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1. Innledning 

Det er med de minste barna det hele begynner. Det er de som er fremtidens verdensborgere. 

Et hus står ikke like stødig i verden uten en solid og trygg grunnmur. Det samme gjelder for 

mennesker. Barn trenger en god start på livet, med alt hva det innebærer. 

I det norske samfunnet i dag er det helt vanlig at barn starter i barnehage når de fyller ett år. I 

følge en artikkel i Samfunnsspeilet i 2012, viste undersøkelser at så mye som åtte av ti 

ettåringer går i barnehage. (Kitterød & Bringedal, 2012, s.2). Jeg finner ingen informasjon 

som sier at dette tallet har sunket de siste årene og ut i fra samfunnets utvikling er det grunn 

til å tro at antallet ettåringer i barnehagen heller øker. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

De minste barna har alltid berørt meg på en spesiell måte. De første årene er starten, 

begynnelsen på et langt liv. Fra en begynnelse skal det vokse frem en fremtid, et unikt 

menneske med mange muligheter. Innsatsen vi gjør for de minste vil være formende og 

avgjørende for deres utvikling. Dette fasinerer meg. Jeg mener at dette er noe av det viktigste 

vi mennesker rører ved, et barn, en fremtid. Min oppgave fikk derfor dette temaet. Rudolf 

Steiner beskriver det på denne måten. 

Slik naturen har sørget for de riktige omgivelser for menneskelegemet før fødselen, må 

oppdrageren sørge for de riktige fysiske omgivelser efter fødselen. Bare de riktige fysiske 

omgivelser kan virke slik på barnet at dets organer får en riktig form. (Steiner, 2006, 

s.19).  

 

Her er Steiner inne på noe helt vesentlig, vårt ansvar som oppdragere og pedagoger. Vi setter 

spor, etterlater oss avtrykk i barnet. Det er derfor helt avgjørende at vi har på riktige sko. Med 

dette mener jeg at det er viktig at vi har med oss tilstrekkelig med kunnskap når vi oppdrar 

barn, slik at vår påvirkning kan virke positivt inn på barn og deres utvikling. 

1.2 Faglig begrunnelse 

I en artikkel leser jeg om forskning som viser hvordan ettåringer har dobbelt så høye 

kortisolverdier (stresshormon) i spyttet etter å ha startet i barnehagen. Ni dager etter 

barnehagestart hadde ettåringene enda høyere verdier enn den første dagen. Fem måneder 

senere hadde ettåringene fortsatt høyere kortisolverdier enn da de var hjemme hos foreldrene. 
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(Steinsland & Fondenes, 2013, s.1). Det er klart det er en stor overgang fra en trygg 

hjemmesituasjon til en ukjent barnehage, men hvorfor er det slik, og kan vi gjøre overgangen 

bedre? Hvordan kan barnehagen bidra til å redusere stress hos et barn ved oppstart i 

barnehagen? Jeg mener kunnskap er nøkkelen og jeg ønsker mer faglig kompetanse og 

forståelse på dette området. Steinerpedagog Eldbjørg Gjessing Paulsen skriver om motvekt 

som mål i steinerbarnehagen. 

I en Steinerbarnehage er et av de viktigste målene å skape en motvekt til den hektiske 

hverdagen mange barn opplever. Hos oss skal barna få være i fred uten for mye 

«underholdning», det vil si at vi har få voksenstyrte aktiviteter. (Paulsen, 2008, s.35-36). 

Det Paulsen forteller her, blir ekstra viktig for ettåringen. Ettåringen blir ofte sammenlignet 

med en svamp, som suger til seg alt av inntrykk. Barnet sanser med hele seg og har ikke noe 

filter på hva det tar innover seg. (Paulsen, 2008, s.50-51). Jeg tenker derfor at det er viktig at 

det ikke blir lagt opp til for mye aktiviteter i barnehagen. For ettåringen er det nok bare å være 

der. 

I min praksis på en småbarnsavdeling ble jeg fascinert over hvor stor forskjell det er på en 

ettåring og en toåring; hvor forskjellige behov de har og hvor ulikt de kommuniserer. Det ble 

veldig tydelig for meg at vi må tenke aldersadekvat pedagogikk. For å dekke barnets behov 

må vi ha spesifikk kunnskap om utviklingen som skjer i barnets aktuelle leveår. Behovene 

endrer seg, og i takt med dette må vi som pedagoger tilpasse vår pedagogiske tilnærming til 

barnet. Jeg har reflektert over hvor stor vår oppgave som pedagog egentlig er. På en 

småbarnsavdeling hvor aldersspennet går fra ti mnd. til tre år, må vi kunne være kompetente 

nok til å veksle mellom ulike pedagogiske tilnærminger gjennom hele barnehagehverdagen. 

Dette er utfordrende, og krever god kunnskap om barnets utvikling. De minste barna trenger 

trygg tilknytning mer enn mye annet, og for ansatte på en småbarnsavdeling er det helt 

avgjørende å ha god kunnskap om tilknytning og konsekvensene rundt dette. 

Den forskningsbaserte kunnskapen vi sitter inne med i dag vedrørende tidlig samspill og 

små barns store behov for trygge tilknytningsforhold, kan ikke lenger overses. 

Hovedutfordringen må derfor være å kvalifisere de ansatte i barnehagen til å se, forstå og 

møte tilknytningsbehovene hos de yngste, som en viktig del av det daglige pedagogiske 

arbeidet i barnehagen. (Abrahamsen, 2015, s.31). 

 

Vi vet at antallet faglærte i barnehagen er i mindretall. I følge Gerd Abrahamsen er ca. 70 % 

av de ansatte i barnehagen assistenter og bare ca. 12 % av disse har relevant fagutdanning 

(Abrahamsen, 2015, s. 31).  Det vil si at vi er avhengig av at barnehagen selv tar initiativ til å 
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gi ansatte tilstrekkelig med kunnskap for å kunne ta vare på barna på best mulig måte. Særlig 

på en småbarnsavdeling hadde jeg, som mamma, ønsket å føle meg trygg på at hele personalet 

hadde fagkunnskap om tilknytning og konsekvensene rundt dette, dersom jeg skulle sende 

min ettåring i barnehagen. Dessverre er ikke dette dagens realitet i de fleste barnehager. Det 

kan være en holdning om at det er nok å være tilstede og sørge for at barnet ikke ramler og 

slår seg, får mat og blir skiftet på. Ansatte i barnehagen bør ha en allsidig kunnskap for å 

ivareta det psykiske hos barnet, ikke bare det fysiske. 

Spørsmål som: «Bør ettåringer begynne i barnehage?», «kan barnehagen dekke ettåringens 

behov?» og «hvor store er de egentlig?», er relevante spørsmål knyttet til denne tematikken. 

Med dette grunnlaget ønsker jeg i denne oppgaven å se nærmere på ettåringens fysiske og 

psykiske behov, særlig i forhold til tilknytning, og hvordan steinerbarnehagen som institusjon 

kan ivareta disse behovene på best mulig måte. 

Dette leder frem til min problemstilling: 

Hvordan kan steinerbarnehagen på best mulig måte ivareta ettåringens behov? 

1.3 Avgrensing 

Jeg ønsker å avgrense min oppgave til ettåringen. Det er den aldersgruppen som vil være mitt 

fokus. Det er da det første møtet med barnehagen skjer for de fleste. Vi som pedagoger og 

ansatte i barnehagen har som oppgave å bidra til at dette møtet og den første tiden i barnehage 

blir trygg og god. Videre ønsker jeg å ta utgangspunkt i ettåringen i en steinerpedagogisk 

sammenheng. 

Min oppgave vil ikke drøfte hvorvidt ettåringer bør være hjemme eller i barnehage. 

Samfunnet er organisert slik at de fleste velger å ha ettåringen i barnehage av økonomiske 

årsaker. Denne oppgaven vil heller ikke rope ut om alle ressurser og midler vi ønsker oss for 

at alt skal bli optimalt, men den vil se på hvordan vi kan bruke de ressursene og kvalitetene vi 

allerede har for å møte ettåringen på best mulig måte. 

1.4 Hovedkilder 

Jeg har funnet mye god litteratur jeg ønsker å benytte meg av i denne oppgaven. For å trekke 

frem noen, vil jeg nevne følgende: 
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- Tilknytningsbaserte barnehager av Gerd Abrahamsen (2015), som fokuserer på de minste 

barna i barnehagen, og hva som skal til for å gjøre barnehagen til en god arena for små barns 

psykososiale utvikling og læring. 

- Tillit og undring av Eldbjørg Gjessing Paulsen (2008), som tar for seg barnet under tre år 

hjemme og i steinerbarnehager. 

- Barnets oppdragelse av Rudolf Steiner (2006), som dykker inn i antroposofiens tanker rundt 

barnets utvikling, som igjen danner grunnlaget for steinerpedagogikken. 

1.5 Oppgavens oppbygging 

I oppgaven ønsker jeg å drøfte underveis i teksten, hvor det er naturlig, men drøftingen gjøres 

hovedsakelig i kapittel fem. Jeg vil først prøve å danne et bilde av ettåringen og hvilke behov 

som må dekkes i løpet av barnehagehverdagen, både fysisk og psykisk. Jeg vil dykke dypere 

inn i tiknytningsteori og hvorfor en trygg tilknytning er helt avgjørende for ettåringen.  Jeg vil 

også se nærmere på sansene, Steiners sansemodell, og hvorfor vi må arbeide med dette i 

barnehagen. Videre vil jeg belyse steinerpedagogikken og steinerbarnehagens 

muligheter/kvaliteter med tanke på å møte behov/tilrettelegge for ettåringen i 

barnehage/institusjon. Jeg vil også se på hvilke utfordringer som ligger her. Oppgaven vil 

også se på viktigheten av foreldresamarbeid. Både barnehagen og foreldre er involvert i 

oppdragelsen av barnet, og overgangen fra hjem til barnehage er særlig sårbar for ettåringen. 

Alt dette vil lede frem til min konklusjon på slutten av oppgaven, svaret på problemstillingen. 

