
 

Steinerhøyskolen 

Bachelor Program 

 

 

Barn med utrygg tilknytningsadferd i 

Steinerbarnehagene. 

I hvilken grad kan Steinerpedagogiske prinsipper brukt i barnehagen 

være egnet til å ivareta barn med utrygt tilknytningsmønster? 

 

Edit Maria Haglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall ord: 11978 

Sted og dato: Spydeberg 22.4.2018 

 



ii 

 

Innhold 
 
 Innledning................................................................................................... 1 

     Bakgrunn for valg av tema....................................................................... 1 

     Faglig begrunnelse................................................................................... 2 

     Problemstilling......................................................................................... 3 

     Presentasjon av kilder.............................................................................. 3 

     Oppgavens oppbygging........................................................................... 3 

 

 1 Presentasjon av tilknytningsteori.......................................................... 5 

     John Bowlby............................................................................................ 5 

     Erik Erikson............................................................................................. 9 

        

 2 Barnets internaliseringsprosess ved utrygg tilknytning.................... 13 

     Miljøets betydning for barnets internalisering....................................... 13 

     Den voksnes betydning for barnets internalisering................................ 16 

     Lekens betydning for barnets internalisering......................................... 18 

 

 3 Sentrale pedagogiske prinsipper i Steinerbarnehagen...................... 21 

     Steiners” tilknytningsteori” ................................................................... 21 

     Forbilde og etterligning.......................................................................... 22 

     Sansepleie.............................................................................................   24 

     Rytme..................................................................................................... 25 

     Lek.......................................................................................................... 27 

 

  4 Drøfting................................................................................................. 30 

 

  5 Avslutning............................................................................................. 33 

 

  6 Litteraturliste....................................................................................... 34 

 

        



iii 
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   there is a crack                                             

in everything, that´s how                                            

the light gets in (Leonard Cohen)              
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Innledning.  

Bakgrunn for valg av tema.                                                                                                                                 

Mitt valg om å fokusere på barn med utrygg tilknytning, og i hvilken grad de 

Steinerpedagogiske prinsipper kan være egnet til å ivareta disse, har sitt utspring i en 

telefonsamtale noen år tilbake.                                                                                                  

En periode var jeg på utkikk etter nye arbeidsutfordringer, og jeg kontaktet et 

bemanningsbyrå for å høre om de hadde mulighet for å bistå meg i min søken etter annet 

arbeid. Damen jeg pratet med fortalte meg at det kunne de nok dessverre ikke, så sant jeg ikke 

ville jobbe i barnehage.                                                                                                          

Etter omtrent et minutts telefonsamtale der vedkommende ikke har noen kjennskap til meg, 

tilbyr hun meg altså som eneste alternativ jobb innenfor noe der kompetanse og personlige 

egenskaper er av den største betydning.                                                                                    

For meg ble det gjennom dette lagt for dag en respektløshet ovenfor både barn og ansatte i 

barnehager som provoserte meg sterkt. Barn er vår fremtid, og tilbringer i dagens samfunn 

svært mye tid av sin oppvekst i barnehagen. Det faktum at hvem som helst umiddelbart kan få 

arbeid i en hvilken som helst barnehage fant jeg så spesielt at jeg ble helt overbevist om at 

barnehage skulle jeg aldri noensinne arbeide i.                                                          

Tilsynelatende virket det som at det ikke eksisterte kvalitetssikring av hverken faglige 

kvalifikasjoner eller personlige egenskaper. Ikke bare fikk dette meg til å undres over hva 

slags hverdag barn i barnehage faktisk har, men det skapte også spørsmål rundt hvordan det 

vil være å ha sitt daglige arbeide på en slik arbeidsplass. Med stadig utskiftning av vikarer og 

kolleger som kanskje både er uegnet og lite kvalifiserte på mange områder, må hverdagen 

fremstå som slitsom både for store og små.                                                                                

En viss tid etter dette, ble jeg spurt av en venninne om jeg ikke kunne tenke meg å være vikar 

i barnehagen hun var ansatt i. Hun fremla forslaget sitt på det grunnlaget av at styrer i 

barnehagen la stor vekt på nettopp de personlige egenskapene hos de ansatte, uavhengig av 

tittel. Hun mente jeg ville være svært egnet, og ba meg innstendig om å kontakte styrer da de 

trengte dyktige medarbeidere.                                                                                           

