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Steinerbarnehagenes
selvforståelse

Leken, tiden og stedet



Vekselvirkningen mellom tre sentrale 

verktøy i steinerbarnehagene

rytmen er tiden



Bak ordene skjules viktige, pedagogiske nøkkelbegreper. Her vil belyses 
hvorfor og hvordan disse vektlegges i steinerbarnehagene.

Leken – knyttes til etterligning og forbilde, barnets 
”kunnskapelse” . Hva og hvem inspirerer barnets egen indre og 
ytre aktivitet?
Tiden – knyttes til livsrytmen og barnehagens bruk av plan, rytme 
og tid. Hvordan opplever barnet tid, rytme og forutsigbarhet?
Stedet – knyttes til sansningen og barnets fysiske miljø. Hva betyr 
stedet, det fysiske miljøet for et lite barn? 

Både for barn og voksne betyr det mye å kjenne tid og sted før vi slipper 
oss løs, trives og deltar lekende, værende og lærende. 

Leken, tiden og stedet



Siden over var eneste rene tekstside under foredraget på 

Bolkesjø.  

Under følger en oppsummering av foredraget med 

illustrasjonene slik de ble vist på Bolkesjø. 

Presentasjonen var tredelt med undertitlene

”Leken”, ”tiden” og ”stedet” og besto av teoretisk del 

med bakgrunn i steinerpedagogikk og beskrivende del 

med eksempler og illustrasjoner.



Det er noen måneder siden jeg fikk spørsmålet fra Reidar Pettersen om å presentere 

steinerbarnehagenes selvforståelse på Bolkesjø. 

Siden har jeg tygget videre på dette – barnehagens selvforståelse. Jeg spør meg hvem som 

skal eie denne selvforståelsen? Hvem sin forståelse skal representere en barnehages 

forståelse? Og jeg har spurt meg: Spiller det noen rolle? – ville svaret bli det samme, eller 

helt ulikt om jeg spurte ulike aktører i barnehagen? 

Oss medarbeidere i barnehagen? Foreldrene? Samfunnet rundt? Eller, for å sitere vår 

opphavsmann, Rudolf Steiner; ”våre egentlige oppdragsgivere; - barna”?

Jeg har landet på at jeg etter beste evne vil starte med dem, med barna som 

medmennesker og oppdragsgivere.  For hvor vi ellers vender oss innenfor eller utenfor 

barnehagen, mot fortid, nåtid eller fremtid, kommer vi tilbake til dette. 

Barna som representerer det vi som voksne i barnehagen har valgt som vårt 

arbeidsfelt, kanskje som vår egen livsoppgave eller livsvei? 

Barna som aktører her og nå i barnehagen. 

Barna som fremtidsaktører. Det er dette medarbeiderne konsentrerer seg om, dette 

foreldre og samfunn spør om, og dette barna er hengitt til: Hva gjør steinerbarnehagen 

for barnet?

Hvordan utføres de oppdragene barnet gir oss i steinerbarnehagen daglig og hvert øyeblikk 

på dagen? 

Hvordan møter vi barnet?



Vår selvforståelse  -
som pedagoger og medarbeidere i en steinerbarnehage må bestå i at vi ser på 

oss selv som mennesker som tar oppdraget barna gir oss på alvor: Det 

innebærer å ta både barna som individer her og nå, selve barndommen og 

fremtiden på alvor.  

Vi vet ikke så mye om fremtiden, men vi vet vi trenger mennesker 

– medmennesker - med kjærlighet til selve livet, til jorden og til hverandre. 

Vi vet ikke så mye om hva slags kunnskap menneskene vil trenge i fremtiden, 

men vi vet at de vil trenge livsmot og kreativitet og handlekraft. Vi tror at for å 

beholde og utvikle slike følelser, er livsglede og takknemlighet stikkord. 

Vi legger vekt på å fremme slike stemninger; takknemlighet for alt det gode 

jorden gir oss, glede over livet og hverandre.  



Leken

Der flammer sol i 
alt der gror

I børn og træer
og milde ord
Og alt i livets 

toneart stemt
Har vækst til 

barnets fremtid 
gemt.

Tving ikke
Byd ikke

Skænk dem 
former at spejle

sig i
Legen er evig 

som drømmen
Lær dem at lege 

sig fri.

Halfdan Rasmussen.



