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Medvirkning i fellesskap i barnehagen
En fortolkende studie av barns medvirkning i fellesskap, slik det 

kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske 
barnehager



Medvirkning i barnehagen –
Hva og hvordan?

• Realiseringen av barns rett til å medvirke synes å være 

krevende og komplisert.

• Rettigheten praktiseres og forstås som individuelle valg og 

selvbestemmelse (Østrem, et al., 2009). 

2



Bakgrunn
• En selvstendig studie i det longitudinelle 

forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» 

(www.goban.no). Avhandlingen er finansiert av UIS.

• Forskningsbehov:

– En utvidet forståelse av medvirkning (Emilson & 

Johansson, 2018)

– Gruppe- og fellesskapsperspektivet samt kvalitet (Van 

Schaik et al., 2017)

• Formålet med studien er å få utvidet kunnskap om barns 

medvirkning i fellesskap i barnehagen. 

http://www.goban.no/


Rammeplanen (2017)

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende 

fellesskap der alle har mulighet til å uttrykke seg, bli hørt og 

delta (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.8). 

Den fremhever også at viktige verdier som skal gjenspeiles i 

barnehagen er at barn skal få ta del i og medvirke i fellesskapet 

(ibid, s.1).
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Problemstilling og forskningsspørsmål

• Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er: 

– Hva trer frem som vilkår for medvirkning i fellesskap gjennom fortolkning av  barn 

og personalets beskrivelser og handlinger i barnehagen med fokus på medvirkning 

fra et fellesskapsperspektiv?

• Forskningsspørsmål:

1. Hva beskriver barn (5-åringer) som kjennetegn på  hva som påvirker deres 

muligheter for  å medvirke i fellesskap  i barnehagen?

2. Hvilke kommunikasjonsmønstre forekommer i interaksjoner mellom barna 

og personalet i barnehagen, og hvordan påvirker disse barnas muligheter 

for å medvirke i fellesskap? Hvordan kan disse kommunikasjonsmønstrene 

og mulighetene for medvirkning i fellesskap forstås fra et system- og 

livsperspektiv?

3. Hvilke vilkår for medvirkning i fellesskap trer frem ut fra hvordan 

personalet beskriver barnas muligheter for å delta, bli inkludert, bli 
akseptert og bli engasjert i fellesskap med andre?



Begrepsforklaringer

• Medvirkning: Hvordan barn deltar, blir inkludert, akseptert og engasjert i 

fellesskap med andre (Molin, 2004). 

• Fellesskap: Intersubjektive situasjoner der personalet og barn er i 

kommunikasjon med to eller flere barn, og der barna har vilkår for å ta 

initiativ, og at initiativet følges opp og responderes på av andre. 



Teori og metode 

❖ Teori

• Habermas’ (1984) teori om den kommunikative handling. 

• Biestas (2007) tanker om demokrati. 

• Metode

• Kvalitativ fortolkende feltstudie, gjennomført i tre strategisk utvalgte 
barnehager med 3-5 åringer. 

✓ Observasjon med bruk av video og feltnotater

✓ Semi-strukturerte intervjuer med personal (assistenter og barnehagelærere)

✓ Semi-strukturete gruppeintervjuer med 5-åringer. 



Resultat kommunikasjonsmønster i interaksjon barn-
personal og vilkår for medvirkning i fellesskap- sett fra et 

system og livsverdensperspektiv (2)

Tre hovedkategorier synes å være fremtredende mønster i personalets 
kommunikasjon:

1. Styrende/kontrollerende kommunikasjon-begrenset medvirkning

2. Støttende kommunikajson – passiv medvirkning

3. Gjensidig kommunikasjon- felles medvirkning

I tillegg viser denne studien en kompleksitet i forhold til livsverdenen og 
systemperspektivet og konsekvenser for vilkår for medvirkning i felleskap 
(organisering, gruppestørrelser).