2. Ettåringen 

For best mulig å kunne ivareta og tilrettelegge for ettåringen, er det nødvendig å ha kunnskap 

om barns utvikling i denne spesifikke alderen. Vi må forstå barnet for å vite hvordan vi skal 

respondere og tiltale barnet. Vi skal ikke lære barnet å løpe før det har lært seg å gå. Det er 

mange måter å forstå barn på, såkalte pedagogiske nøkler. Steiner presenterer i Barnets 

oppdragelse én måte, gjennom beskrivelsen av fire vesensledd hos mennesket; fysisk legeme, 

eterlegeme, astrallegeme og jeg-legeme. Steiner ser det slik at gjennom denne 

differensieringen tydeliggjøres menneskets egenskaper. Som oppdragere arbeider man med 

alle fire ledd – ofte betegnet som legeme, -av menneskets vesen.  

 

Nå må man på ingen måte forestille seg at disse ledd utvikler seg slik hos mennesket at de 
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på noe tidspunkt i dets liv, f.eks. ved fødselen, alle er like langt utviklet. Deres utvikling 

skjer tvert imot på forskjellig måte på de forskjellige alderstrinn. Kjennskap til disse 

utviklingstrinn hos mennesket gir det rette grunnlag for både oppdragelsen og 

undervisningen (Steiner, 2006, s.17). 

Det fysiske legemet er formbart, og påvirkes blant annet av indre og ytre innflytelse, bl.a. 

fysisk næring. Eterlegemet gir liv, bevegelse, vekst og reproduksjon til den fysiske kroppen. 

Astrallegemet er den delen av kroppen hvor det foregår et indre, følelsesmessig arbeid med å 

oppleve inntrykk, reflektere over dem og reagere på dem. Til slutt mener Steiner at det siste 

leddet i menneskekroppen er menneskets «jeg»: Det som også er menneskets innerste 

individualitet. «Jeget» skal i følge Steiner, ha gjennomgått tidligere liv, og bærer dermed med 

seg åndelige impulser fra tidligere livserfaringer.  

Fra en steinerpedagogisk synsvinkel spiller miljøet, omsorgspersonen, barnet og samspillet 

dem i mellom, en viktig rolle i barnets utvikling, både fysisk og psykisk 

2.1 Motorisk 

Det er mye som skjer i barnets andre leveår, altså fra 1 til 2 år. Psykolog Vigdis Bunkholdt 

skriver i boken Små barn i vekst og utvikling, at i løpet av barnets 1 ½ år skjer det en gradvis 

utvikling av motorikken fra det vi kan kalle «masseaktivitet» til enkeltstående, presise 

bevegelser, både når det gjelder grovmotorikk og finmotorikk. Med grovmotorikk mener vi 

bevegelser av musklene som styrer hodet, overkroppen, armer og ben, og bevegelsene av 

disse. Med finmotorikk menes de små øyenbevegelsene, hendene og fingrene. Utviklingen 

varierer mye. Noen barn går oppreist når de er ni måneder, mens andre venter til de er 1 ½ år 

(Bunkholdt, 1998).  Steinerpedagog Ernst-Michael Kranich skriver i sin bok Pedagogisk 

antropologi at barnet konfronterer sin vilje med tyngdekraften. Med viljen griper barnet inn i 

muskulaturen og tar kroppen i besittelse helt ned til føttene. Det lever en trang i barnet etter å 

hele tiden strekke seg utover det barnet allerede har oppnådd. Erobringen av den oppreiste 

holdning er et uttrykk for viljens utvikling (Kranich, 2003).  

Rundt ti måneders alder kan barn vanligvis det såkalte «pinsettgrepet», dvs. at tommelen 

settes mot de andre fingrene. Barnet kan flytte ting fra den ene hånden til den andre og slå 

leker mot hverandre. Barnet er ivrig på å øve disse ferdighetene, og bruker mye energi på 

dem, fordi bevegelsene ikke er automatiske, slik de blir senere. Barnet trenger imidlertid 

stimulering og mulighet til å bevege seg. Voksne som støtter og oppmuntrer er viktig i denne 

prosessen (Bunkholdt, 1998). Når barnet er omtrent 1,5 år kommer de første, enkle 
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skribleriene, som etter hvert blir til tegninger når barnet blir eldre. I denne alderen kan barnet 

også bygge enkle tårn med to-tre klosser (Haugen, 2015). 

2.2 Språk 

Grunnlaget for språkutviklingen legges i barnets første leveår. Gjennom det tidlige samspillet 

mellom barnet og dens omsorgspersoner danner barnet sine første språklige erfaringer. Ved at 

de voksne snakker til barnet, ofte ubevisst, erfarer barnet at språklyd er noe som hører med i 

forskjellige situasjoner (Høigård, 2006). Dette tidlige samspillet lærer ettåringen at vi kan 

opprettholde kontakt med andre ved hjelp av språket. De lærer at vi bruker språk i faste 

situasjoner, for eksempel i lek, når vi hilser osv. De har forstått at de kan peke ut personer og 

gjenstander ved hjelp av språk, og de har skjønt at de kan bruke språk når de vil oppnå noe. 

Denne delen av språkvitenskapen, hvordan språket brukes kaller vi pragmatikk (Høigård, 

2016). 

Vi deler språkutviklingen i tre faser; systemlæringsfasen, systemstabiliseringsfasen og 

tekstutviklingsfasen. Ettåringen tilhører den første fasen, systemlæringsfasen, som dekker 

perioden 1-3 år. Ved 1-års alderen begynner mange barn å bruke sine første ord i en 

referensiell funksjon. Dette vil si at barnet kan knytte ord opp mot de tingene eller 

handlingene det har erfaring med. Dette kalles semantikk (Høigård, 2016). 

Ved 16-18 måneder skyter språkutviklingen fart og et normalt barn kan lære seg i 

gjennomsnitt ni ord daglig i denne perioden (Hernes og Larsen, 2014). Tonefall og innlevelse, 

som kalles intonasjon og musikalitet i språket, begynner å utvikle seg fra 1-2 års alder. Et 

eksempel på dette er det karakteristiske høye tonefallet på slutten av et spørsmål (Hernes og 

Larsen, 2014). 

2.3 Selvbevissthet 

Gjennom sitt andre leveår utvikler barnet sin selvbevissthet, og det begynner ubevisst å forstå 

at andre mennesker har tanker og følelser som er annerledes enn sitt eget. Dette gjør barnet i 

stand til å være empatisk; å kunne sette seg selv i andres ståsted og forestille seg hva som 

foregår i dem. Barn kan føle med hverandre og trøste hverandre, ved for eksempel å gi en 

klem eller låne ut kosedyret sitt (Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2016). 
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2.4 Lek og sosialisering 

Spesialpedagogene Magdalena Hernes og Kenneth Larsen skriver i sin bok Tidlig utvikling 0-

3 år: «Når barnet har fylt 1 år vil man gradvis se en utvikling der barnet endrer og lærer i sin 

lek gjennom å prøve og feile og ta lærdom av sine erfaringer» (Hernes og Larsen, 2014, 

s.118). Et eksempel på dette kan være at barnet tester ut lyd ved å dunke med ulike 

gjenstander, for så å fortsette å dunke med den lyden som appellerte mest (Hernes og Larsen, 

2014). I denne perioden av utviklingen kan barnet også gjenta handlinger og handlingsrekker 

det har hatt glede av (Hernes og Larsen, 2014). 

Lekens hovedtyper deles vanligvis inn i fire grupper og følger i hovedsak barnets utvikling. 

Funksjonslek (0-2 år), symbol- eller rollelek (2-5 år), konstruksjonslek (3-6 år) og regellek (4-

6 år). Funksjonsleken er en form for sansemotorisk lek eller bevegelseslek, der barnet 

utforsker sin egen kropp. De leker også ved å imitere (Haugen, 2015). Ved slutten av 

funksjonslekperioden begynner barnet å leke nær andre barn, men ikke med dem. Dette kalles 

parallell lek (Haugen, 2015). 

Fysisk lek er en viktig del av leken for barnet i andre leveår, altså bevegelseslek, slik som 

hopping og løping. Lek som barnet sysselsetter seg selv med, er veldig ofte repetitiv (Hernes 

og Larsen, 2014). 

3. Barnets utvikling i et steinerpedagogisk perspektiv 

Steinerpedagogikken deler barnets utvikling opp i tre syvårsperioder. Dette er basert på 

forståelsen av at et barn gjennomgår tre utviklingstrinn. Denne oppgaven fokuserer på noen 

aspekter knyttet til den første syvårsperioden, da denne perioden er mest relevant for min 

problemstilling. 

Første periode er 0-7 år, og avsluttes ved tannfellingen. Andre periode, 7-14 år, ender ved 

kjønnsmodningen, og tredje periode, fra ca.14-21 år, er den avsluttende delen av barnets 

utvikling. Da i følge Steiner, kommer personligheten på plass gjennom en tydeligere og mer 

ansvarsfull «jeg opplevelse» (Steiner, 2006). 

I et antroposofisk perspektiv er mennesket er bygget opp av fire vesensledd, ofte betegnet 

som legemer.  

Disse tre utviklingstrinn kan man også kalle tre fødsler, som handler om at mennesket blir 

mer og mer seg selv. Først fullstendiggjøres den fysiske kroppen, så etableres livskreftene, 
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eterlegemet, som skal gi liv, bevegelse, vekst og reproduksjon til den fysiske kroppen. Deretter 

stabiliseres astrallegemet, som er den delen av kroppen hvor det foregår et indre, følelsesmessig 

arbeid med å oppleve inntrykk, reflektere over dem og reagere på dem, det unge menneskets 

følelsesliv. Menneskets sjelsliv modnes derved over tid (Steiner, 2006). 

Til slutt mener Steiner at det siste leddet i menneskekroppen, som er menneskets «jeg», 

menneskets innerste individualitet, er handlekraftig. «Jeget» skal i følge Steiner, ha 

gjennomgått tidligere liv, og bærer dermed med seg åndelige impulser fra tidligere 

livserfaringer. 

Vi har altså den fysiske fødselen, som er fødselen av det fysiske legeme. Barnet eksisterer og 

lever i mors mage før det er født, men det er ikke tilgjengelig for den fysiske verdens luft og 

lys før fødselen. På samme måte er det med de andre legemene til mennesket, de er ikke fullt 

tilgjengelige før de blir født, på forskjellige tidspunkter i barnets utvikling (Steiner, 2006).  