Inngangen inn føltes helt annerledes denne gangen, og jeg er nå svært glad for at jeg tok 

skrittet inn i dette. Mange erfaringer og mye faglig kunnskap i forhold til barns utvikling satt i 

sammenheng med relasjonelt samspill, har nå gjort meg desto mer engasjert i hvilket ansvar 

man som ansatt i en barnehage har.  
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Da barnehagen har blitt en arena der barn i høy grad bruker store deler av sin tid, vil en 

kvalitetssikring av det mellommenneskelige samspillet være av stor betydning. Personlige 

egenskaper og evne til å skape gode relasjonelle samhandlinger, vil være viktig for alle barn. 

Spesielt viktig vil det være for barn med utrygg tilknytning.                                                  

Der barn opplever å få sitt behov for utviklingsstøtte dårlig dekket i hjemmet, vil det i enda 

større grad enn normalt kunne trenge støtte fra andre viktige voksne i det daglige.                   

En bevissthet rundt dette, samt en innsikt i hvordan miljøet rundt barnet kan være av 

betydning for dets utviklingsmessige prosesser på positivt vis, er faktorer jeg har et ønske om 

å få en dypere innsikt i.                                                                                                             

Jeg er nysgjerrig på om man vil kunne fremme barns utviklingspotensiale gjennom prinsipper 

Steinerpedagogikken legger for grunn, og på denne måten kunne løfte barnet i det daglige. 

Samtidig har jeg et håp om at temaet jeg har valgt i min bachelor oppgave vil kunne gi meg 

en større innsikt i menneskelige samspill og eventuelle forstyrrelser i disse.          

Fordypningen vil også kunne gi meg en større evne til å se de små nyanser i menneskers 

væremåte og handlingsmønster, samt gi meg et bredere grunnlag for god og utviklende 

kommunikasjon med både barn og voksne i det arbeidet jeg skal utføre.                              

Med tanke på at barn som på ulikt grunnlag kan ha opparbeidet seg dårligere relasjoner til 

voksne gjerne viderefører dette til samspillet med andre barn, vil den relasjonen man kan 

skape til barnet være svært viktig.                                                                                               

Det å anse seg selv som det viktigste redskap man kan inneha for å skape en tillitsfull og 

utviklende relasjon, og på den måten være en støttende faktor til barnets helhetlige utvikling 

er en faktor jeg har den største respekt for. 

Faglig begrunnelse.                                                                                                 

Prinsipper som benyttes i Steinerbarnehagene har et fokus på en helhetlig pedagogikk.         

Det pedagogiske arbeidet i barnehagen søker å oppnå et balansert samspill mellom barnets 

fysiske, følelsesmessige og kognitive evner.                                                                                        

Den fremmer å stimulere sansene til barnet på en grunnleggende og positiv måte, slik at det 

gjennom dette kan bli kjent med seg selv og sin plass i verden.                                             

Dette, samt gjennom et fokus på forutsigbare rammer og voksne med bevissthet rundt sin 

fremtoning og væremåte, arbeides det med å gjøre barnas verden fundamental trygg, 

forutsigbar og god. 
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Årsakene til at det kan oppstå utrygg tilknytning mellom barnet og dets omsorgspersoner kan 

være av svært ulik art. Hvordan tilknytningproblematikk preger barnets indre liv og utvikling 

vil allikevel være ganske lik.                                                                                                    

Selve tilknytningsmønsteret hos barnet opparbeides fra det er nyfødt og etableres i barnets 

første leveår. Min oppgave vil uavhengig av dette konsentrere seg om barnet fra det er 3-6 år. 

Barnehagen vil være inndelt gruppevis, med henholdsvis 0-3 års avdeling og 3-6 års avdeling.                    

Ved å fokusere på barnet fra 3-6 år, er min tanke at det vil kunne komme tydeligere frem 

gjennom barnets adferd hvordan en eventuell tilknytningsskade kan komme til uttrykk.                                         

Barnet mottar og bearbeider opplevelser og hendelser gjennom sine følelser, og gir også 

informasjon tilbake gjennom kroppslige uttrykk og handlinger. De inntrykk barnet mottar vil 

senere kunne komme til syne gjennom barnets adferd.  

Problemstilling. 