LEK OG ETTERLIGNING

Leken er barnas dypeste alvor

Leken er sterkere knyttet til sansning og etterligning enn vi vanligvis tenker 

over. 

Etterligningen til barna er

sjelden bevisst, 

bare av og til gjenkjennbar og 

ofte det vi kan kalle forsinket. 

Den kan bestå av

øving, 

bearbeiding og

direkte rolletaking. 

Den er i alle fall læring.



EN HVERDAGSFORMIDDAG INNENDØRS

Lyset er variert - mer dempet noen steder enn andre, og lydene fra barna som 

leker, følger stemningen lyset gir. 

Det er ca 20 mennesker i rommet. 

En voksen står og skjærer grønnsaker med flittige hjelpere.

To små koker ved trekomfyren innerst på barnas kjøkkenside.

Ved et bord sitter noen og legger høstblader i press. 

Ved et annet bord sitter noen og tegner. 

Fra en liten lekekrok med fortrukne gardiner høres lydene fra ivrig rollelek: ”Så 

måtte vi stryke alle dukene til festen” ”Ja, og så måtte vi bake eplekake med 

kanel”. 

Like ved står en voksen og stryker barnehagens duker…  

Fra vinduet kan vi se bygningsarbeidere i gang med nybygg et stykke unna. 

Lastebiler kjører til og fra.

Innenfor bygger to store gutter et høyt tårn med treklosser. De står på hver sin 

stol i dyp konsentrasjon. Et par andre frakter materialer til tårnet ved å skyve 

store klosser med en stabel mindre vaklende oppå varsomt over gulvet.



Leketøy
•Leketøyets enkelhet, naturmateriale 
som ikke i det hele tatt eller bare så
vidt antyder sin funksjon, åpner for et 

helt annet utviklingspotensiale i 
barnet, enn en plastambulanse der 
produsenten eller designeren allerede 
har utført den kunstneriske 
handlingen. Her er det mindre å
skape og mer å reprodusere for 

barnet. Trestykket som blir til en 
ambulanse styrker barnets 
forestillingsevne, opplevelse og 
handlekraft langt mer enn det ferdige 
leketøyet gjør.



Etterligning
”Mennesket er det mest etterlignende av alle dyr”, skal Aristoteles ha 
sagt.  At dyr også etterligner, kjenner vi til. De små die-lammene om 
våren som går og lekenapper i gresset, er et eksempel på det. For 
hunder og katter er den viktigste pregningstiden mellom 4 – 8 uker.  

Mennesket etterligner hele livet, men trolig sterkest og mest effektivt 
de første 7 år.

Vi er barnas rollemodeller
Men..
•Vet vi voksne alltid hva som hører til hvor? 

•Hvilke tanker, forestillinger og holdninger som stammer fra oss selv 
og hvilke vi har lånt av andre? 
•Hvilke følelser vi har opptatt fra omgivelsene? 
•Hvilke vaner og handlingsmønstre vi selv har skapt, og hvilke vi har 

overtatt fra omgivelsene? 
•Det er gjennom disse tre vi virker på barna vi har fått ansvaret for. Og 
det er disse tre steinerpedagogikken vektlegger vårt bevisste forhold 
til, når vi skal legge til rette for barnas utvikling til frie, empatiske og 
selvstendige mennesker i disse viktige årene. 



Speilnevroner, et instrument

Hvordan skjer etterligningen?
For 10-15 år siden oppdaget forskere i Italia ved en tilfeldighet det 
de først kalte ”monkey-see – monkey-do – celler” i hjernen. De 
oppdaget at hjerneceller hos en forsøksape reagerte nøyaktig likt 
da en forsker strakte seg etter peanøtter, som når apen selv 
forsynte seg. Siden har disse cellene fått betegnelsen 
”speilnevroner”, og de viser seg å finnes hos alle pattedyr. Flest og 

mest nyansert er de tilsynelatende hos mennesket. Her kan mye 
av det store spranget mellom menneske og dyr ligge.
I hjernens speilnevroner opptas bevegelsesmønstre nøyaktig uten 

at musklene i de aktuelle lemmene er med. Speilnevronenes 
virkning henger imidlertid sammen med interesse og opplevelse 
av mening. En skadet fotballspiller kan trene teknikk ved å se 
fotball. Apen hadde lyst på peanøttene, mannens bevegelse var 

meningsfull og interessant for den. Hadde forskeren strukket seg 
etter en blyant, hadde oppdagelsen neppe vært gjort...



