voksne ta hensyn 
til hva som er det beste for barnet eller barna som gruppe i 
situasjonene. Hvilken betydning prosessrettighetene får i praksis 
vil variere fra de ulike tilfellene.  

Nasjonale myndigheter og alle som jobber med barn har en plikt 
til å kjenne til, og bidra til å sikre barns prosessrettigheter.

Rundt i Norge forklarer de fleste studenter på studier til arbeid 
i barnehage, skole, helsesektor, barnevern og politi, at de har 
fått lite opplæring i barns prosessrettigheter. Fagfolk forklarer 
mange steder at de ikke kjenner til hvordan prosessrettighetene 
konkret skal brukes på deres fagfelt. Dette gjelder hva barnets 
rett til informasjon, retten til respekt for sitt privatliv og retten til å 
uttale seg fritt innebærer - og at disse tre prosessrettighetene må 
sikres før barnets beste vurderes.
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4
METODIKK I 
UNDERSØKELSEN

Gjennomføring

Forberedelser
I forkant av undersøkelsen fikk alle barnehagene informasjon om 
at vi ønsket å snakke med et representativt utvalg barn. Barn som 
ofte er stille, pratsomme, urolige, bråkete, osv. var akkurat like 
velkomne. Barnehagene ble bedt om å hente inn samtykke til å 
delta fra barnas foresatte.

Barnehagen ble bedt om å sette av et rom barna kjente, med 
mulig forstyrrelser. “Voksenmøbler” skulle unngås så langt det 
var mulig. Målet var at det skulle være så trygt som mulig for 
barna, og å sikre at svarene ble hentet inn på mest mulig lik måte 
i alle samlingene. 

Gruppeinndeling
Ca. 15 barn i hver barnehage deltok i undersøkelsen. Barna ble 
delt i små grupper. Hver gruppe besto som oftest av mellom  
2 og 5 barn. Hver gruppe deltok som oftest i 30 - 40 minutter. Det 
samme opplegget, med små justeringer, ble gjennomført med 
barn i alderen 2-3 år og 4-5 år. En av de to undersøkerne ledet 
samlingen, og den andre skrev referat. 

Introduksjon av samling
Barna ble fulgt inn i rommet av undersøkerne eller en voksen fra 
barnehagen. Den voksne fikk være med inn i rommet hvis et barn 
eller den voksne ønsket det. Den voksne kunne sitte sammen 
med barna da samlingen ble introdusert. Barna og de voksne satt 
som oftest på gulvet i en sirkel og noen ganger sammen rundt et 
lite bord. Barna og undersøkerne ble litt kjent, ved å snakke om 
hva barna er glade i og liker å holde på med, eller ved å lese litt 
høyt.

Undersøkerne forklarte at de hadde kommet til barnehagen for å 
stille spørsmål til barna, fordi barn vet bedre enn voksne hvordan 
det er å være barn i barnehagen akkurat nå.  
Barna fikk informasjon om at:

 • undersøkeren kom til å skrive ned det barna sa
 • navn ikke ville bli skrevet ned
 • undersøkerne ikke ville si eller vise noe av det hvert enkelt 
barn fortalte til noen i barnehagen, hjemme eller andre voksne 

 • svarene fra alle barna som deltok i undersøkelsen ville bli 
samlet i en bok

 • svarene ville forklares til voksne som jobber, eller skal jobbe, i 
barnehager, og til de som bestemmer over barnehager i Norge

Etter at barna og undersøkerne hadde blitt litt kjent og barna 
hadde fått informasjon, forklarte undersøkerne at den voksne 
fra barnehagen nå skulle gå ut av rommet. Dette ble gjort for 
å gi barna mulighet til å snakke alene. Barna ble forklart at 
undersøkerne kunne følge barna til en voksen når som helst eller 
at en av undersøkerne kunne hente den voksne, hvis et barn ville 
det. 