Det er viktig at god læring skjer på rett tid i forhold til disse periodene i barnets utvikling. Det 

handler om at barnet er mer mottakelig for ulik læring på ulike alderstrinn. For at oppdragelse 

og læring skal skje på en god og hensiktsmessig måte, må man forstå barnets utvikling. Fra et 

steinerpedagogisk synspunkt handler det om å erkjenne hvilke legemer som begynner å være 

tilgjengelig i barnet. Hva som skal utvikles og kultiveres når, i forhold til hva barnet kan ta til 

seg av lærdom. Det er en riktig tid for alt. I naturen går dette av seg selv, men vi som 

pedagoger må prøve å forstå denne helheten og ikke forhaste den (Steiner, 2006).  

3.1 Første syvårsperiode – eterlegemet blir født 

Den første syvårsperioden regnes som den viktigste av de tre periodene, da dette danner 

grunnlaget for de to neste. Denne perioden starter ved den første fødselen, fødselen av det 

fysiske legemet, og går frem til tannfellingen, ca. syvårs alder (Steiner, 2006). 

I denne første perioden skal de fysiske organer finne sin form og danne grunnlag for de neste 

periodene. Naturen sørget for riktige omgivelser for menneskelegemet før fødselen, mens 

etter fødselen blir det oppdrageren sin oppgave og ansvar, å sørge for riktige fysiske 

omgivelser. De viktigste stikkordene for denne perioden er etterligning og forbilde (Steiner, 

2006). 
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«Dersom barnet i de første syv år bare opplever tåpelige handlinger i sine omgivelser, vil 

hjernen anta former som gjør at den senere vil være disponert for dumheter» (Steiner, 2006, 

s.20-21). 

Lek er også en viktig faktor i den første syvårsperioden. Barnet må få frihet til å bruke 

fantasien, og det er derfor viktig at leketøyet vi gjør tilgjengelig for barnet, må være av den art 

som stimulerer de kreative egenskapene som barnet besitter. For eksempel kan man lage en 

hjemmelaget dukke, med pipestilker til ben og armer, hode av en tennisball med malte øyne 

og et tørkle til skjorte. Dette er tilstrekkelig for å leke rolleleken familie. Steiner mener en 

kjøpt dukke, med englehår og lyserøde kinn, kan være med på å ødelegge barnets estetiske 

sans. Steiner sier videre at leketøy som bare består av døde matematiske former, kan virke 

utarmende og drepende på barnets formdannende krefter. Derimot virker alt som vekker en 

forestilling om noe levende, på riktig måte (Steiner, 2006). 

På grunn av etterligningens styrke i denne utviklingsperioden, er det viktig at barnet får lytte 

til et godt og variert språk. Dette er den beste måten å lære barnet korrekt tale på. Steiner sier 

også at vi gjerne av og til kan tale til barnet som om det er noen år forut for deres alder, særlig 

i forhold til vokabular (Steiner, 2006). Barn liker gode og morsomme ord, å smake på lyder 

og ordkombinasjoner (barneregler). 

Barnets egenvilje blir også mer synlig i denne perioden. Når barnet løfter hodet og holder seg 

oppe, kan vi se en viljesaktivitet. Når barnet reiser seg opp alene for første gang, kan vi igjen 

se vilje, nemlig viljen til å strekke seg og overvinne tyngdekraften. Barnet har iakttatt de 

voksne som går oppreist, lenge før det var i stand til det selv. Bare når moden vilje trer reelt 

inn hos barnet, vil det muliggjøre en evne til å stå oppreist. Dette er naturens gang i et tempo 

som går av seg selv. Barn er forskjellige, og noen er tidligere ute enn andre, men for de fleste 

skjer det når tiden er inne (Steiner, 2006). 

4. Ettåringens behov, fysisk og psykisk 

Et av de viktigste behovene hos en ettåring er trygghet. I en barnehagesituasjon er trygghet et 

resultat av en god tilknytning. Jeg ønsker derfor i hovedsak å fokusere dette kapitelet i 

oppgaven på tilknytning, men jeg vil også belyse andre viktige behov for ettåringen. 
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4.1 Tilknytning 

Barn som kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, er ofte det første mange 

tenker på med ordet tilknytning. Men tilknytning handler om mye mer enn de gode følelsene, 

det handler like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og støtte dem i lek og 

utforsking (Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2016). 

Tilknytningssystemet dreier seg om menneskers evne til å knytte seg til andre. Dersom et barn 

ikke får dekket de grunnleggende behovene,  som å bli anerkjent og elsket som menneske, vil 

deler av dette systemet koble seg ut, og samspill med andre vil bli krevende, både for barnet 

og omgivelsene (Melvold og Øverenget, 2015). 

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert menneskebarn: Behovet for beskyttelse og 

omsorg, og behovet for å undersøke og mestre verden. Begge er grunnlaget for trygghet og 

livsglede (Brandtzæg, Torsteinson og Øien, 2016). Trygghet kommer først i det lille barns 

verden. Det er det aller viktigste. Barn er født med et naturlig, innebygget behov for å søke 

trygghet og beskyttelse. Det er dette som kalles tilknytning, den medfødte evnen til å søke og 

holde seg i nærheten av en eller noen få voksne, for å sikre seg trygghet og overlevelse 

(Brandtzæg, et. al., 2016). 

I John Bowlbys tilknytningsteori definerer han tilknytning som de emosjonelle bånd som 

knytter barnet til sine omsorgspersoner over tid og sted (Haugen, Løkken og Röthle, 2014). 

Små barn søker å opprettholde en kontinuerlig nærhet med sine omsorgspersoner. Dersom 

nærheten blir truet vil barnet bli urolig og reagere. Dette er et synlig bevis på Bowlbys 

definisjon. Bowlbys tilknytningsteori er basert på studier av tilknytning mellom foreldre og 

barn. I følge denne teorien knytter alle barn seg til foreldrene sine, eller de som er i 

foreldrenes sted, for nærhet og beskyttelse (Haugen, et. al., 2014). 

Gerd Abrahamsen beskriver tilknytningsteorien slik: 

Kanskje vi kan si at tilknytningsteori nettopp er en teori som beskriver noe av det 

viktigste av vår helsemessige utvikling, psykisk sett. Teorien beskriver den prosessen 

som resulterer i de livsnødvendige, følelsesmessige båndene til våre primære 

omsorgspersoner, oftest foreldrene våre, eller til personer som er i deres sted. Den 

beskriver også hvordan disse tilknytningsbåndene etter hvert er med på å forme våre indre 

mentale strukturer. Organiseringen av disse indre strukturene utgjør viktige byggesteiner 

for personlighetsutviklingen (Abrahamsen, 2015, s.44). 

Som ettåring og ny i barnehagen, er en god tilvenning og en trygg tilknytning viktig for 

utviklingen av indre, mentale strukturer, slik Abrahamsen refererer til. For at personalet i 
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barnehagen skal kunne best mulig ivareta dette essensielle behovet hos ettåringen, trengs nok 

kunnskap om tilknytningsteori. Jeg vil derfor presentere en fagperson på dette feltet, John 

Bowlby – kliniker, forsker og teoretiker. 

John Bowlby (1907–1990) 

John Bowlby ble født i London og vokste opp i en familie som tilhørte den akademisk øvre 

middelklassen. I en søskenflokk på seks var John Bowlby nummer fire. I oppveksten så han 

lite til foreldrene sine, og på den tiden var det vanlig at barnepiker tok seg av den daglige 

omsorgen for barna. Bowlby knyttet seg hengivent til sin faste barnepike, Minnie. Fire år 

gammel opplevde han sin første store seperasjon da Minnie plutselig sluttet, uten at Bowlby 

var forberedt på det. Han har selv forklart hvordan denne smerten av en uforstående 

seperasjon kunne kjennes på hele kroppen som liten (Abrahamsen, 2015). 

En ny seperasjon fant sted da Bowlby var åtte år og ble sendt på kostskole, noe han hadde 

vonde minner fra gjennom hele livet. Det er nærliggende å tenke at disse opplevelsene fra 

barndommen har hatt en viss betydning for Bowlbys forskning som voksen. 

Mens andre psykoanalytikere hovedsakelig var opptatt av barnets indre verden, det 

intrasubjektive aspektet, var Bowlby like mye opptatt av omgivelsenes og foreldreomsorgens 

betydning for barns personlighetsutvikling, det intersubjektive. Han mente at for å få tilgang 

til barnets indre verden, måtte man ha en forståelse for hvordan den indre verden også 

konstrueres gjennom ytre hendelser og livssituasjoner. Bowlbys skepsis over det ensidige 

fokuset på barns fantasiliv og de relasjonelle begrepene han etter hvert presenterte, fremsto 

som en alvorlig utfordring overfor psykoanalysens lukkede verden i 1940-50-årene 

(Abrahamsen, 2015). Bowlby var ikke redd for å konfrontere sider av psykoanalysen som han 

hadde reservasjoner mot (Abrahamsen, 2015). 

Gjennomgående for Bowlbys arbeider er hans interesse for observasjon, forskning og barns 

oppvekstmiljø. Det var først etter at Bowlby hadde publisert sine første observasjonsbaserte 

arbeider at psykologer og andre fagfolk etter hvert begynte med direkte observasjonsstudier 

av tilknytningsbaserte samspill mellom små barn og deres omsorgspersoner (Abrahamsen, 

2015). 
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Tilknytningsteorien regnes for å være en av de viktigste psykologiske teoriene når det 

gjelder kunnskap om hvordan vi forholder oss til nærhet, beskyttelse og omsorg på den 

ene siden, og selvstendighet, utforskning og en bevissthet om egne evner og anlegg på 

den andre siden. Tilknytning handler om vårt behov for nære relasjoner, og om hvordan 

vi fungerer i slike relasjoner (Abrahamsen, 2015, s.51). 

Utgangspunktet for moderne tilknytningsteori og forskning er John Bowlbys store 

pionerarbeid, både som forsker og teoriutvikler. Hans arbeid med tilknytningsteorien er 

dokumentert i tre boktitler i tidsrommet 1969 til 1980: Attachement, Separation og Loss 

(Abrahamsen, 2015, s.51). 

Trygg tilknytning 

For at et barn skal tørre å utfolde seg i lek og utforske sine omgivelser, må de føle en 

trygghet, de trenger en «trygg base». En trygg base innebærer ideelt sett en voksen som er 

oppmerksom på barns skiftende sinnsstemninger, både positive og negative. Det handler om å 

være tilgjengelig for barnet; en voksen som kan trøste, men også oppmuntre. Den trygge 

basen fungerer best når det er en balanse mellom barnets utforskertrang og nærhetsbehov. Et 

eksempel kan være at barnet føler seg trygt nok til å leke og utforske, for deretter å vende 

tilbake til omsorgspersonen for nærhet og trøst (Abrahamsen, 2015). 