Medfølelse

Speilnevronene setter oss ikke bare i stand til å kopiere 
handlinger, men også til å reagere følelsesmessig som våre 
medmennesker. Speilnevronene reagerer når vi ser en som 
faller og slår seg eller ikke rekker bussen. Har vi selv hatt en 

lignende opplevelse, gir reaksjonen oss mening, og vi er 
medopplevende. Vi har et medfødt instrument til å utvikle 

empati.
Slik jeg ser det, er speilnevroner ikke dypest sett årsak til 
menneskets fenomenale evne til læring og etterligning. De er 
kun instrumentet for læring og medopplevelse gjennom 
etterligning. – På samme måte er øyet årsak til synet, men 
kun et av instrumentene vi utviklet for å sanse verden og 
hjernen ikke årsak til tanken- kun instrument vi utviklet for å
forstå den. 



”Livsnært arbeid” - Etterligningen i barnehagen

Etterligningen via speilnevronene henger sammen med mening, med 
hensiktsmessighet. Derfor er både hva vi voksne gjør, med hvilken 
intensjon vi handler og hvordan vi utfører handlingen av stor betydning.
I barnehagen legger vi vekt på det vi kaller ”livsnært arbeid”. 
Hverdagslige, gjennomskubare gjøremål som har betydning for livet i 

barnehagen. Matlaging, blomsterstell, vasking, stryking, hagearbeid, 
reparasjoner, snekring etc. 

Vi er i et kontinuerlig samspills- og omsorgsarbeid med barna, med 
hverandre og med omgivelsene. Det er de daglige, nære bevegelsene i 

arbeidsprosessene, som gir den dype vanen gjennom etterligningen. 
Derfor betyr det noe hvordan vi bruker verktøy, beveger strykejernet, 
hvordan vi legger sammen tøy, hvordan vi rører i gryten og hvordan vi 
går over gulvet. 

Det er de voksne forbildene rundt barna, opplevelser, inntrykk og 
mening som er lekeinnholdets kilder. Derfor betyr de voksnes handlinger, 
tanker og sammenheng – logikk i handlingene så mye. Derfor betyr det 
så mye hvordan vi bruker språket Derfor betyr det så mye hvordan vi 

behandler hverandre, hvordan vi behandler tingene rundt oss, hvordan 
vi behandler barna.
Våre holdninger, våre tanker, vår dagsform smitter.



”Oppdragelse er selvoppdragelse”
Dette er et sitat fra Steiner, men også andre pedagoger har 

hevdet tilsvarende, for eksempel Vygotsky. Setningen har 
en dobbel bunn. Nemlig: Ingen læring, ingen oppdragelse 

eller tilegning av ferdigheter kan skje i en annen enn en 
selv! Du kan aldri lære noe i en annens indre, kun legge til 

rette, by frem, demonstrere eller forklare. 
På den ene side: Vi kan altså aldri oppdra andre enn oss 

selv!
På den andre side: Vår oppgave består i å være omgivelser 
og å skape omgivelser for barnet som oppdrar seg selv.
•Barnet skaper sine vaner og handlingsmønstre via 

etterligning.
•Barnet åpner rom for sine følelser gjennom de rom vi lar 
oppstå.
•Barnet bygger sitt språk, sine indre bilder, sine 
forestillinger og sine tanker på våre ord og våre holdninger.



Medlæring - vi setter varige spor
Både barn, foreldre og samfunn har forventninger til 
barnehagen. De gir oss utfordringer og oppgaver. Våre 

viktigste oppdragsgivere er nettopp barna selv.
Vi tar oppgavene alvorlig og lager virksomhetsplaner, 
delmål og mål. Uansett hvor høye mål vi setter, vil 
imidlertid etterligningen og læringen avhenge av våre 

innerste, ubevisste intensjoner. Gleden og entusiasmen 
– eller det motsatte, - er avgjørende for om barna skal 

ta noe til seg.  
”Medlæring” skjer kontinuerlig, det er en – akk – så
slitsom, erkjennelse. – Kanskje lærer barna like mye på
tross av, som på grunn av våre opplegg. Det er ikke til 
å unngå at barna også tar til seg våre uvaner og våre 
feil. Vi er bare mennesker. Vi har med oss vår 
dagsform, våre følelser og vår tilkortkommenhet hvor 
vi går og står. 