Noen få barn ønsket ikke å bli i rommet uten den voksne 
fra barnehagen. Av hensyn til resten av gruppen, takket 
undersøkerne da for at barnet hadde kommet. Barnet gikk da ut 
av rommet sammen med den voksne. 



74 75

Gjennomføring av 1. samlinger
Barna en postløype. Den besto av 5 poster med temaene:  
1) følelser, liker/liker ikke 2) bestemme trygt 3) press og 
påvirkning 4) snakke trygt 5) voksne som kjennes trygge.

På hver post fikk barna spørsmål om hvordan det er å gå i 
barnehagen, hva som er bra og hva som kan bli bedre. Kreativt 
og visuelt utstyr ble brukt, for at flest mulig barn skulle kunne 
svare. Undersøkerne var likevel fleksible og gjorde til tider små 
justeringer, som å bytte rekkefølgen på postene og å tilpasse 
utstyre. Hvis ett eller flere barn kom med mange svar på en 
post, stilte undersøkerne flere spørsmål på denne posten, og 
mindre på de andre. Justeringer ble gjort uten å gå langt vekk fra 
utgangspunktet.

UTSTYR 
Stedskort: Tegninger av barn som er ute, inne, spiser, i 
samlingsstund, sover eller hviler, går på do eller skifter bleie, går 
på tur, og er i garderoben. Barna brukte kortene til å peke på, vise 
frem eller fortelle om ulike steder og situasjoner i barnehagen. 
Barna fikk også vite at de kunne fortelle om steder som ikke var 
på tegningene.

Følelseskort: 4 bilder av barn som smiler, gråter, holder hendene 
foran fjeset, har øyenbrynene nede og munnen nedover. Barna 
brukte kortene til å peke på, vise frem eller fortelle om ulike 
følelser. Barna fikk også vite at de kunne fortelle om følelser som 
ikke var på kortene. 

Hånddukker: (foto øverst) Bamser barna kunne ha på hånden. 
Hodet og hender kunne beveges. Bamsene ble brukt av barna for 
å leke at de var bamsen eller for å fortelle noe om seg selv. De ble 
også brukt av undersøkerne for å fortelle små historier eller spille 
ut små situasjoner.

Følelsesbamse: (foto nederst) Bamse med et ansikt hvor barna 
kunne feste på ulike øyenbryn og munner. Bamsen ble brukt av 
barna for å vise ulike ansiktsuttrykk eller følelser. Den ble også 
brukt av undersøkerne for å spørre barna hvordan de oppfatter 
ulike ansiktsuttrykk.
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POSTER 
De ulike temaene i undersøkelsen og utstyret som ble brukt:

Post 1 
Tema: følelser og liker/liker ikke 
Utstyr: stedskort, følelseskort

Post 2 
Tema: bestemme trygt 
Utstyr: stedskort, følelseskort

Post 3 
Tema: press og påvirkning 
Utstyr: hånddukker, følelseskort

Post 4 
Tema: snakke trygt 
Utstyr: hånddukker, følelseskort  
 
Post 5 
Tema: voksne som kjennes trygge 
Utstyr: følelsesbamse, følelseskort, stedskort

Gjennomføring av 2. samlinger
Barn fra noen av barnehagene deltok i 2. samlinger. Samlingene 
ble gjennomført i grupper på 2-5 barn, og varte i ca. 20-40 
minutter. Det ble brukt samme utstyr som i 1.samlingene. Nye, 
utdypende spørsmål ble stilt, bygd på oppsummerte svar fra  
1. samlingene rundt i landet. Målet var å få mer dybdekunnskap 
fra barna, for å sikre at hvert av funnene var forstått. På 
de fleste 2. samlingene ble barnehagene bedt om å dele ut 
samtykkeskjema til de voksne hjemme, med informasjon om at 
barna kunne være med på bilde og/eller film. Barna ble spurt 
om de hadde lyst, før bilder eller film ble tatt. Bilder av barna og 
filmklipp der de gir råd til barnehagen, brukes i presentasjon av 
resultatene.

