
Innspill/medvirkning til samfunnsplan – Barnehagebarn 

 
Praktiske rammer: 

• Barnehagen velger ut minimum en gruppe på 5-6 barn (de eldste barna) 
• Bilder av ulike steder i kommune, nærmiljøet til barna, barnehagen 
• Tegnesaker 
• Ark til å skrive på 

 
Tidsramme: 

• 20 – 30 minutter 
 
Forberedelser: 

• Bilder skrives ut og eventuelt henges opp/legges ut over gulvet.  
• Ordne til en avskjermet og stemningsfullt sted i barnehage som egner seg å samle en 

liten gruppe barn til samtale. 
 
Gjennomføring: 

• Samle gruppen og fortell at dere skal snakke litt om hvordan det er å bo i kommune 
og hvordan de har det både i barnehagen og hjemme. 

• La barna gå litt rundt og se på bildene som henger/ligger rundt omkring 
• Samle alle på nytt og snakke sammen om de ulike bildene – den voksne kan stille 

ulike spørsmål underveis i samtalen 
Eksempler på spørsmål kan være: 
o Er det noen steder du liker godt å være? 
o Noen steder du ikke liker å være? 
o Hva er best med å bo i kommune? 
o Liker du å gå i barnehagen? 
o Hva er mest artig å holde på med? 
o Kan du være med å bestemme hva dere skal gjøre i barnehagen? 
o Har du noen gode venner? 
o Hvorfor er det bra å ha venner? 
o Er det noen som ikke har noen å leke med? 
o Hva liker du best å gjøre hjemme? 
o Hva liker du best å gjøre sammen med mamma og pappa/søsken? 
o Kan du være med å bestemme hva dere skal gjøre hjemme? 

 
Følg gjerne opp spørsmålene med «Kan du si litt mer om det?» 
 

• Til slutt kan barna eventuelt tegne noe de liker å gjøre. 
• Den voksne sammenfatter hovedtrekkene som har kommet frem i samtalen og 

skriver ned sammen med barna det de mener er viktig for dem. 
Avslutning: 

• Avslutt gjerne med en felles sang om noe dere har snakket om. 