Min oppgave vil se nærmere på om de Steinerpedagogiske metoder som blir brukt i 

barnehagen kan medvirke til at en utrygg tilknytning kan gjøres tryggere for barn mellom 3 

og 6 år. Problemstillingen ble på grunnlag av dette følgende: 

I hvilken grad kan Steinerpedagogiske prinsipper brukt i barnehagen være egnet til å 

ivareta barn med utrygt tilknytningsmønster? 

Presentasjon av kilder. 

Denne oppgaven vil være litteraturbasert der ulike tilknytningsteorier blir gjort rede for.     

Den vil også fokusere på litteratur der samspill med barn som viser dårlig tilknytningsadferd 

er i fokus, samt gjøre rede for ulike pedagogiske prinsipper som er sentrale i 

Steinerbarnehagen.   

Oppgavens oppbygging. 

Oppgaven vil i første rekke ta for seg teorier omkring tilknytning.                                       

John Bowlby anses som tilknytningsteoriens grunnlegger, og hans teorier vil vektlegges i stor 

grad. Det vil deretter gis en kort presentasjon av Erik Erikson og hans teori rundt 

utviklingslæren, og hvilken betydning han tilskriver miljøets innflytelse på personlig 

utvikling. Eriksons utviklingslære bygger på en teori om at individet gjennomgår åtte faser 

gjennom livet. De første tre av disse fasene vil være relevante for oppgaven, og beskrives.                                                
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Steinerpedagogiske perspektiver vil i sin helhet presenteres i oppgavens tredje del.    

Oppgaven vil redegjøre for teori i forhold til hvordan det kan være mulig å gi barn som viser 

tegn på utrygg tilknytning positiv støtte i sin utviklingsprosess.                                                         

Mot slutten vil jeg diskutere om de Steinerpedagogiske metoder brukt i barnehagen kan støtte 

oppunder barnets utviklingsprosesser og med dette kunne fremme et utviklingsfremmende 

samspill. 
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1. Presentasjon av tilknytningsteori. 

John Bowlby.                                                                                                                                

Når man skal ta for seg teori omkring tilknytning, vil det være naturlig å oppsøke 

tilknytningsteoriens grunnlegger, den britiske barnepsykiater og psykoanalytikeren John 

Bowlby (1907-1990) (Hart og Schwartz, 2012).                                                                                        

Hans interesse for tilknytningsadferd oppsto i stor grad da han en kort periode under sine 

studier arbeidet ved en skole for mistilpassede barn. Hvordan disse barna manglet evne til å 

skape tilknytning og gode relasjoner til andre mennesker fascinerte ham. Etter sin medisinske 

embetseksamen valgte han derfor å spesialisere seg som barnepsykiater og utdanne seg videre 

innen det psykoanalytiske felt.                                                                                               

Hans arbeid som leder for det som utviklet seg til Avdelingen for barn og familier ved 

Tavistock-klinikken i London, økte hans interesse ytterligere for de konsekvenser som oppsto 

der barnet manglet trygg tilknytning. Tilknytningsteorien hans oppsto blant annet som en 

følge av hans ønske om å forstå hvordan en mangelfull eller dårlig omsorg fra mor kunne 

skape forstyrrelser i barnets personlighetsutvikling. Teorien er beskrivende i forhold til 

hvordan dannelse av personligheten til barnet vil oppstå i en prosess der det knyttes til sin 

omsorgsperson (Hart og Schwartz, 2012).                                                                          

Bowlby sin teori har i dag fått en ny aktualitet, ikke minst på grunnlag av at det nå er full 

barnehagedekning for barn under tre år.  

Tilknytning anses gjennom Bowlby som et element som oppstår på grunnlag av en medfødt 

adferd hos barnet. Han betegner det som et medfødt atferdssystem (Hart og Schwartz, 2012) 

som vil påvirke hvordan barnet regulerer sin væremåte i forhold til sin omsorgsgiver.         