«Enkelt sagt kan vi si at tilknytningsatferd er barns språk, og gjennom det prøver de å 

formidle hva de trenger av sine tilknytningspersoner» (Abrahamsen, 2015, s.56). Det er helt 

naturlig at små barn, opp mot tre år, protesterer på fravær og adskillelse fra sine 

tilknytningspersoner. Det er vanlig å gråte, rekke ut hendene, strekke seg mot eller søke med 

blikket. Barn som kan krype og gå, kan ofte følge etter eller klamre seg fast til 

tilknytningspersonene når den fysiske eller følelsesmessige kontakten trues. Bowlby betegner 

dette som psykisk sunt. Det betyr at barn skiller mellom nære omsorgspersoner og øvrige 

personer, som kan tyde på at de har oppnådd den verdifulle og nødvendige tilknytningen 

(Abrahamsen, 2015). 

Circle of security (CoS) – Trygghetssirkelen 

Trygghetssirkelen er et resultat av mange års forskning omkring tilknytning, og viser oss 

hvordan de grunnleggende behovene henger sammen. Skaperne av trygghetssirkelen, Glen 

Cooper, Kent Hoffman og Bert Powell, utviklet Circle of Security som et nøkkelverktøy for å 

forstå barns grunnleggende relasjonsbehov. For å dekke barns underliggende behov trenger vi 
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å forstå deres atferdskommunikasjon. Cooper, Hoffman og Powell mener trygghetssirkelen er 

et godt verktøy i denne sammenheng (Brandtzæg, et. al., 2016). 

 

I nedre del av sirkelen ser vi barnets tilknytningsbehov. Hånden som tar i mot nederst til 

venstre i sirkelen representerer en trygg havn; en nær og trygg voksen som barnet kan få 

hjelp, trøst og nærhet hos når barnet har behov for tilknytning (nærhet, omsorg, trygghet). I 

sirkelen kalles ofte dette behovet «fyll koppen min», men her har de valgt å utdype dette 

ytterligere i firkanten rundt barnet. I øvre del av sirkelen ser vi barnets selvstendighet og 

utforskertrang, barnets behov for å erobre verden. Den øverste delen av hånden (t.v.) 

representerer også den voksne, men her fungerer den som en trygg base for barnets 

utforsking. Barnet tar seg en tur ut i verden ved for eksempel å krabbe bort til lekeklossene, i 

trygg forvissning om at den voksne er der og passer på (Brandtzæg, et. al., 2016). 

Trygghetssirkelen tydeliggjør dynamikken mellom avhengighet og selvstendighet. For å tørre 

og utforske selvstendig, må barnet føle seg trygg og vite at noen passer på, slik at når det har 

behov for å komme tilbake fra selvstendighet til avhengighet, er det en tillitsvekkende voksen 

til å ta en imot og dekke dette behovet (Brandtzæg, et. al., 2016). 
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Tilknytning i barnehagen 

Denne oppgaven har fokus på ettåringen. Jeg vil ta utgangspunkt i denne aldersgruppen når 

jeg skriver om tilknytning i barnehagen. 

Når ettåringen begynner i barnehagen, begynner en tilvenningsprosess fra en hjemmesituasjon 

til en institusjon. Det er forskjellig fra familie til familie, fra barn til barn, og fra barnehage til 

barnehage, hvor lang tid denne prosessen tar. Det er flere faktorer som spiller inn, slik som 

foreldrenes mulighet for tilstedeværelse i en overgangsperiode og nivået av kunnskap i 

barnehagen om barnets utvikling og individuelle behov. Felles for alle er at en god og trygg 

tilvenning skal finne sted.  

Vi har alle motstridende følelser i når det kommer til forandring, eller det å skulle forlate noe 

og gå videre, og slik er det også for ettåringer når de skal begynne i barnehage. Det er sterke 

krefter i ettåringen som er rettet mot lek og utforsking, nye opplevelser og erfaringer. Men 

også motsatte krefter i barnet, nemlig engstelse for forandring og det ukjente (Haugen, et. al., 

2014, s.69). 

Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad skriver i sin bok Se barnet innenfra at ettåringen trenger å 

utvikle en sikker havn og en trygg base i barnehagen. Barnet klarer ikke å sette tilknytningen 

på vent i flere timer, når mamma og pappa ikke er tilstede. Barnet trenger derfor en sekundær 

tilknytning, nemlig de voksne i barnehagen. Forfatterne understreker at sekundær ikke betyr 

mindreverdig. Det betyr bare at de voksne i barnehagen kommer litt lengre ned på barnets 

tilknytningshierarki enn foreldrene (2016). Forskning har vist at barnehage er særlig positivt 

for barn som har vanskelige forhold hjemme, forutsatt at barnehagen er av høy kvalitet, dvs. 

gode relasjoner blant barn og voksne. Sekundære tilknytninger blir derfor viktig i denne 

forbindelsen (Brandtzæg, et.al., 2016). 

«Kunnskap om tilknytningsteori burde være en selvfølge for alle som arbeider med de yngste 

barnehagebarna, men slik er det ikke» (Abrahamsen, 2015). 

4.2 Sansene 

I boken Småbarnspedagogikk beskriver barnehagelærer Bruna Molin Bruce de små barna 

slik: «De aller minste barna er kropp og sanser» (Haugen, et.al., 2014, s.167).  Steiners tekster 

støtter oppunder dette når han beskriver barnet i første syvårsperiode, som et helt sanseorgan. 

Barnet er i denne perioden fullstendig hengitt til omgivelsene. Barnet tar preg av stemningen 



15 

 

og miljøet rundt seg, som et sanseorgan, og etterligner det i seg selv. Derfor går alt som barnet 

omgir seg med i førskolealderen, inn i hele barnets organisasjon (Steiner, 2008). Paulsen 

forklarer dette på en fin måte «Barnet er et sansevesen som mottar inntrykk, som etter hvert 

forandrer seg til uttrykk gjennom barnets atferd» (Paulsen, 2008, s.49). Det barnet tar inn, 

kommer ofte ut. Som oppdragere har man en viktig rolle i å tilrettelegge for at barnet får 

gode, trygge og utviklingsfremmende omgivelser som barnet kan ta inn. Dette vil videre virke 

i barnet, slik at det bidrar til en god utvikling i barnets liv. Paulsen skriver videre at vi ikke er 

i stand til å beskytte barnet mot alt vi er omgitt av. Til eksempel kan en tur på kjøpesenteret gi 

barnet mange flere inntrykk enn det evner å fordøye. Barnet kan bli fysisk sliten, men noen 

inntrykk kan også virke nedbrytende på barnet. Som voksne kan vi distansere oss fra 

sanseinntrykk fordi vi forstår som oftest hva som skjer, men barn har ikke denne muligheten. 

Særlig små barn, har ikke mange nok begreper eller den forståelsen som kan hjelpe dem til å 

distansere, eller sette opplevelsen/erfaringen på plass. De er mottagelige for alt, og har 

vanskelig for å begrense eller distansere seg. Her må vi som oppdragere skjerme de små, der 

det er mulig og nødvendig (Paulsen, 2008). 

Piaget beskriver perioden fra barnet er 0-1,5 år. Han kaller dette for den sensomotoriske 

periode. Barnet knytter sansene sammen ved å bevege seg, gripe etter noe interessant det får 

øye på, undersøke det med munn, hender og øyne, kaste det vekk og jakte på noe nytt 

(Rasmussen, 1996). Barnet bruker sansene aktivt for å utforske- og bli kjent med verden. De 

trenger derfor rom og tid til å gjøre dette. Jeg tenker at dersom de ansatte i barnehagen ikke 

har for dårlig tid og ikke har for mange mål å nå, men har nok rom til å la barnet utforske og 

sanse verden, vil barnet lære og oppdage verden på måter som skaper livsglede videre i livet. 

De tolv sansene 

Vi kjenner alle til de fem sansene; Syn, hørsel, lukt, smak og følelse. Noen beskriver også en 

sjette sans, en slags fornemmelsessans. Steiner presenterer en sansemodell med tolv sanser. 

Han deler disse opp i tre områder: De nedre sansene, de mellomste sansene, og de høyere 

sansene. Han sier at alle sansene er nært knyttet til hverandre, og at de utvikles i forskjellige 

faser i oppveksten, men at noen er mer fremtredende i enkelte perioder. Alle sansene er til 

stede når barnet blir født, men noen er skjult og er i en slags sovende kimetilstand (Paulsen, 

2008). 
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De nedre sansene, selve fundamentet/grunnmuren for barnets utvikling, både fysisk og 

psykisk, og/eller sjelelig/åndelig, kalte Steiner for berøringssansen, livssansen, 

bevegelsessansen (egenbevegelse) og likevektssansen (balanse). De er primært knyttet til den 

fysiske kroppen og viljeskreftene i barnet. Disse sansene næres og pleies hele livet, men er 

særlig viktig i førskolealderen, den første syvårsperioden, som ettåringen tilhører. I andre 

syvårsperiode er de mellomste sansene mer fremtredende hos barnet, og forbinder dem med 

verden. Disse er luktesansen, smakssansen, synssansen og varmesansen. Disse sansene må 

også pleies i første syvårsperiode, men det legges spesielt stor vekt på disse i andre 

syvårsperiode. Tankesansen, jeg-sansen, språksansen og hørselssansen er de fire høyere 

sansene som er med på å knytte oss til, og forbinde oss med, andre mennesker. Dette er sanser 

som i hovedsak bør ivaretas i den tredje syvårsperioden (Paulsen, 2008). 

Alle de tolv sansene er viktige for ettåringen, men i et steinerpedagogisk perspektiv legges det 

spesielt vekt på pleie av de nedre sansene når barnet er i førskolealderen. Jeg vil derfor i 

denne oppgaven utdype disse ytterligere. 

Berøringssansen: Huden er det største sanseorganet vi har. Gjennom berøring blir barnet 

oppmerksom på seg selv og sin identitet. Berøringssansen går utover den fysiske kroppen og 

huden vår. Det omfatter også når barnet berører ting og gjenstander eller når barnet merker 

nærværet til et annet menneske uten fysisk kontakt (Paulsen, 2008). 