Medvirkning

Det er ikke bare barna som etterligner. Det gjør også vi! Men vi har 
mulighet til å velge. Om vi møter sure barn, foreldre eller 
medarbeidere, kan vi velge å ikke la oss påvirke. Prøve å ikke ta 
farge….  
Barna har alltid vært medvirkende gjennom sine reaksjoner i 
barnehagen. Den nye lovgivningen vekker imidlertid større 
bevissthet om dette. Bevissthet om å ligge et stykke foran. 
Bevissthet om at vi skal legge merke til, sette oss inn i, ta på alvor 
barnas behov, ønsker og utrykk.
Å vise et medmenneske respekt, vil si å se det som det er. Å
forvente bevisst evaluering av et opplegg: ”Hvorfor synes du det er 
viktig at vi skal ha fisk til middag?” kan være like krenkende for 

barnet, - som om vi henvender oss til et eldre menneske og sier: 
”Fisk må vi ha, fru Gundersen, for da blir vi så frisk og fin”



Hukommelse og vekst og forskning
I steinerbarnehagene pleier vi ikke å spørre barna til råds. Å skyve 
dem mot for sterk bevissthet om hensikter, mål og resultater, mener 

vi svekker deres opplevelseskompetanse, deres mulighet og evne til 
å gi seg helt hen til her og nå, til å følge sin natur og leve seg inn i 
øyeblikket. 

•Å leve i øyeblikket, være helt til stede, ikke ta avstand, 
sammenligne med tidligere for å vurdere kjølig i forhold til erfaring. 

eller
•Å beholde evnen til det intuitive og til å benytte senere i livet den 
muligheten dette gir deg – til ikke å bli forutinntatt, skeptisk og lite 

bevegelig og kreativ i forhold til ting  du utsettes for, mennesker, 
hendelser, stemninger. (”verdiinvalider” advarer Matti Bergström
mot). Reaksjoner på intellektuelle forklaringer, spørsmål og belæring 
– ”mas” – kan være (som når du trykker utålmodig på en pc og den 
stopper opp: ”overload”) trass, trøtthet og stress, barnet ”låser 
seg”. 



Barnehagebarnets fysiske vekst er så sterk, at nesten all kraft i 
denne tiden går til den. Hukommelsen løftes enda ikke opp i 

bevisstheten annet enn spontant gjennom assosiasjon med 
gjentakelser og nye hendelser som minner om de gamle. 
Det finnes mange eksempler på at det er mulig å bevisstgjøre og 
undervise små barn. Fra et steinerpedagogisk ståsted er dette 
uheldig om man arbeider for å bevare menneskets mulighet til å
utvikle handlekraft, dømmekraft, ansvarlighet og frihet i tanken. 
Dette bygger først og fremst på Steiners ord, men det er 
spennende å se at også nyere hjerneforskning tyder på at for tidlig 
innlæring og bevisstgjøring svekker hjernens senere mulighet til 

utvikling. 
Fastlagte mønstre som dannes før hjernebarken er ferdig utviklet, 
vil hemme fri tenkning senere i livet i følge hjerneforsker Matti 
Bergström. Han hevder det da er fare for at barna blir det han 
kaller ”verdi-invalider”. Mennesker som heller er lydige 
samfunnsborgere - som følger strømmen, - enn mennesker som 
selv ser forskjell på rett og galt, godt og ondt. Jeg setter dette 
frem som et perspektiv å tygge på…. 



Katten med støvlene



Ingen ting er riktig

bestemt enda…



Å temme dragen



Leken er barnas dypeste alvor



Kan dette gå bra?



Under og over og under og ..

Underveis

Hm…



T i d e n…

Tiden er god –

vi har god tid

Tiden er barnas 

egen

Livet er barnas 

eget 



Tiden, den fjerde dimensjon, er kan hende vår største 

utfordring i dag.

Alle disse klokkeslett og planer som biter hverandre i halen og jager oss hit 

og dit. 

”Logistikk” er blitt et moderne ord. Hvordan skal vi få alle planer, avtaler, 

rutetider, arbeidstider og åpningstider til å passe sammen? Hvordan skal vi 

unngå å rammes av stress? 

Og aller viktigst; hvordan skal vi unngå at barna rammes?



Mennesket lever på jorden i et veldig spenn mellom 

rytmene i natur, kultur, samfunn og familie. 