Den voksne vil gjennom sin omsorg møte barnet, og skape trygghet i det samspillet som 

oppstår. Det grunnlaget som skapes mellom barnet og omsorgspersonene i denne første tiden, 

kan være avgjørende for barnets videre utvikling og syn på seg selv og på andre.                                                                                               

Bowlby fremmer at gjennom en trygg tilknytning kan barnet danne grunnlag for sin utvikling 

av et godt selvverd og en selvstendighet som vil gjøre det sikker på seg selv i verden (Hart og 

Schwartz, 2012).                                                                                                  

Bowlby skiller mellom tilknytning som en medfødt evne for å skape nærhet til den barnet har 

knyttet seg til, og på tilknytningsadferd som baseres på de ting barnet gjør for å opprettholde 

denne nærheten (Hart og Schwartz, 2012).                                                                                                                     
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Selve tilknytningen betegnes som en medfødt evne hos barnet i forhold til å fange opp sin 

omsorgspersons emosjonelle tilgjengelighet, og vil være upåvirket av miljøfaktorer og 

hendelser.                                                                                                              

Tilknytningsadferd vil gjøre seg mest gjeldende i de situasjoner der barnet vil ha behov for 

økt omsorg og trøst, og vil komme til utrykk som en følge av den tilknytning som allerede er 

etablert. Tilknytningsadferden vil avsluttes ved at omsorgsgiver blir tilgjengelig for barnet.               

Har barnet vært svært stresset vil det kunne ha behov for mye nærhet og kroppslig kontakt 

som trøst. Ved mildere form for ubehag, kan omsorgsgivers tilstedeværelse være nok for å roe 

barnet. Det som kan være avgjørende for å skape en trygg tilknytning uavhengig av 

stressnivå, vil være barnets følelse av sikkerhet i forhold til at omsorgsgiver er tilgjengelig og 

vil gripe inn om barnet trenger det.                                                                                          

Dette vil kunne skape gjensidige bånd som kan legge grunnlag for en fremtidig god og stabil 

relasjon (Hart og Schwartz, 2012).   

Barnet vil med andre ord trenge det Bowlby (Hart og Schwartz, 2012) definerer som en trygg 

base. Denne sikkerheten ved at det er noen av betydning for barnet som er tilstede og som vil 

trøste og berolige, kan legge grunnlag for høy selvtillit og selvstendighet, samt hjelpe det med 

å knytte gode fremtidige relasjoner.                                                                                   

Samtidig vil det være av betydning at omsorgspersonen kun griper inn i barnets utforsking av 

miljøet når det er nødvendig. Barnet vil trenge å opparbeide seg sin egen tillit til at det blir tatt 

vare på, selv på avstand. Gjennom dette vil det selv kunne skape muligheten for å balansere 

mellom å søke trygghet og å utforske sine omgivelser (Hart og Schwartz, 2012).  

Ved å opparbeide seg en grunnleggende trygg tilknytning, mente Bowlby at denne 

sikkerheten vil følge mennesket som en egenskap livet gjennom, og at man i dette kan nytte 

sine indre egenskaper på best mulig vis, uavhengig av alder og situasjon man befinner seg i. 

Barnets tilknytningsadferd i samspill med omsorgsgivers reaksjoner vil kunne danne en 

interaksjon som vil gi barnet mulighet for å danne seg indre arbeidsmodeller (Hart og 

Schwartz, 2012).                                                                                                                    

Indre arbeidsmodeller er Bowlby sin definisjon på de indre bilder barnet danner av seg selv 

og den virkelighet det opplever basert på sine tilknytningserfaringer.                                  

Barnet opparbeider seg en forståelse av sine omgivelser og de ulike rollene menneskene rundt 

det innehar. Dette inkluderer en oppfatning av seg selv og sin rolle. Gjennom dette vil barnet 
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kunne få forventninger og også planlegge sine egne handlinger i forhold til ønsket utfall (Hart 

og Schwartz, 2012).  

Har barnet eksempelvis erfart at det får leke med en spesiell dukke da det er på besøk hos 

bestefar, og i tillegg har tilegnet seg kunnskap om hvor dukken er, vil barnet ut ifra sin indre 

modell om dette kunne leie bestefar bort til stedet dukken befinner seg ved senere 

anledninger.                                                                                                                             

Dette kan vise hvordan barnet har tilegnet seg kunnskap om tingenes sammenheng, samt 

hvordan det selv kan være en medspiller i det hele.                                                            

Barnets opplevelse av de ulike tilknytningspersonene vil være avgjørende for hvordan 

arbeidsmodellen utformes. Der barnet opplever interesse og omsorg, vil tilknytningspersonen 

oppleves som et positivt tilskudd til barnets verden. Det vil igjen kunne bidra til at barnet får 

en følelse av selv å være verdsatt i forholdet, og barnets selvverd kan økes.                    