Resultat
Styrende

kommunikasjon-

begrenset

medvirkning

Støttende

kommunikasjon-

passiv

medvirkning

Gjensidig

kommunikasjon-

felles

medvirkning

N=

situasjoner

Måltid 16 5 7 28

Garderobe 3 9 3 15

Samlingstund 25 0 0 25

Voksenstyrte

aktiviteter
18 6 3 27

Fri lek 13 13 10 36

N:Kommunikasjons-

form
75 33 23 131

Tabell. Oversikt over analyserte situasjoner



Styrende kommunikasjon –
begrenset medvirkning

• Vet du hvilke planeter dette er, [..] Lasse [..] Kim. Trine spør med høy 
stemme samtidig som hun ser på Lasse og Kim. Lasse sitter på knærne og 
lener seg litt fremover på bordet. Han ser ikke på Trine, men er opptatt med 
en papirbit som ligger på bordet. Han prøver å lese hva som står på den. 
Jorden leser han. Kim som sitter ved siden av Lasse, ser på ham og gjentar 
ordet Jorden. Rita, som sitter på den andre siden av bordet, rekker opp 
hånden, men Trine ser på Lasse og Kim. Planeter, gjentar Trine igjen med 
høy stemme, de tilhører noe som kalles solsystemet, og solen er i midten. 
Trine forklarer hvordan planeter beveger seg rundt solen mens hun peker 
på planeter på lerretet som er plassert på veggen bak henne.

• Else lener overkropp sin ned mot gulvet og prøver å ta opp en papirkrone, 
som hun har laget tidligere, og som ligger under stolen hennes. Trine ser på 
henne og sier med irritert stemme Else [..] bare la den være der! Else retter 
seg opp igjen samtidig som hun ser på Trine. En planet er som en stor ball 
som består av stein og metall fortsetter Trine som leser fra lerretet. «Ikke 
metall», bryter Lasse inn. Trine ser på Lasse og sier: det er noen som er. 
Trine ser på lerretet igjen og fortsetter å lese. «Ikke metall», gjentar Lasse. 
Trine ser på Lasse og sier: Når jeg snakker, vil jeg at du skal være stille, eller 
rekke opp hånden hvis du vil si noe.
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Støttende kommunikasjon –
passiv medvirkning

"Vil du at jeg skal hjelpe deg?" Spør Ruth. Tor retter seg opp, så 

Ruth kan hjelpe ham å ta på skoene sine. Det er flere andre barn 
rundt. Noen kler på seg, andre sitter eller står i rommet uten at de 
gjør noe som helst. Ola står ved siden av Ruth og ser på henne når 
hun hjelper Tor med skoene.

Når Ruth er ferdig med å hjelpe Tor, spør Ola henne: "Kan du 
hjelpe meg å ta ned luen min?" Han peker samtidig på skapet sitt. 
Ruth reiser seg opp og tar ut luen til Ola fra skapet hans, samtidig 
som hun ser på han og  sier: " Her var det en riktig fin vintelue." 
Hun gir den til Ola, som setter den på.
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Gjensidig kommunikasjon –
felles medvirkning

Aina har funnet et stort is flak som ligger uti bekken, og spør Stian (voksne) om hun kan 
få det. Stian tar is hakken og prøver å få det opp.

«Oi» sier Andrea når Stian får det opp. «Kan jeg bære det» spør Amalie. Stian spør om 
hun klarer det. Amalie sier at de kan samarbeide. Stian sier «kan dere det, samarbeide 
og bære den bort, den er ganske tung».

Synne tar tak i is flaket sammen med Amalie.  Åååå» sier hun når hun tar tak i det (som 
om det er litt tungt).

«Det er noen til her en eller annen plass» sier Stian og roter med hakken nedi bekken. 

«Den må vi samarbeide om for den er så tung» sier Stina der hun sitter på huk og ser 
nedi bakken der Stian holder på å rote med hakken. Andrea, Aina, Kari og Amalie er 
også der.

Stian roter i bekken etter isflak med ishakken

«Samarbeide om denne» sier Stine. 

«Jeg hjelper Aamlie» sier Andrea. «Hvem skal hjelpe Stine da» spør Stian. «Jeg kan 
hjelpe Stine» sier Kari. 
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Konklusjon –
Implikasjoner for praksis

• Gjensidig kommunikasjon – vilkår for barnas medvirkning 

• Dominerende individorientering – kontrollerende 
kommunikasjon

• Studiens resultater bidrar til utvikling av barnehagefeltet ved 
at den synliggjør hvordan ulike kommunikasjonsmønstre 
virker inn på vilkår for medvirkning i fellesskap.
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