Erfaringer direkte fra undersøkerne
De fleste av barnehagene har vært veldig positive eller positive til 
undersøkelsen. Det har ikke vært utfordringer knyttet til å få med 
ønsket antall barnehager. Barnehager som takket nei, begrunnet 
dette med utfordringer knyttet til å sette av tid til å forberede 
besøket eller bemanningsutfordringer knyttet til covid. Et lite 
antall barnehager sa at de ikke ønsket å delta i undersøkelsen.

De fleste av barnehagene lyttet til ønsket fra oss om å ikke velge 
ut spesifikke barn til undersøkelsen. Noen få barnehager gjorde 
selv et utvalg. Når de gjorde det, opplevde vi utvalget av barn som 
mindre variert. Det virket da som de først og fremst hadde valgt 
ut barn som opplevdes utadvendte og som snakket mye.

I barnehager der voksne viste barna at de hadde tillit til 
oss, valgte barna ofte å bli værende i rommet gjennom hele 
samlingen. Når det virket vanskelig for voksne å forlate rommet, 
ble det for noen barn utrygt å bli igjen i rommet. De voksne 
uttrykte grunner som at de ønsket å forstå og lære av det vi 
gjorde, eller at de var usikre eller bekymret for enkelte barn. 
Voksne forklarte usikkerhet eller bekymring med begrunnelser 
om at et barn ikke ville si noe, virket sjenert, urolig, bråkete eller 
utrygg.

Når voksne var usikre på, eller bekymret for om et barn kunne 
være med inn i samlingen, spurte vi barnet direkte om det ønsket 
å snakke med oss. Mange av barna valgte da å være med inn og 
ble med på samlingen.

Mange av barna sa at undersøkelsen kjentes gøy og viktig, og at 
det var spennende å få være med. Noen av barna sa at de håper 
voksne på ekte kommer til å gjøre noe med det barna har fortalt.

Vår viktigste erfaring fra denne undersøkelsen, er hvordan 
absolutt ALLE barna som deltok, på ulike måter har delt klok og 
viktig kunnskap om hvordan barnehagen må være. Alder har ikke 
vært avgjørende for om barna har delt denne kunnskapen. 

Vi gleder oss nå til å se at Norge tar kunnskapen i bruk, så 
barnehagene rundt i Norge blir enda bedre for barn.
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Henter kunnskap direkte fra barn
Forandringsfabrikken kunnskapssenter jobber for å gjøre 
barnehager, skoler, hjelpetjenester og politi trygge og mer nyttige 
for de barna og ungdommene systemene er laget for. Idéen er 
at barn og unge har viktig kunnskap om disse systemene, og at 
politikere, fagfolk og studenter ofte mangler denne kunnskapen.

Det siste tiåret har Forandringsfabrikken systematisk hentet 
inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever 
møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og 
rettssystem. Dette oppsummeres til kunnskap direkte fra barn, 
uten analyser eller kommentarer fra voksne.

I 2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter åpnet av 
statsministeren. Her samles kunnskapen fra barn. Så langt 
Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste 
kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, 
direkte fra barn og unge.

Forandringsmetodikk
For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte 
erfaringer og råd fra barn, brukes en deltakende og praksisrettet 
metodikk. Forandringsmetodikk er utviklet i tett samarbeid 
med barn og unge. Den tar på dypt alvor at barn har rett 
til å si sin mening, på måter som oppleves trygge for dem. 
Metodikken består av prosessbeskrivelser og verktøy som bidrar 
til at mange ulike barn og unge kan delta. Den bygger tett på 
aksjonsforskningsmetodikken Participatory Learning and Action 
(PLA).

Erfaringene og rådene hentes oftest inn på samlinger. 
Samlingene organiseres med vekt på å sikre at de oppleves 
tryggest mulig for de barna som deltar. De voksne tilrettelegger 
og er trent til å møte barn og unge med åpenhet og 
menneskevarme. Dette bygger på hovedfunn fra barn om hvordan 
voksne må være, for at de skal kunne fortelle ærlig.