Samtidig vil det kunne være viktig at omsorgspersonen er bevisst barnets fysiske og mentale 

utvikling. Ved å møte barnets kompetanse med relevant støtte og grenser, samtidig som det 

vises omsorg også i dette, vil barnet kunne tilegne seg en realistisk arbeidsmodell i forhold til 

omverden. Lærer barnet seg selv å kjenne med et sunt og sannferdig bilde på de muligheter og 

begrensninger det til enhver tid vil inneha, vil dets evne til å samhandle på en fleksibel og 

fornuftig måte kunne øke (Hart og Schwartz, 2012).  

Kvaliteten på tilknytningen som opparbeides forutsetter at barnet møter omsorgspersoner som 

innehar en sensitivitet i forhold til de signaler barnet sender ut.                                                    

En trygg tilknytning som beskrevet ovenfor, vil kunne oppstå når barnet har en trygg base den 

har tilgang til og som vil møte barnets tilknytningsadferd. Der barnet ikke har en trygg base, 

vil det kunne mangle grunnlaget for trygt å utforske sine omgivelser med sikkerhet i sin base.  

Enkelte faktorer ved selve barnet ser ut til å øke faren for at tilknytningen til omsorgspersonen 

ikke blir optimal, slik som medfødte fysiske eller psykiske funksjonshemninger.                 

Barn som kan ha vansker med å etablere gode søvnmønstre og spisevaner eller der deres 

temperament og væremåte kan være avvikende i forhold til foreldrenes forhåpninger, vil 

statistisk sett også kunne befinne seg i faregruppen for mulig omsorgssvikt (Bunkholdt, 

1998). Det samme kan være tilfelle der barnet er prematurt. Barnet kan på grunnlag av sin 

umodenhet være svært vanskelig å stelle, og kan gjennom sin adferd utløse frustrasjon og 

aggresjon hos sine omsorgsgivere (Killen, 1991).                                                                     

Uavhengig av dette, vil det være foreldrenes ressurser i forhold til sine foreldrefunksjoner 
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som vil være av avgjørende art i forhold til barnets oppvekstsvilkår. Der foreldrenes evnenivå 

i forhold til omsorg er hevet over eventuelle misforhold og utfordringer, vil barnet kunne 

vokse inn i verden på et harmonisk og positivt utviklende vis.                                                 

På samme måte vil barn som i utgangspunktet kan defineres som enkle å ha med å gjøre, 

kunne utvikle seg negativt ved å vokse opp under forhold som viser lite sensitivitet rundt 

tilknytning, samspill og omsorg (Killen, 1991).  

En utrygg tilknytning kan ha oppstått mellom barnet og dets omsorgsperson på et varierende 

grunnlag. Bowlby betegner barnets ulike måter å være knyttet til sin omsorgsperson på 

gjennom beskrivelse av ulike tilknytningsmønstre (Hart og Schwartz, 2012).   

Den trygge tilknytningen vil være som beskrevet ovenfor, der omsorgspersonen vil fungere 

som en trygg base for barnet der det kan søke trøst og hjelp ved behov. Ved en trygg 

tilknytning vil omsorgsgiver møte barnets behov med en kjærlig omsorg, som igjen vil kunne 

føre til at barnet opparbeider seg fleksibilitet og evne til å takle stress på en positiv måte (Hart 

og Schwartz, 2012).  

Det utrygge ambivalente tilknytningsmønster blir også betegnet som det engstelig, klamrende 

mønsteret. Dette mønsteret i forhold til tilknytning, vil kunne oppstå der barnets 

omsorgsgivere vil være ustabile i forhold til tilgjengelighet ovenfor barnet.                          

Der omsorgsgiver til tider kan virke imøtekommende og tilstedeværende for barnet men til 

andre tider være utilgjengelig, vil barnet kunne reagere med et konstant aktivert 

tilknytningssystem. Barnet vil til enhver tid kunne være orientert mot sin omsorgsgiver, og 

ikke inneha ro eller trygghet nok til å utforske verden rundt seg. Egne følelser kan overvelde 

barnet, og komme til uttrykk gjennom aggressiv og klyngete adferd.                       