Livssansen: Den oppstår som en følge av hvordan den fysiske kroppen har det. Den melder 

seg når vi er sultne, tørste, syke, eller har det vondt på en eller annen måte. Barnet opplever 

seg selv og det som skjer, med kroppen gjennom livssansen. 

Bevegelsessansen/egenbevegelsessansen: Dette er sansen som forteller oss om kroppen er i ro 

eller ikke. Egenbevegelsesansen og barnets evne til koordinasjon har betydning for hvordan 

barnet klarer å beherske kroppen sin, og hvordan det utvikler seg rent fysisk. 

Bevegelsessansen er nært knyttet til øyet. Det finnes egentlig ingen synsopplevelse uten at 

musklene er i medbevegelse, altså uten at bevegelsessansen er virksom (Aeppli, 1992). 

Likevektssansen: Gjennom denne sansen kjenner vi om vi er i balanse. Først og fremst rent 

fysisk, men også psykisk og mentalt. Vi opplever tyngdekraften i oss selv (Paulsen, 2008). 

4.3 Etterligning/Forbilde 

Mens jeg sitter her og reflekterer over forbilde og etterligning, kom jeg til å tenke på den 

gylne regel, som står skrevet i Bibelen: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også 
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dere gjøre mot dem» (Mattheus 7:12). Jeg tenker at her ligger litt av kjernen i barnehagens 

tilnærming til barn. Som ansatt i barnehagen er det kanskje lurt å huske på disse ordene i møte 

med barn. Alt virker inn på de små, og barn lærer gjennom å observere og etterligne, også de 

voksne i barnehagen. Måten vi snakker til barnet på, måten vi beveger oss på, hvordan vi 

utfører oppgaver, alt dette vil oppfattes av barnet, og påvirke hvordan barnet selv vil være i 

verden, og være mot deg. Med dette henviser jeg til forrige kapittel i denne oppgaven, som 

omhandler sansene. I steinerpedagogikken er etterligning og forbilde sentrale begreper i 

førskolealderen. Gjennom etterligning og forbilde foregår den viktigste læringen i første 

syvårsperiode, hevdet Steiner. «Barnet lærer ikke gjennom belæringer, men gjennom å 

etterligne» (Steiner, 2006, s.20).  

Steiner presiserte at barnet etterligner alt som foregår i dets fysiske omgivelser, og at det er i 

denne prosessen barnets organer utvikles til de former de så senere beholder (Steiner, 2006). 

Paulsen støtter dette når hun skriver «All læring foregår gjennom etterligning og forbilde de 

første årene» (Paulsen, 2008). Ettåringen, på lik linje med de andre barna på 

småbarnsavdelingen, har behov for voksne som gode forbilder. Voksne som barna kan 

etterligne på en slik måte at det virker positivt inn på utvikling og læring. Steiner beskriver 

det slik:  

Når barnet gis muligheten til å etterligne sunne forbilder i en kjærlig atmosfære, er det i 

sitt rette element. Derfor skulle man strengt påse at det i barnets omgivelser ikke finnes 

noe som det ikke bør etterligne. Man burde selv ikke foreta seg noe om hvilket man måtte 

si til barnet: Det må du ikke gjøre… (Steiner, 2006, s.34). 

Steiner er tydelig når han beskriver barnets behov for etterligning. Barnet er avhengig av 

kjærlige voksne som kan legge til rette for et miljø der barnets etterligning vil få en positiv 

innvirkning på utviklingen. 

4.4 Lek og bevegelse 

Lek er en av barnas viktigste uttrykksformer. Leken er viktig for å etablere en god selvfølelse 

og en følelse av kompetanse og mestring (Öhman, 2012). Den svenske «lek-professoren» 

Birgitta Knutsdotter Olofsson hevder at lek er barnas egen pedagogikk, som vi voksne har 

som oppgave å forvalte (Öhman, 2012). 

Barn bruker en betydelig del av sin hverdag til lek, og derfor blir leken viktig. Lek er ofte 

lystbetont og motiverende for barnet, og har stor betydning for barnets utvikling og 
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sosialisering. Leken er et sentralt område for læring (Lillemyr, 2012). Professor i pedagogikk, 

Ole Fredrik Lillemyr presenterer lekens verdi og betydning fra fire ulike perspektiver: 

1. Lekens grunnleggende betydning for menneskets eksistens og væremåte, det vil si 

lekens filosofiske betydning. 

2. Lekens psykologiske betydning: Gjennom lek får barnet opplevelser; de lærer og de 

utvikler seg. Blant annet lærer de å samspille med andre. 

3. Lekens sosiale og kulturelle betydning, for eksempel den rolle den spiller for 

videreføring av barnekulturen og for barns sosialisering. 

4. Lekens pedagogiske betydning, som gjelder lek i pedagogisk virksomhet (Lillemyr, 

2012, s.37). 

Barn har et stort behov for å leke, ikke bare fordi det er gøy, men fordi det stimulerer barnets 

utvikling på så mange områder. Førstelektor Trond Løge Hagen og Biolog Olav Bjarne 

Lysklett er enige om at menneskekroppen ikke er bygd med tanke på stillesitting, og at den 

ikke utvikler seg tilstrekkelig når den ikke blir brukt. For at barn skal ha en naturlig og sunn 

kropp, er fysisk aktivitet helt essensielt (Haugen et. al., 2014). Barn, spesielt de minste, 

trenger rom egnet for bevegelse. De har behov for kroppslige utfordringer som lar dem 

utforske og erfare. (Paulsen, 2008). Det er av stor betydning å legge forholdene til rette i 

barnehagen, slik at det blir tid og rom til å ivareta barnets fantasi og fri lek. 

4.5 Rytme 

Rytmer er et vesentlig element i et lite barns liv. Rytmene er vesentlig for alt levende liv på 

jorden. Kort forklart er alle levende organismer, slik som vev, organer og kroppen som helhet, 

gjennomarbeidet av rytmer. Rytme erstatter kraft. Barn i vekst blir båret av gode pedagogiske 

rytmer.  

«Rytmer i naturen påvirker oss og vår utvikling som menneske, og vi må bruke det som en 

mulighet i oppdragelsen, gjennom å tilrettelegge for en rytmisk hverdag» (Paulsen, 2008, 

s.66-67). Gode rytmer er elastiske og tilpasningsdyktige i forhold til døgnet, måneden og året. 

Det er forholdet mellom indre biologiske behov og de rytmer som omgir oss, som er 

betydningsfulle, for at vi skal føle oss vel. 

Alt som foregår i og rundt barnets liv påvirker det rytmiske i kroppen. Dersom hverdagen til 

barnet er forskjellig fra dag til dag vil det virke forstyrrende, mens en rytmisk hverdag vil 

virke trygg og forutsigbar og styrke barnets vekst og utvikling (Paulsen, 2008). 

For pedagoger og foreldre som arbeider med barn, kan man se at rytme er et viktig 

hjelpemiddel i omsorgen. For å skape en god rytme bør vi ha god tid. Det er bare mulig å 
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skape en rytme for barnet når vi over en lengre periode gjentar det samme hver dag, til samme 

tid. Først da blir det en rytme som vil virke positivt på barnet. Barn trenger en mer 

regelmessig hverdag enn voksne gjør, og i motsetning til oss voksne opplever barn like mye 

spenning i det kjente som i det ukjente. Rytme for ettåringen handler om basisbehov som 

måltid, stell, søvn og lek. Et lite barn trenger en fast rytme i forhold til kroppslig omsorg, 

rikelig med søvn, og faste måltider som blir inntatt sammen med andre, regelmessig. Rytmer 

for å vaske hender, børste hår og å kle på seg. I en småbarnsgruppe er det ikke viktig å fylle 

dagen med aktiviteter. Barn under tre år har nok med å utforske seg selv, sine ferdigheter og 

sine omgivelser (Paulsen, 2008). I tillegg til dagsrytmen har barnehagen en ukesrytme. 

Eksempel på dette kan være en fast turdag. Det er det forutsigbare i rytmen som gir barnet 

trygghet, det gjenkjennelige. Årsrytmen følger naturen og det som skjer ute. Det er 

gjentagelser barnet opplever år etter år. Medopplevelse i årsløpet kan for eksempel markeres 

ved en vårblomst på bordet i april eller lønneblader i vakre farger på høsten (Paulsen, 2008). 

Et daglig liv i barnehagen som er etablert rytmisk i forhold til en gjennomtenkt uke-, og års 

rytme gir trygghet, forutsigbarhet og variasjon for et lite barn. En dagsrytme som veksler 

mellom inne og uteliv, ro og aktivitet, gir god innpust og utpust for små barn. Å leve med i 

årets rytmer og å feire årstider og høytider med små fester, bidrar til en trygg, harmonisk 

rytme som bærer oss og barna gjennom dagen, uken og året. 

5. Steinerbarnehagen møter ettåringen 

Som tidligere nevnt i denne oppgaven, deler steinerpedagogikken barnets utvikling inn i tre 

syvårsperioder. Ettåringene tilhører den første syvårsperioden, som varer frem til fylte syv år, 

ca. ved tannfellingen. Den første syvårsperioden kan deles inn i tre faser. 0 år - 2 ½ - 3år, 2 ½ 

år - 5år, og 5 år - 7år. Ettåringen tilhører den første fasen, og det er derfor naturlig for meg å 

legge mitt fokus her i denne oppgaven. 

Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og første klasse, trekker frem oppdragelses- og 

læringsmål innenfor steinerpedagogikk frem til syv år.  

• Det overordnede mål innenfor steinerpedagogikk er å forstå det enkelte barns 

individualitet og bringe det til fri og harmonisk utfoldelse i det sosiale liv  

• Det er å ta hensyn til at hvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt  

• Det er å ta hensyn til at barnet i førskolealder har en særlig sensitivitet i sansningen med 

begrenset mulighet for å sile inntrykkene  

• Det er å ta hensyn til at barnet trenger rytmer i hverdagen  

• Det er å ta hensyn til at barnet lærer først og fremst gjennom etterligning, forbilde og 
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handling  

• Det er å ta hensyn til at hver alder utvikler noe nytt som har noe typisk ved seg 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Alle disse punktene er relevante, enten barnet er ett år eller seks år, men noen av punktene er 

kanskje enda viktigere jo yngre barnet er, med tanke på mindre forståelse og erfaringer. 