- Årstidene, flo og fjære, natt og dag, den egne kroppens mange rytmer 
helt fra den nyfødtes hurtige hjerteslag til cellenes 7-årige livsløp.
- Kulturens skiftninger mellom hverdag og helg, høytider, dagligliv og 

ferier.
- Samfunnets rytmer med arbeidstider, busstider, åpningstider, kinotider 

osv.

- Familiens rytme (eller utrytme?) med alt som skal passes inn av 
fellesskap og fritid, fritidsaktiviteter, kurs og hobbyer, mammadager og 
pappadager …



Den gode tiden
En påstand: I barnehagen har vi god tid.
Vi har jo hele åpningstiden – og knapt noen ferie å snakke om… Så hvordan kan 
noen mene noe annet? Hvordan kan vi la oss lede til å tro – til å oppleve at vi 
ikke har god tid…? 

Det er et mysterium!
Rytme er et pedagogisk verktøy, den forutsigbare tiden er noe annet enn takt. 

En levende rytme er sart
Den lar seg jage.
At barnehagehverdagens stemme stemmer inn som en harmonisk, samspillende 
instrument i den komposisjonen som utgjør barnets hverdag, som er barnets liv, 
det er vårt mål. 
Det er en oppgave å skape en atmosfære for god tid.
Verden kommer oss i møte, store som små – i tiden og i rommet.
Det fysiske miljøet, det som består av barnets egen kropp, omgivelser og andre 
mennesker er klangbunn for barnets møte med tiden – både den gode tiden og 

den mindre gode. 
- Den som er
- Den som strømmer eller presser seg på fra fremtiden

- Den som likegyldig passerer 
- Den som blir avbrutt og den som varer 
- Fortid som lys eller skygge – med minner fra nettopp, fra i går eller fra i fjor.



Et elveleie

Kan hende kan dagsløpet sammenlignes med et elveleie som 

varierer i bredde. 
Store deler av dagen er elven bred og åpen, men i visse deler 

ledes den gjennom smalere partier. 
Når elveleiet er bredt, finnes de voksne der som trygge 
holmer i landskapet der en kan søke varme og nærhet, 

veiledning og ro. 
Når elveleiet smalner, som for eksempel når vi har ring, måltid 
og påkledning, er det de voksnes rolle å føre an mellom 

breddene. 

Barna kjenner elveleiet og forholder seg til det som til et trygt 
landskap. 
Den voksne rollemodellen kjenner også landskapet og trer 
frem for barna på tilpassete måter i løpet av dagen. 
Med denne erkjennelsen, bygges også de enkelte deler av 

dagen opp. 



Alt til sin tid
Steinerpedagogikken blir kalt ”utviklingsdidaktisk”. 
Trinnet barnet står på er avgjørende for hvordan det 

nyttegjør 
seg pedagogikken. 
•Alder, modenhet og erfaring
•Fysisk utvikling
•Hjernens utvikling
•Motorisk utvikling
•Språklige utvikling
Både i barnehagenes offentlige rammeplan og i pedagogisk 

plan 
for steinerbarnehagene og første klasse fokus er hva barna 
skal oppleve. Skolenes læreplaner derimot, har fokus på
hvilken kunnskap barna skal oppnå. 
For å oppleve trengs
•Tiden til å oppdage omgivelsene
•Tiden til å oppdage hverandre
•Tiden til å oppdage seg selv. 



Forutsigbarhet
- en gjenkjennbar rytme i dagsløpet, i uken og i året kjennetegner 

steinerbarnehagene. Rytmene bygges opp i takt med naturen, og med 

mennesket som en del av den. 

Årets rytme synliggjøres og bekreftes både på ”årstidsbordet” og gjennom 

våre mange fester. 

Årstidsbordet er et lite bord med et tent lys nær inngangen. Bordet 

bærer preg av det som er typisk for årstiden. Nå i november vil du kanskje 

finne bordet dekket av gyllen silke, gylne og brune farger, en bar kvist og noen 

vakre steiner, et kunstkort med bilde av et ekorn eller… Kanskje noe annet 

barna eller de voksne har funnet som hører høsten til. 

Årstidsfestene vil variere fra kultur til kultur og fra land til land. Under gir 

jeg eksempel på hvordan to av dem kan feires i norske steinerbarnehager.