Omsorgsgivers ustabile tilgjengelighet vil kunne skape usikkerhet hos barnet. Dette kan føre 

til engstelse i forhold til adskillelse fra sin omsorgsgiver, samtidig som det kan skape en 

dårlig evne til å skape samspill med andre.                                                                           

Ulike former for ustabil tilstedeværelse fra omsorgsgiver sin side kan åstedkomme det 

utrygge ambivalente tilknytningsmønsteret. Ren fysisk adskillelse over tid kan være en 

utløsende faktor, men også trusler brukt mot barnet om å forlate det eller ren ustabilitet i 

forhold til tilgjengelighet fra omsorgsgiver kan være utslagsgivende (Hart og Schwartz, 

2012). 
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Det utrygge unnvikende tiknytningsmønsteret vil gjerne komme til syne hos barn som vokser 

opp med omsorgspersoner med en avvisende holdning i forhold til barnet.     

Omsorgspersonen innehar i disse tilfellene gjerne emosjonelle problemer eller lider av 

psykisk sykdom. Barnet vil under forhold som dette skru av sitt tilknytningssystem for å ta 

vare på seg selv. Det vil ha opplevd avvisning så ofte at det unngår nærhet og emosjonell 

kontakt, og søker seg vekk fra all form for trøst fra personer rundt seg, uavhengig av hvilken 

relasjon de har til disse.                                                                                                       

Barnet søker seg gjerne til gjenstander og leketøy for å kompensere for manglende 

følelsesmessig tilknytning, og gir lite uttrykk for egne følelser (Hart og Schwartz, 2012). 

Et fjerde tilknytningsmønster som i senere tid er blitt forsket på, er blitt kalt desorganisert 

tilknytning. Dette skiller seg fra de tre andre ved at det ikke innehar noe bestemt mønster.   

Det vil komme til uttrykk hos barnet i form av motstridende adferd eller adferd som er 

vanskelig å forstå seg på for omgivelsene.                                                                              

Der omsorgsgiver lider av alvorlig psykisk sykdom, eller lever i sin egen fortid der det selv 

kan ha vært utsatt for overgrep av ulik art, vil barnet vanskelig kunne utvikle stabile 

adferdsformer. Omsorgsgiver vil i tilfeller som dette kunne reagere på barnet og dets signaler 

med aggressivitet eller angst, og skape forvirring, usikkerhet og frykt hos barnet. Gjennom 

dette vil barnet kunne utvikle en uorganisert tilknytning der indre stabile arbeidsmodeller vil 

være fraværende (Hart og Schwartz, 2012).  

Erik Erikson.                                                                                                        

Erik Erikson (1902-1986) var en tysk – amerikansk psykoanalytiker som utviklet en 

psykososial utviklingsteori som omhandler blant annet hvordan man som individ evner å løse 

utviklingskriser i livet på en positiv måte.                                                                           

Teorien hans vektlegger i stor grad miljøets innflytelse på dette, men fremhever også hvordan 

man i egenskap av seg selv kan skape sin egen identitet og fremtid.                                              

I sine teorier presenterer han menneskets såkalte åtte aldre. Disse åtte fasene i mennesket sin 

utvikling bygger på tanken om at hvert stadium innehar en krise der to mulige utfall settes opp 

mot hverandre. Hvordan enkeltindividet løser konflikten, vil kunne legge grunnlaget for den 

videre utviklingen av personligheten.                                                                                       

Tre av de åtte fasene i Erikson utviklingsfase vil foregå i barnets første fem til seks leveår, og 

skal belyses nærmere i det følgende (Brørup, et al., 1994). 
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Den første fasen som beskrives av Erikson som den viktigste, har sitt grunnlag i spebarnets 

tilegnelse av grunnleggende holdning i forhold til sin omsorgsperson og sine omgivelser.                                                                                                                

Grunnleggende tillit versus grunnleggende mistillit setter Erikson i sammenheng med 

hvordan moren møter barnet og i hvilken grad barnets individuelle behov blir ivaretatt.        

Der moren er stabilt tilstede med omsorgsfulle handlinger og en væremåte som trygger barnet, 

vil den grunnleggende tillit kunne oppstå som en total tilstand i barnet. Denne tilliten kan gi 

barnet livslyst og fremme utviklingen av egen identitet. Det vil også kunne legge grunnlag for 

å gå inn i neste fase, der en opparbeidet grunnleggende tillit kan gi barnet mot til å frigjøre 

seg noe fra mor (Brørup, et al., 1994).                                                                                  

Denne fasen i identitetsdannelsen beskrives av Erikson med,” Jeg er det håp jeg har og gir” 

(Evenshaug og Hallen,1994).                                                                                                                                  

Autonomi versus skam og tvil vil være den andre fasen Erikson beskriver barnet går inn i.                    