5.1 Utforming og omgivelser 

Forfatter og tidligere leder av barnehageseminaret i København, Inger Brochmann sier at vi 

må tenke nye tanker om barnehagen; vi må tenke på det som et hjem. Mange barn tilbringer 

en større del av dagen i barnehagen enn hjemme. Bare det i seg selv er grunn nok til å forsøke 

å skape en barnehage med hjemlige omgivelser (Mathisen, 1994). Paulsen har drevet 

steinerbarnehage og arbeidet med steinerpedagogikk både nasjonalt og internasjonalt, og 

beskriver hvordan hun har jobbet med innemiljøet i steinerbarnehagen; «Vi ønsker at barnet 

skal kjenne trygghet og varme i sine omgivelser. Valg av enkle former og duse, rolige farger 

er med på å opprette denne tryggheten» (Paulsen, 2008, s.93). Paulsen sier videre at det er 

mange måter å løse utformingen på, men at det er viktig å tenke over hvordan vi som 

mennesker, og spesielt de små barna, blir påvirket av sine omgivelser. Barn, med sine åpne 

sanser, er mer utsatt enn voksne. De blir sterkt påvirket av form og farge. Vi ønsker at barnet 

skal forbli i en drømmende verden de første årene, og velger former og farger ut ifra det. 

Rolige, myke og runde former stimulerer det drømmende. Barn er forskjellige og opplever 

ting individuelt, derfor er det viktig å velge enkle og nøytrale farger og former (Paulsen, 

2008). 

I den pedagogiske planen for steinerbarnehagene står det at det fysiske miljøet er avgjørende 

for barnets trivsel. Steinerbarnehagene vektlegger derfor følgende:  

Harmoniske farger på rommene. 

- bevegelsesmuligheter. 

- få og gode kvalitetsleker. 

- lun belysning. 

- sanseinntrykk som ikke overvelder barnet. 

- gode stelle- og sovemuligheter, god, næringsrik, mild og hjemmelaget mat, tilpasset små 

barns fordøyelse. 

- vakre og enkle billedbøker. 

- natur og utemiljø for barns fysiske mestring og sanseopplevelser 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008, s.14). 

Drøfting: 

Jeg tenker at det er viktige aspekter som vektlegges i steinerpedagogikken. Med tanke på slik 
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Steiner beskriver det; at barnet i første syvårsperiode er som et helt sanseorgan, fullstendig 

hengitt til omgivelsene, og opptar alt som skjer rundt det (Steiner, 2006). Omgivelsene kan 

ikke være tilfeldige i steinerbarnehagen. Når sansene står så sterkt i sentrum hos ettåringen 

bør omgivelsene tilrettelegges deretter. Ved å vektlegge dette tenker jeg at ettåringen møter 

gode og trygge omgivelser i steinerbarnehagen. 

5.2 Dagsrytme og søvn 

En gjentagende, langsom og trygg rytme gjør barnet glad og fornøyd. En god hverdag i 

steinerbarnehagen inneholder veksling mellom aktivitet og hvile, måltider og stell til faste 

tider, med god tid til pleie/stell/berøring av det lille barnet, faste og enkle ritualer rundt måltid 

og soving, god tid til bevegelse og lek (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Den faste rytmen 

gjør dagen trygg og forutsigbar både for barnet og de voksne. 

Barn mellom 1- og 2- års alder har behov for søvn og hvile en gang i løpet av 

barnehagedagen. Barnet kan sove alt fra en til tre timer, etter behov 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Det er individuelt hvor mye et barn trenger å sove, og det 

er derfor viktig å iaktta hvert enkelt barns behov for søvn. Barn som er uthvilte og får nok 

søvn er ofte mindre utsatt for sykdommer,  fordi søvnen styrker barnets immunforsvar 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Den pedagogiske planen for steinerbarnehagene påpeker 

viktigheten av gjenkjennbare, trygge og faste ritualer for at barnet letter skal falle til ro og 

sovne. I steinerbarnehagen kan dette gjøres ved å synge faste sanger, spille på et beroligende 

instrument og la barnet ha med seg en koseklut, bamse og/eller smokk 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Drøfting: 

Ettåringen som minst og ny i barnehagen har et enormt behov for trygghet. En fast, god og 

repetetiv rytme skaper forutsigbarhet og trygghet. Dette er derfor helt essensielt på en 

småbarnsavdeling. For å understreke dette vil jeg hente opp noe jeg skrev tidligere i 

oppgaven, nemlig hvordan Paulsen beskriver viktigheten av rytmen: «alt som foregår i og 

rundt barnets liv påvirker det rytmiske i kroppen. Dersom hverdagen til barnet er forskjellig 

fra dag til dag vil det virke forstyrrende, mens en rytmisk hverdag vil virke trygg og 

forutsigbar og styrke barnets vekst og utvikling» (Paulsen, 2008). 
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Ved å stadfeste i den pedagogiske planen at steinerbarnehagen er åpen for å la barnet ha med 

seg et overgangsobjekt, som for eksempel smokk eller koseklut ved soving viser etter min 

mening at pedagogikken har et sterkt fokus på trygghet hos barna og at forståelsen av hvor 

viktig dette er for de minste er på plass. Med overgangsobjekt menes et objekt som barnet har 

med seg hjemmefra, og som minner barnet om den tryggheten den kjenner fra hjemmet og 

foreldrene. Dette kan være nyttig for de minste ved overgang fra hjemmet til en 

barnehageinstitusjon, men det kan også være et objekt som lettere får barnet til å falle til ro 

ved soving i barnehagen. Jeg tenker at det er veldig viktig å ha en god dialog med foreldrene 

slik at barnehagen kan tilrettelegge best mulig for det enkelte barnet, basert på hva det er vant 

med hjemmefra. Dette for å gjøre overgangen fra hjem til barnehage så liten som mulig. 

5.3 Sansepleie 

Steinerbarnehagen legger stor vekt på sansene og pleie av disse. Steiner selv beskriver barnet 

som et helt sanseorgan (Steiner, 2006). Vigdis Bunkholdt skriver at små barn tar imot 

inntrykk gjennom sansene sine (Bunkholdt, 1998). På en småbarnsavdeling i 

steinerbarnehagen fokuseres det på pleie av de nedre sansene, som i følge Steiner er de 

sansene som primært er knyttet til den fysiske kroppen og til viljeskreftene hos barnet. Disse 

er det særdeles viktig å pleie i første syvårsperiode. 

Berøringssansen pleies gjennom menneskelig berøring, nyanserte opplevelser og 

naturmaterialer. 

Livssansen pleies gjennom riktig ernæring, rytmisk hverdag, gode og levende inntrykk fra 

omgivelsene og beskyttelse mot belastende inntrykk. 

Bevegelsessansen pleies gjennom bevegelsesfrihet i trygge og utfordrende omgivelser. 

Likevektssansen pleies ved å la barnet få krabbe, reise seg og gå på egne premisser, å sørge for 

anledning til variert byggelek og å legge til rette for ulike former for balanselek inne og ute 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Drøfting: 

Barnet tar til seg alt gjennom sansene. At steinerbarnehagen har en utvidet sansemodell som 

tilpasses barnets alder forteller meg hvor sentrale sansene er i steinerpedagogikken. 

Steinerbarnehagen har ulike måter å arbeide med og pleie de forskjellige sansene på ulike 

alderstrinn, noe som tydeliggjør at stimuleringen av barnets sanser blir ivaretatt. 
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5.4 Ernæring og måltid 

Steinerbarnehagen vektlegger ernæringsrik mat og gode sosiale rammer rundt måltidene i 

barnehagen. For å tydeliggjøre hvor viktig dette er har forbundet for steinerbarnehagene 

skrevet et vedlegg til den pedagogiske planen, som omhandler måltider og ernæring i 

steinerbarnehagen. Her beskrives det at barnehagene lager maten selv og den tilberedes i rom 

hvor barna oppholder seg (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Barna kan kjenne duften, se på 

matlagingen eller delta selv. Barna kan høre lyden av koking eller steking og kanskje også få 

en liten smakebit underveis. Hele sanseapparatet stimuleres, blant annet lukt, smak, syn og 

hørsel. Vedlegget påpeker også hvordan matlagingen stimulerer barnas lek, gjennom 

etterligning. Barna etterligner matlagingen i dukkekroken parallelt eller i etterkant 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Steinerbarnehagen bruker helst korn som er økologisk eller biodynamisk dyrket, og ofte 

brukes råvarer fra egen hage i barnehagen. Korn har B-vitaminer og mineraler i tillegg til 

energi og proteiner. Maten som serveres er hovedsakelig vegetarisk 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Barnehagebarn tilbringer mye av sin tid i barnehagen og spiser opptil tre av sine måltider 

der. Det er viktig at maten de får er sunn og god. Dette gir oss en unik mulighet til å 

kombinere sunn ernæring med gode sanseopplevelser og gode vaner 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008, vedlegg 1, s.2). 

Drøfting: 

Mat er et av basisbehovene til et lite barn, og mennesker generelt. Det er her vi henter energi 

til å bevege oss, tenke og tale. For et lite barn som hele tiden sanser og bearbeider inntrykk, 

som leker og er i bevegelse mesteparten av sin våkne tid, er det ikke vanskelig å forstå hvor 

viktig ernæring er. Barnet må få nok næring, men også riktig næring. Dette er viktig, særlig 

ettersom barna ofte tilbringer mer tid i barnehagen enn hjemme i ukedagene. At 

steinerbarnehagen har valgt å lage et eget vedlegg til den pedagogiske planen som omhandler 

måltid og ernæring, tenker jeg er betydningsfullt i møtet med ettåringen. Ikke bare for 

ettåringen, men alle barnehagebarn. Grunnen til at jeg mener at dette er meget vesentlig for 

ettåringen, er det faktum at det er i tidlig barndom grunnlaget for god helse dannes hos barnet.  

Matkultur og matglede er vesentlig for denne aldersgruppen da barnet da begynner sakte, men 

sikkert overgangen fra spedbarnsnæring til småbarnsmat. Det er viktig at pedagoger 

opparbeider et bevisst forhold til ernæringsspørsmål. Hvordan er råstoffene dyrket frem, 
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hvordan blir maten laget, hvordan ser måltidet ut – estetisk? Ensidig kosthold bør unngås, 

varierte kvalitetsmåltider må være bestrebelsen. Når barnet kommer i barnehagen som 

ettåring skal barnet ha aldersadekvat, god og fast føde. 