Mikaelsfesten

På primstaven står Mikkelsmess markert med en vekt. ”Sålemikkel” veide 

det gode mot det onde.
Mikaelstiden innledes 29. september. I følge legenden var det ridder 

Georg som overvant dragen. Til det brukte han sverdet som er smidd av 
stjernestål og som engelen Mikael har berørt med en solstråle.
Steiner så en betydning i å feire en fremtidsfest på denne årstiden. Som 
voksne kan vi fornemme hvilke indre og ytre ”drager” som utfordrer oss, 
- både personlig og i samfunnet i form av fristelser, unnlatelser og 
intoleranse etc. Utholdenhet, fasthet, mot og vennskap kreves for å
nedkjempe disse ”dragene”.  
Motivet i barnehagen er nettopp dette. Eventyr om kampen mellom ondt 
og godt; den lille som er modigere enn den store, ridderen som vinner 
over dragen eller Askeladden som vinner over trollet blir fortalt. 
Denne festen preges ikke av tradisjon og faste former. Den forutsetter at 
man stadig er åpen for nye impulser. Festen kan gjerne variere fra år til 
år, men for barna er det godt at noen elementer går igjen. Det sies at 
hesten er et symbol på forstand. Ridderen og hestens hans er gjerne et 
element som kan gå igjen. Barna får ofte male sine egne ridderbånd, og 
etter en dristig tur langs en hinderløype, blir de kan hende slått til 
Mikaelsriddere



Påskefesten
Med påskefesten markeres oppstandelseskreftene i naturen. Våren feires. 
Hovedbudskapet er muligheten til forvandling og nytt liv. Nå er vinteren er over. Det 
blir lysere og det spirer rundt oss i naturen. 
Kanskje settes det opp et lite, åpent silke- eller lett bomullstelt i 
lysegrønt og hvitt med liljer foran i enden av rommet. Mot teltet 
fører et rødt bånd i en sløyfe inn i teltet og ut i garderoben. I teltet 
står det et lavt bord med et kar med rent vann. Vi setter oss der 
den røde tråden begynner. Foran oss har vi en liten blomsterpotte 
med jord til hvert barn og en skål med solsikkefrø. Så spiller vi eller 
synger vårsanger. Hvert barn sår frø i potten og går langs det røde 
båndet inn i teltet for å øse livets vann over frøet. Så følger de det 
røde båndet ut i garderoben, setter fra seg potten og gjør seg klare 
til å lete etter egg. 

Dette er en fest for alt som spirer og gro. Noen forteller barna en 
historie om påskeharen. Det er like spennende hvert år om 
påskeharen har funnet veien hit. Det dekkes til måltid, og vakre 
fargede egg hører til på bordet. 
I ringen synges det om påskeharen og kyllinger.



Det er mye å se på - lenge



Nå kan vi snart feire 

høstfesten

Den aller største 

poteten i år!



Nå blir det høstfest!



Kornet er tørt 

og kan males

Jorden nærer lite frø

Solen modner

Korn gir brød

Kjære sol

Kjære jord

Takk for maten på vårt bord!



Hesten blir skodd



Dragen bæres inn til atten modige riddere



Det går mot 

Mikkelsmess



Stedet
Se, mitt lille epleskrin

Formen er så rund og fin

Skjult for øyet

Dypt der inne, du et 

stjernerom kan finne

Der er gjemt en liten 

skatt, sover lange 

vinternatt

Våkner så på solens bud

Folder til et tre seg ut

Stjerneblomster, 

stjernesne

Skjenker engler 

Epletre!
GulleBrun



Jorden hilser vi
Mot himmelen vokser vi

Vi brer ut våre armer over land og hav

og finner hverandre.

Barnehager er forskjellige, - om de er offentlige eller 
ikke, om de drives etter en spesiell pedagogikk eller 
ikke. Men noe har de felles. 
Steinerbarnehager er forskjellige, - om de ligger i 
Norge eller et annet sted i verden. Men noen fellestrekk 
har de.
Farger og materialer i steinerbarnehager snakker sitt 
tydelige språk. Du befinner deg på et sted der en har et 
spesielt syn på hvilke sanseinntrykk som er gode for 

barna. 
Hva betyr stedet, det fysiske miljøet for et barn?