Aldersmessig inntreffer denne fasen da barnet er ca. 1-3 år. Konflikten som vil oppstå hos 

barnet, vil handle om dets økte selvstendighetsbehov satt opp mot de regler og rammer 

omsorgsgiver setter. Barnet vil måtte opparbeide seg selvkontroll uten samtidig miste 

selvaktelse og tvile på seg selv.                                                                                         

Erikson beskriver denne fasen med,” Jeg er det jeg fritt kan velge” (Evenshaug og Hallen, 

1994). 

Barnets selvstendighet og uavhengighet det har opparbeidet seg, vil i den tredje fasen kunne 

utvikle seg videre. Denne fasen beskrives med initiativ versus skyldfølelse, og barnets økende 

frihetsbehov og følelse av mestring kan skape konflikt i forhold til dets manglende 

vurderingsevne. Barnet vil måtte arbeide med seg selv i forhold til nederlagsfølelse og 

skyldfølelse sett i lys av handlinger det har utført eller mestret på en dårlig måte (Brørup, et 

al., 1994).                                                                                                                                   

Denne fasen beskrives med Erikson sine ord,” Jeg er det jeg forestiller meg at jeg skal bli” 

(Evenshaug og Hallen, 1994).                                                                                               

Erikson (Brørup, Hauge, Thomsen, 1994) fremmer i sine teorier betydningen av de sosiale 

miljøers innflytelse på hvordan personlige kriser i livet håndteres.                                                                                                                                    

Satt i sammenheng med hvilke ressurser hvert enkelt barn innehar, skapes barnets identitet 

samt en visjon om dets fremtid.                                                                                            

Teoriene er mye brukt innenfor det pedagogiske. Hans arbeid er vinklet i stor grad mot de 
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muligheter som kan finnes i et utviklingsløp, fremfor hvilke begrensninger og eventuelle 

skjevutviklinger som kan oppstå.  

Utviklingslæren utarbeidet av Erikson er som tidligere nevnt bygget på teorien om at 

mennesket går gjennom åtte kritiske faser i sitt liv.                                                            

Positivt vinklet, kan man betegne en krise også som en overgang eller et vendepunkt slik 

Erikson er kjent for å gjøre. Ut ifra denne tanken vil det enkelte individ sin mestring av sine 

vendepunkt i livet, legge grunnlaget for dets videre personlighetsutvikling.                             

Slik Erikson har delt opp individets utvikling i faser, vil barnets trygghet i forhold til sine 

omgivelser gjennomgå prøvelser særlig i de tre første fasene av barnets liv.                                         

Barnets økte selvstendighet og behov for uavhengighet kan skape ubalanse i forhold til dets 

omsorgsgivere i disse fasene.                                                                                               

Barnet vil frem til det når en alder på ca. seks år, og da når sin fjerde utviklingsfase, søke seg 

vekk fra sin trygge base, det vil si helst mor, for å strekke seg i sin utvikling gjennom erobring 

av stadig nye hindringer. Barnets dømmekraft derimot, vil kunne sette barnet i fare.           

Måten barnets omsorgsgivere grensesetter barnet og dets handlinger på, kan være avgjørende 

i forhold til barnets syn på seg selv.                                                                                              

Mor fremstår oftest som barnets viktigste person tidlig i livet. Hennes evne til å i første 

omgang skape en trygg tilknytning i forhold barnet, for så å bygge oppunder denne tilliten 

gjennom å hjelpe barnet til å mestre sine første overganger, kan skape en varig evne til 

selvstendighet og evne til å takle senere kriser.                                                                       

Der mor eller andre nære omsorgsgivere svikter barnet i sine utviklingsprosesser, vil det 

kunne oppstå en mistillit hos barnet som vil kunne påvirke hele dets syn på seg selv og på 

hvilken måte det velger å gå verden i møte.                                                                         

Erikson sin teori rundt identitetsutvikling baseres på dette synet; hvordan man takler et 

vendepunkt i livet, vil være avgjørende for hvordan man evner å håndtere sitt neste.               