5.5 Lek, leketøy og litt om språk 

«Steinerpedagogikken setter frileken høyt, enten den foregår inne eller ute» (Paulsen, 2008, 

s.85). Med begrepet frilek menes lek som er styrt ut i fra barnet selv, uten hjelp fra voksne. 

Frilek er en egenaktivitet hvor barnet lager reglene selv og styrer leken (Paulsen, 2008). 

Barnet benytter frileken til utforsking av ferdigheter, bearbeiding av opplevelser og for å 

uttrykke seg. Frileken bidrar positivt i barnets utvikling som menneske (Paulsen, 2008). 

Steinerpedagogikken legger vekt på å ha leketøy i naturlige materialer som gir gode 

sanseopplevelser. Eksempler på dette kan være ull, tre eller silke. Leker skal helst ikke være 

naturtro gjengivelser som gir en låst form. Er leken formet som en tydelig bil vil ikke dette 

stimulere barnets fantasi og bilen kan ikke være noe annet enn en bil. Dersom en leke ikke har 

en låst form, for eksempel en trerot eller en kloss vil dette stimulere fantasikreftene i barnet 

og barnet kan selv se for seg og bestemme hva leken skal være (Steinerbarnehageforbundet, 

2008). På samme måte ønsker steinerpedagogikken og benytte dukker som ikke har et låst og 

ferdig uttrykk. Steiner hevdet at dersom dukken var «fin» med ekte hår og malte kinn er 

dukken ferdig. Det er lite for hjernen å arbeide med. Steiner mente at å ha en dukke som var 

enkelt utformet og mindre ferdig i utseendet, vil stimulere barnets fantasi, noe som igjen 

bidrar til hjernens utvikling (Steiner, 2006). 

Drøfting: 

Ettåringene leker ofte med det de kan få tak i. Mitt inntrykk er at leken er en form for 

utforsking, en måte å bli kjent med verden på. Barnet er under utvikling og det er viktig å 

tilrettelegge for at utviklingen kan stimuleres på best mulig måte. Steinerpedagogikken satser 

på gode sanseopplevelser når det gjelder leketøy, og jeg tenker at dette er essensen i 

ettåringens lekebehov. Jeg undrer allikevel på om dette er nok? Når et barn som er liten som 

en ettåring, som enda ikke har mange begreper og erfaringer, ville det ikke da være av 

betydning at de fikk leker med en tydelig form som kan sorteres, og hvor leketøyet har en klar 

hensikt eller formål? 
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Barn nyttiggjør seg av sine erfaringer gjennom leken. I leken og med leketøy bearbeider 

barnet kunnskap av alle slag og nye begreper øves og undersøkes. Barn bruker språk og lyder 

og hører hvordan ordene klinger når de uttales. Barnet åler seg frem under sofaen og finner ut 

hvor stor plass han/hun egentlig tar. Barn utsettes for et hav av kortvarige inntrykk, og slik jeg 

ser det behøver barn god tid til lek med få og enkle leker i et kjent og trygt miljø. Da får de 

muligheten til å bearbeide egne inntrykk og erfaringer som gir mening. Jeg antar da at barna 

etter hvert også evner å snakke om det de har opplevd, gjort og lekt. Når vi lager tøyseord og 

bekrefter ettåringens lekelyder, vekker vi språkglede, samtidig som vi tenker på å omgi barn 

med et godt og variert språk. 

Det er nok mange sammenkoblinger med tanke på formforståelse eller formgjenkjennelse, 

begreper, leketøy og språkutvikling som hadde vært spennende å utdype, men for å ivareta 

fokus på temaet mitt, får dette bli stående som en antydning.  

Det er ikke slik at ettåringen er stille i ett år for så å begynner å snakke, men en nøysom 

prosess hvor bablingen går over i språk. Ettåringer forstår langt flere ord enn de selv kan si. 

Leker blir omtalt på fantasifulle måter, kanskje uten at vi forstår det? Blikkontakt og nærhet er 

derfor av stor betydning. Barn peker på leketøyet og «forteller hva de ser» eller opplever med 

gester, lyder og ord. 

5.6 Voksenrollen i Steinerbarnehagen 

«Alle medarbeidere i barnehagen har som oppgave å ivareta barnets vesen. Det innebærer å 

vise omsorg til hvert enkelt barn og imøtekomme dets behov for at det kan vokse opp i 

overensstemmelse med sin egenart» (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s.11). 

Steinerbarnehagen ønsker tydelige voksne som skaper trygge rammer for barna, voksne som 

er gode forbilder til etterligning og voksne som jobber for at barnet skal føle seg vel i sin egen 

kropp (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Sunne forbilder med glade miner og ekte 

kjærlighet, fremmer utviklingen av barnets fysiske organer (Steiner, 2006).  

Et godt samarbeid mellom de ansatte i barnehagen er en forutsetning for at arbeidet med barna 

skal fungere på en god måte. En positiv tone blant medarbeidere som støtter hverandre, skaper 

trygghet og velvære hos barna (Paulsen, 2008). Steinerbarnehagen har kollegiemøter med 

avdelingsmøter, som oftest en kveld i uken, for å styrke et tett samarbeid mellom personalet. 

Kollegiemøtet består vanligvis av en sosial del hvor de ansatte deler et måltid sammen, mens 
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man samtaler og har det hyggelig, en faglig del med pedagogisk påfyll og en kreativ del der 

samtlige får øvet sine kreative evner. Kombinasjonen av dette bidrar til bedre relasjoner blant 

de ansatte, samtidig som alle får faglig påfyll (Paulsen, 2008). 

En viktig del av det steinerpedagogiske grunnsynet på oppdragelse beskrives i den 

pedagogiske planen: 

 

Det er grunnleggende å ha bevissthet om at all oppdragelse er selvoppdragelse. Dette 

innebærer at den voksne tar sin egen utvikling på alvor, spesielt med tanke på seg selv 

som rollemodell. Samtidig innebærer uttrykket at en ser barnet som en aktiv part i sin 

egen utvikling (Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

En holdning som sier at vi som voksne aldri er ferdig utlært, oppmuntrer til å hele tiden søke 

ny lærdom. Denne måten å tenke på gjør at vi må forholde oss åpne og være mottagelige for 

ny og relevant kunnskap. Holdningen bidrar også til en bestemt måte å se barnet på. Barnet er 

ikke bare en liten voksen som skal bli stor, men et helt eget individ som er med på å forme 

seg selv. 

Drøfting: 

Voksne gjør barnehagen til det den er. Når jeg tenker tilbake på barnehagetiden til mine egne 

barn, blir dette et viktig anliggende. Det er de voksne som skaper hverdagen til barna. Alt 

avhenger av dem. Selv med verdens mest fremragende pedagogikk på papiret, har du ingen 

ting uten de voksne, de ansatte i barnehagen. Med pedagogens holdning overfor barnet og 

kunnskap om barnets behov, vil dette avgjøre hovedtyngden i kvaliteten på barnehagen. 

Ettåringen lærer gjennom å etterligne og for å kunne etterligne må barnet føle seg trygt. Et 

tydelig og godt forbilde, som gir omsorg og kjærlighet, er helt nødvendig i barnehagen. Jeg 

mener også at jevnlige og hyppige kollegiemøter styrker personalet i steinerbarnehagen, både 

faglig og sosialt, og dette sørger for at man jobber sammen om felles mål. Dette kommer 

barna så vel som de ansatte til gode. 

5.7 Utfordringer 

Utfordringene på en småbarnsavdeling knyttet til voksenrollen er tilknytningen. Dette blir 

veldig sårbart dersom en av de voksne blir syke eller er borte fra jobb. Som jeg tok opp 

tidligere i oppgaven, under tilknytning, søker barna etter å holde seg i nærheten av sine 

omsorgspersoner for beskyttelse og nærhet. I barnehagen blir dette de ansatte på avdelingen. 



27 

 

Dersom denne tilknytningen trues, eller ikke er til stede, kan barnet bli utrygt og reagere 

deretter (Haugen, et. al., 2014). Med tanke på de voksne er derfor bemanning en utfordring. 

Når vi ser på alle behovene en ettåring har, er de i hovedsak basert på voksen tilstedeværelse 

sammen med barnet. Ettåringen trenger mye en- til en- kontakt for bekreftelse, trygghet og 

nærhet. Nye krav og konstant press om full barnehagedekning gjør at antall ansatte pr. barn 

har gått ned de senere årene, i hvert fall i veldig mange barnehager. Dette er lite heldig for alle 

barnehagebarn, men ekstra uheldig for de sårbare ettåringene. 

En annen utfordring de voksne har med ettåringen i barnehage, er skjerming. Ettåringen har 

ikke noe filter på inntrykk de tar inn, og de føler alt på hele kroppen. Med mange flotte og 

energiske 2-3 åringer på en småbarnsavdeling kan det bli litt voldsomt for ettåringene til tider, 

i hvert fall i starten. Hvordan kan da vi best mulig skjerme og ivareta ettåringen? 

Steinerbarnehager er avdelingsbarnehager. Dvs. at barna er delt opp i avdelinger med egne, 

separate arealer, basert på alderen 1-3 eller 3-6. Det at avdelingen er separat i motsetning til 

en basebarnehage, gjør at ettåringene blir skjermet for alt for mange barn og inntrykk. Det er 

allikevel en utfordring med skjerming inne på hver enkelt avdeling, da det er tydelig at også 

dette kan være voldsomt for de miste. Her trengs det voksne som er bevisste og aktivt jobber 

for å skape et godt og trygt miljø. 

Drøfting: 

Utfordringer er utfordringer, og de kommer vi ikke unna. Det viktigste er at vi hele tiden er 

dem bevisste på å møte dem på en god måte og finne gode løsninger. Det ideelle hadde vært å 

ha større voksentetthet og mer småbarnspedagogisk kunnskap på småbarnsavdelingene. Dette 

hadde løst mange av utfordringene rundt ettåringene. 