Barnet som sanser

Barna kommer til verden uten motforestillinger, uten en 
beskyttende referanseramme de kan benytte til å velge 

bort ubehagelige inntrykk. De er helt overgitt til tilstanden 
i sine fysiske omgivelser, til de voksnes valg, til sine 
omsorgpersoners klokskap. Alt tar babyen inn.
Så går det en tid, - i blant noen år, i blant mindre enn ett, -
så fortsetter ferden: 

Barnet kommer til barnehagen. Noen inntrykk har det 
samlet seg, ja faktisk en hel del, men enda er åpenheten 
og tillitten enorm, enda strømmer inntrykkene på uten å
kunne siles, bøyes av mot begreper og sammenhenger, 
erfaring og forståelse. 



”Barnet er som ett sanseorgan”
sier Steiner. Alt tas inn, alt setter avtrykk i 
barnets sarte fysikk. 

Hvilke avtrykk som blir til varige inntrykk, kan vi 
ikke vite. 
Hva som forvandles til uttrykk nå, senere eller 
aldri er det umulig å forutse. 
Barnet formes altså av det fysiske rommet rundt 
seg, som består det av:

•Omgivelser inne og ute

•Det andre mennesket
•Barnet selv, dets egen kroppslige tilstedeværelse



Mennesker og miljø
Barna er en del av hverandres fysiske miljø. Uro, støy, plutselige hendelser preger 
leken og det enkelte barn og kan skaper brudd, forvirring, engstelse – eller 
munterhet. Som voksne må vi være klar over hvordan vi selv fysisk preger 
rommet. Hvordan vi beveger oss. Tempo. Stemme. Farger vi bærer. Vår posisjon; 
sittende, stående etc. Hvor vi henvender oss fra? - høyde, avstand.
Barnehagebarnet kan fortsatt ikke selv begrense stimuli og fortsatt lite erfaring å
stille i mellom seg og de sanseinntrykk de mottar. 
Om vi i beste mening øker stimuli, venner barnet til støy, media og sterke 

skiftende inntrykk, gir vi det svakere, ikke sterkere feste i verden.  Gir vi 
barnehagebarnet abstrakte forklaringer om årsak og virkning, bakgrunns-
forståelse og begreper, står vi i fare for å innsnevre heller enn å utvide deres 
verden. Grunnen blir usikker å trå, og perspektivet den voksnes. 

Litt skjematisk kan vi si:
•Barnet trenger å gripe før det kan danne begrep
•Det trenger å stå før det kan forstå
•Det trenger å kunne stille noe foran seg fysisk før det kan danne forestillinger

Det tar tid, dette. Lang tid. For verden er stor og mangfoldig, og barnet under 
skolealder trenger mye tid og krefter til å gjøre den til sin. En hel verden skal åpne 
seg for barnet, åpne seg, møtes og bekreftes. Skilles ut og deles inn.

Idéen om å lære barnet å bruke data og andre digitale verktøy førskolealder (- før 
ungdomsskolealder…) virker dermed på meg ganske forfeilet. Pc som verktøy er 
enkelt å lære, det er den virkelige verden barnet trenger. Den de møter gjennom 
hånd og fot. Gjennom data blir verden fremmedgjort. Vi vet ikke så mye om 
fremtiden, men vi vet vi trenger mennesker – medmennesker - med kjærlighet til 
selve livet, til jorden og til hverandre. 



Omgivelser inne og ute

- Naturen, årstiden, klima og vær. Innmark og utmark, 

land og by, landskap langs kysten, i fjordene og i 
innlandet. Hage og hus, lekeplass og barnehage. 
- Temperatur, luft og lyd og lys. Farger, former og 
møbler. Lukt, smak – og ernæring. 
- Tekstiler i interiører, materialer og leker, klær inne og 
ute, klær på egen kropp og klær på andres. 

Klær på andres? Ja, faktisk. Tenk deg at du sitter på
gulvet og er halvannet år, og det kommer en diger 
tre - fireåring med monster på t-skjorten og stiller 
seg foran deg. Kan du være sikker på at ikke 

monsteret tar skrittet ut i verden?  - i alle fall 
sjelelig - .



Stedet - viljen, følelsen og tanken
Freya Jaffke, tysk steinerbarnehagepedagog, beskrev at hos 
barnet setter en impuls først viljen, handlingen i virksomhet, 
dernest forbinder den seg med følelsen – og sist gripes den av 
tanken. Hos den voksne er det omvendt.