Erfaringer og råd oppsummeres
Erfaringer og råd fra samlingene dokumenteres i referater 
og annen skriftlig og visuell dokumentasjon. Dataene 
systematiseres, og erfaringer og råd som går igjen fra mange 
deltakere rundt i landet, blir undersøkelsens hovedfunn. Funnene 
analyseres eller kommenteres ikke av fagfolk, og det gjøres 
ikke koblinger til teori eller generaliseringer. Hovedfunnene blir 
byggesteinene i det vi kaller kunnskap direkte fra barn. Dette 
presenteres i rapporter, filmer, bøker og på nett.

Proffer presenterer
Deltakere i undersøkelsene inviteres med i formidlings - eller 
fagutviklingsarbeid, som proffer. Proffene presenterer kunnskap 
direkte fra barn for politikere, nasjonale myndigheter, fagfolk og 
studenter.



80 81

Kilder i rapporten
FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (BK)

FNs barnekomité (2005) Generell kommentar nr. 7: Gjennomføring av 
barnets rettigheter i tidlig barndom. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-7.pdf

FNs barnekomité (2009) Generell kommentar nr. 12: Barnets rett til å bli 
hørt. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/
barnets-rettigheter/generell-kommentar-12.pdf

FNs barnekomité (2013) Generell kommentar nr. 14: Barnets rett til at hans 
eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn. Hentet fra: https://
www.regjeringen.no/contentassets/1376fac2fe2a427389f9f94b52acdefc/
crc_c_gc_14_eng_nor.pdf

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter, Roma 4. november 1950 (EMK).

Lov 17. mai 1814 kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven) [Grl.]

Lov 21. mai 1999 nr. 30 lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i 
norsk rett (menneskerettighetsloven) [mrl.]

Lov 17. juni 2005 nr. 64 lov om barnehager (barnehageloven)

Nordvik, Marie Lindsjørn (2021), Barnets rett til medbestemmelse ved 
omsorgsovertakelse (Doktorgradavhandling), Juridiska institutionen, Umeå 
Universitet, Sverige.

Regjeringen (2022), Ny strategi for barnehagene frem mot 2030. Hentet fra: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategi-for-barnehagene-frem-
mot-2030/id2901413/

Statistisk Sentralbyrå (2022), Barnehager. Hentet fra: https://www.ssb.no/
utdanning/barnehager/statistikk/barnehager

Stortinget (2021), Endringar i opplæringslov, friskulelova og barnehagelova 
(behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.) Vedtak 1017. 
Hentet fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/
Vedtak/Sak/?p=84434

Utdanningsdirektoratet (2018), Foreldreundersøkelsen i barnehagen. 
Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/
foreldreundersokelsen-i-barnehage/

Plage 6-12 år (2019)
Råd fra 53 barn og 140 unge med erfaring fra å plage 
andre, om hvordan skolen bør forebygge og stoppe plaging

Timen livet (2019)
TIMEN LIVET er en snakketime for barn og unge, der de får 
øve på å sette ord på følelser og blir bedre kjent i klassen, 
noe som bidrar til trygghet og økt læring

Spør oss, så får dere vite (2021)
Råd fra 201 barn til PPT og skolen om hvordan bestemme 
ekstrahjelp som kjennes nyttige

Snakke snilt (2020)
Råd fra 900 barn, om hvordan helsesykepleier bør være i 
møte med barn

Forstå det viktigste (2020)
Råd fra 110 barn 6-12 år om undersøkelse og hjelpetiltak i 
barnevernet

Klokhet om vold og overgrep (2020)
500 barn og unge som har opplevd vold og overgrep i nære 
relasjoner, deler erfaringer og gir råd til god praksis. Boka 
er for barehagelærere, lærere, helsesykepleiere
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