5.8 Tilvenning og foreldresamarbeid 

Barnehagens oppgave er å ta i mot barnet og foreldrene på en slik måte at trygghet kan oppstå 

(Paulsen, 2008). Paulsen forklarer at det mellom foreldre og ansatte i barnehagen må skapes 

en gjensidig trygghet og interesse for det som skjer i hjemmet og i barnehagen. Gjennom å 

utveksle kunnskap om barnet og lære hverandre å kjenne, kan vi se hva som er det beste for 

barnet i ulike utviklingsfaser og situasjoner. I tillegg vil det å formidle kunnskap om barnets 

utvikling i forhold til steinerpedagogikken, være til hjelp og støtte for foreldrene (Paulsen, 

2008). Daglig dialog med foreldrene i tilvenningsperioden vil sikre kvaliteten på hverdagen til 
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barnet. Det er ingen fasit på hvordan en tilvenning bør fungere, fordi alle barn er ulike. 

Tilvenningsperioden må tilpasses enkeltbarnets behov i samarbeid med foreldrene (Paulsen, 

2008). «Foreldrene er våre nærmeste samarbeidspartnere. Vår felles oppgave er å bygge bro 

mellom to arenaer i barnets liv» (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Utover 

tilvenningsperioden ønsker barnehagen et godt og tett samarbeid med foreldrene. Foruten de 

daglige samtalene, har barnehagen foreldresamtaler, som omhandler hvert enkelt barn, samt 

foreldremøter som omhandler temaer som angår hele foreldregruppen. I tillegg deltar 

foreldrene på dugnader, foreldreseminarer og årstidfester.  

Drøfting: 

Trygghet er nøkkelordet både når det kommer til ettåringen og foreldrenemed tanke på en 

barnehageinstitusjon. Foreldrene har behov for å føle seg trygge på at barnet deres blir godt 

ivaretatt av de ansatte i barnehagen. Barnet har behov for en trygg tilknytning, slik at det får 

mot nok til å utfolde seg og utforske verden. Det holder ikke bare med en trygg tilknytning 

hjemme. Ettåringen trenger en tilknytningsperson i nærheten gjennom hele dagen for å føle 

trygghet. Her vil jeg referere til trygghetssirkelen som er beskrevet tidligere i oppgaven. 

«Trygghetssirkelen tydeliggjør for oss dynamikken mellom avhengighet og selvstendighet. 

For å tørre å utforske og være selvstendig, må barnet føle seg trygt og vite at noen passer på, 

slik at når det har behov for å komme tilbake fra selvstendighet til avhengighet, er det en 

tillitsvekkende voksen til å ta imot og dekke dette behovet (Brandtzæg, et. al., 2016)». 

Et barn som viser trygg tilknytning opplever et trygt samspill. De bruker sin omsorgsperson 

som en trygg base for å kunne utforske sitt miljø. Et trygt barn blir kreativ i lek og virker, slik 

jeg ser det, å være på plass med seg selv og miljøet. Når mor forlater barnet, for eksempel ved 

avlevering i barnehagen, vil nok et trygt barn likevel vise at det er lei seg.  

Barn som har en utrygg tilknytningsstil, reagerer betydelig mindre i spesielle situasjoner, som 

for eksempel når mor forlater barnet i barnehagen. De leker, men det er kanskje litt mangel på 

glede. Fra min egen begrensede erfaring kan det virke som utrygge barn søker mindre trøst 

eller nærhet, selv om de trenger det. 

I en tilvenningsperiode der ettåringen møter barnehagen for første gang, er det viktig å ha god 

tid. Vi må iaktta barnet og prøve å lese barnets behov, for å best mulig tilrettelegge slik at 
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overgangen fra en hjemmesituasjon til en barnehagesituasjon blir så liten som mulig. 

Kunnskap om tilknytning, og hvordan vi kan jobbe med dette i barnehagen, bør være et krav. 

Et tett og godt samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagen, ser jeg på som helt 

avgjørende for barnets trygghet og trivsel. Det å jobbe sammen om barnets beste, vil styrke 

kvaliteten betraktelig og gjøre det lettere for både foreldrene og barnehagen å få et helhetlig 

bilde av barnet og dets behov. 

6. Konklusjon/Avslutning 

Som en avsluttende del på min oppgave vil jeg oppsummere og reflektere over min 

problemstilling; 

Hvordan kan steinerbarnehagen på best mulig måte ivareta 1-åringens behov? 

Jeg startet denne oppgaven ved å forsøke å danne et bilde av ettåringen i forhold til 

utviklingen. Det er viktig å påpeke at det i denne alderen er store individuelle forskjeller, men 

vi har allikevel noen veiledende punkter vi kan forholde oss til. 

6.1 Utvikling 

Det er en enorm utvikling som finner sted i barnets andre leveår. Viljeskreftene blomstrer, og 

med dette klarer ettåringen å konfrontere tyngdekraften og oppnå en oppreist stilling. Barnet 

begynner å gå. Grovmotorisk er dette en stor milepel for barnet. Ser vi på finmotorikken til 

barnet, legger vi merke til at det i denne alderen begynner å bruke pinsettgrep. Dette lille 

grepet med tommel og pekefinger krever tydelig kontroll på fingrene. Videre begynner ordene 

å komme og barnet danner nå grunnlaget for språkutviklingen. Ettåringen lytter, iakttar og 

forstår langt mer enn det klarer å uttrykke gjennom språk. Barnet blir bevisst på andre 

mennesker, og det faktum at de også har tanker og følelser. Dette er starten på barnets 

empatiutvikling. Ettåringen utforsker verden gjennom sansene sine og gjennom lek. I 

oppgaven har jeg også belyst steinerpedagogikkens syn på utvikling. Her tilhører ettåringen 

den første syvårsperioden. Viljeskreftene er i sving. Det legges vekt på frilek, etterligning og 

sansene. Alt i barnets omgivelser virker inn og bidrar til utviklingen. De små svampene suger 

til seg alt på godt og vondt, uten filtreringsevne. Det er mye inntrykk, og ettåringen blir raskt 

sliten og trenger å hvile. Dette tar oss videre i oppgaven, hvor vi belyser ettåringens behov. 
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6.2 Behov 

Gjennom denne oppgaven har det blitt enda tydeligere for meg hva som er det aller viktigste 

behovet hos de minste barna i barnehagen, nemlig trygghet. Uten trygghet kan ikke barnet 

blomstre. Barnet trenger trygghet for å tørre å ta del i verden. Hvordan oppnår barnet denne 

tryggheten? Hovedsakelig gjennom en trygg og god tilknytning. En voksen barnet har 

oppnådd en tilknytning til, som er til stede, og som ser barnet. En trygg voksen som barnet 

kan søke etter og komme til, når behovet er der. En trygg havn. En bekreftende voksen, som 

kan være med og bekrefte det barnet oppdager i sin utforsking av verden. Uten trygghet vil 

barnet ha vanskelig for å utvikle seg normalt. 

Ettåringen utforsker verden gjennom sansing og lek. Tilrettelegging av omgivelsene er derfor 

et stort behov for at barnet skal få riktige utfordringer og kunne oppleve mestring og glede. 

Her belyste oppgaven Steiners sansemodell bestående av 12 sanser. Fokuset i denne oppgaven 

var de fire nedre sansene, da disse legges mest vekt på i den første syvårsperioden. I 

steinerpedagogikken ønsker man å pleie berøringssansen, livssansen, bevegelsessansen og 

likevektssansen i førskolealderen. Men enda viktigere er gode forbilder til etterligning. Vi vet 

at de små hermer etter oss voksne. Det er en måte å utforske og lære på, og ligger i barnets 

natur. De små trenger derfor voksne som er bevisste på sin påvirkningskraft, og som streber 

etter å være etterligningsverdige forbilder for barna. 

En god rytme i hverdagen er trygt og forutsigbart for ettåringen. Rytmen bidrar til at barnet 

får mat når kroppen er sulten, hviler når kroppen er trøtt, og leker og utforske når kroppen er 

uthvilt. Rytmen er gjentagende og gjenkjennelig. Dette er en stabilitet som barnet har behov 

for.  

6.3 Steinerbarnehagen 

Jeg har i denne oppgaven sett på hvordan steinerbarnehagen møter ettåringens behov, og 

drøftet dette. Ut i fra det er min konklusjon at steinerpedagogikken har gode forutsetninger for 

å møte ettåringene i barnehagen. Med sitt «hjemlige» preg med voksne som bevisst sysler 

med oppgaver, med tanke på ettligningstanken, kan det gi følelsen av å være i et hjem. Det 

kan bidra til at overgangen fra hjem til institusjon blir mindre. Et helhetlig fokus på hvordan 

omgivelsene virker inn på barnet gjennom sansene, og tilrettelegging ut i fra det, tenker jeg er 

en ekstra styrke for steinerpedagogikken, som gagner de yngste. Generelt sett, ut i fra hva jeg 
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har lært om steinerpedagogikken, vil jeg påstå at den ivaretar også de yngste barna på en god 

måte. I et samfunn med mye press helt ned til barnehagen, med testing, krav og resultater som 

skal måles opp og ned, og med press på barnehager til å benytte digitale verktøy, tenker jeg at 

det er viktig å ikke glemme hovedfokuset, nemlig barna, spesielt de minste. I lys av 

oppgavens arbeid med å finne svar på hva slags behov ettåringen har, og det jeg kom frem til 

her blir mitt svar på min problemstilling følgende: 

Hvordan kan steinerbarnehagen på best mulig måte ivareta 1-åringens behov? 

Steinerbarnehagen bør tilpasse sin praksis med tanke på de ettåringene de har på avdelingen, 

til enhver tid. Rom og muligheter for individuelle behov, er et rop fra de minste. Alle barn er 

forskjellige, og det bør de få lov til å være. Gi barna så mye oppmerksomhet og tid som 

mulig, og ha tålmodighet med dem. Overgangen fra hjemmet føles ofte stor, og ettåringen 

trenger tid til å opparbeide seg en trygg tilknytning til de ansatte. Vær interessert og bekreft 

ettåringens oppdagelser. Ha et godt samarbeid med foreldrene og jobb sammen med dem for 

barnets beste. Søk kunnskap og vær interessert i å lære, både gjennom bøker, kollegaer, og 

andre steder det er relevant kunnskap å hente. Og viktigst av alt; ha kjærlighet for barnet. Jeg 

avslutter dette med noen vakre ord fra en meget klok dame, Astrid Lindgren: 

«Gi barna kjærlighet, kjærlighet og enda mer kjærlighet. Så kommer manerene av seg selv» 

(Strömstedt, 2002). 
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