Se på en gruppe treåringer som leker i en bekk. Legg merke til hvordan 

de beveger seg fra vannet til pinnen, fra steinen til vennen, fra 
konsentrasjon til drøm, fra handling til hvile. Se på viljen og hensikten 
når barnet griper steinen i vannet, hva beveger barnet, hva ønsker det?
- Se på vekslingen og spontaniteten, 

-hvordan barnets bevegelse og vilje flyter sammen; 
- pinnen når blikket, 

- viljen beveger kroppen, 
- pinnen er i hånden og vannet spruter. 
Bevegelsene og viljen strømmer gjennom barnet som en enhet uten 
momenter av vurdering, planlegging og villet læring. Men barnet lærer! 
Det lærer om kroppen, om balansen, om egen mestringsmulighet, og 
selvsagt om vannet, pinnen og temperaturen. Kan hende også om sine 
medaktørers reaksjoner og om våte støvler. 



Den andre
Mange forskere antar at barnet til å begynne med opplever verden som 
en helhet. Verden, medmennesker og barnet selv går i et. Langsomt får 
så sanseinntrykkene mening.  
Noe av det første som skjer, skjer ved mors bryst. Her oppdager barnet 
en viktig del av sitt fysiske miljø: Den andre! Mor. Det lille barnet er 
nærsynt, sies det, men det første skarpe fokusområdet befinner seg 
akkurat så langt fra øyet som avstanden fra barnet til mors ansikt når 
barnet dier. Møtet med det andre mennesket finner sted. Hver gang, 

igjen og igjen. Barnet ser og hviler blikket. Ser og hviler blikket. Hvem 
der? En som er trygg, en som er kjent, en som dekker mine behov. En 
som fjerner seg og kommer igjen. En som ikke er en del av barnet selv. 
En annen - en å møte, en å bli forlatt av. Samspill finner sted. Kontakt, 

etterligning og lek.

I barnehagen
Etter hvert dukker flere andre opp i barnets opplevelsesverden. Noen 
ofte, andre bare av og til eller kun en gang. Barnets oppmerksomhet 
økes gjennom erfaring, interesse og forventning. I barnehagen øker 
barnets opplevelser av den andre dramatisk. For ettåringene kan faste 
plasser ved bordet derfor være viktige: ”Der er Ole, sånn ser han ut. 
Sånn høres han ut. Han sitter der hver dag.” Roen og gjentagelsen gir 
barnet anledning til å tro på sine sanser. Tro på verden. Tro på ”den 
andre”.



Barnet selv, - en del av sitt eget fysiske miljø
Noe er der alltid. Noe vedvarer. En stemme som pludrer eller 
gråter. En hånd som stanser et øyeblikk mot kinn – munn. Den 
egne stemmen. Den egne hånden. Den som alltid er en del av 
stedet – som er barnets egen fysiske virkelighet. Barnets stemme. 
Barnets hånd. Barnets kropp. Barnets perspektiv / posisjon i 
rommet. Barnets primærbehov og velbefinnende, dets ønske, 
forståelse, interesse og opplevelse av mening. Jeget oppleves kan 

hende enda som et perspektiv med en energi som beveger seg og 
forandrer intensjon i takt med barnets behag og ubehag, glede, 
lyst og interesse. Ja, kanskje er det slik vi alle opplever våre jeg 

det meste av tiden?

Bare langsomt kan barnet oppleve dette jeget som et relativt 
subjekt. Frem til ca 2 ½ års alder, omtaler det seg selv i tredje 
person, eller på en måte som viser at dets jeg ikke helt er grepet 

enda. Det er som barnet ikke riktig har flyttet inn i sin kropp. Et 
mål med vår omsorg er å hjelpe til så barnets kropp kan bli et godt 
sted å være, et godt sted å forbli.



Noen 

trinn 

opp, og 

så er vi 

like 

høye 

som 

dere…



Å gå inn gjennom 

barndommen……





Dyrene går like inntil gjerdet hos oss



Til slutt
Vi har sett på
•Leken – med bakgrunn i etterligningen. Verden, hendelser, 

handlinger og holdninger som setter avtrykk, skaper inntrykk 
og blir til barnets uttrykk. 
•Tiden – som den 4.dimensjon, - med rytme og gjentagelse 
som det bærende prinsipp
•Stedet – som fysisk miljø i omgivelsene, i den andre og i 
barnet selv – som utgangspunkt for barnets sansning og 

oppmerksomhet

Her er mye å utforske…

under  finnes  en kort liste over litteratur og lenker
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En barnehage i naturen, 

en pedagogikk i tillit til naturen