På denne måten vil man til enhver tid bære med seg sin historie, og manglende oppbygd 

autonomi kan komme til syne ved situasjoner som oppstår gjennom hele livet. (Brørup et al., 

1994). 
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Innsikt i ulike teorier i forhold til tilknytning, tilknytningsadferd samt barnets 

utviklingsmuligheter sett i lys av dets interaksjon med sine omgivelser, anser jeg som svært 

sentralt for min vurdering av oppgavens problemstilling.                                                          

Det falt naturlig å velge Bowlby, da han beskrives som tilknytningsteoriens grunnlegger. 

Erikson sin teori finner jeg aktuell, da han vektlegger individets evne til å løse konflikter i sitt 

liv satt i sammenheng med miljøets påvirkning. 
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2Barnets internaliseringsprosess ved utrygg tilknytning. 

Miljøets betydning for barnets internalisering. 

Internalisering er betegnelse på en psykologisk prosess i forhold til barnets mestring av 

sosialiseringsfaktorer og tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og forståelse av seg selv satt i 

sammenheng med sitt miljø (Evenshaug og Hallen, 1994).                                                  

Barnets evne til internalisering kan være avgjørende i forhold til hvor risikoutsatt det vil være 

i forhold til en skjevutvikling.                                                                                             

Barnets kognitive og sosiale evner, samt hvilket temperament det innehar, vil kunne gi det 

motstandskraft til å greie seg til tross for utrygg tilknytning. 

Der den indre arbeidsmodellen er svekket som følge av en utrygg tilknytning i barnets første 

leveår, vil man kunne se en klar sammenheng i forhold til atferdsproblematikk som kan 

oppstå etterhvert som barnet utvikler seg (Evenshaug og Hallen, 1994).                                  

Som man kan se ut i fra de teorier om tilknytning som er belyst i oppgaven, vil det kunne 

foreligge flere grupper av belastende forhold som betegnes som avgjørende i forhold til 

barnets muligheter for skjevutvikling.                                                                                      

Barnet vil i disse tilfellene måtte kunne bruke mange av sine ressurser på å forstå sine 

omgivelser, samt tilpasse seg dem. De erfaringer de gjør seg gjennom negativt samspill vil 

kunne gi ringvirkninger i forhold til nye opplevelser og relasjoner på mange plan (Killen, 

1991).                                                                                                                                         

Barn som vokser opp under forhold som kan svekke dem, vil gjerne streve med motstridende 

følelser som vil kunne være vanskelig å håndtere for både barnet selv samt dets omgivelser. 

Disse følelsene vil trekke dem mot sine foreldre, samtidig som de er frastøtt i forhold til dem 

og deres handlinger.                                                                                                           

Barnets indre stress og uro vil på samme måte kunne gjøre seg gjeldende ovenfor andre 

voksne de omgås. Til stadighet vil barnet måtte forholde seg til skuffelser, nederlag, 

engstelse, sorg og ikke minst avvisning. Det barnet i hovedsak ønsker og vil ha et reelt behov 

for, vil være stabile og anerkjennende omsorgspersoner.                                                          

De motstridende følelsene barnet sliter med, kan komme til uttrykk i form av aggresjon, 

avvisning og tilbaketrekking. Barnet vil gjerne unngå den gjentagende følelsen av avvisning 

og nederlag det har erfart, og skaper seg metoder for å mestre dette avhengig av dets kognitive 
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modenhet og evne.                                                                                                                 

Indre følelser kan også i en slik prosess skyves helt til siden (Killen, 1991).                               

Risikofaktorer vil allikevel kun øke sannsynligheten for at barnet vil kunne utvikle seg i 

negativ retning. Det vil til enhver tid foreligge en større helhet rundt barnet som kan dempe 

risikofaktorene og være støttende i forhold til barnets utviklingsprosesser.                

Psykologien betegner dette samspillet som oppstår mellom barnet og dets miljø for 

sosialisering (Evenshaug og Hallen, 1994).                                                                        

Gjennom å bli en del av en kultur og dets normer, vil barnet kunne vokse seg inn i sitt miljø 

og tilegne seg dets verdier. Til tross for tilknytningsskader i forhold til sine omsorgspersoner, 

kan barnet kunne ta til seg positive faktorer fra sine omgivelser og nytte disse i forhold til sitt 

utviklingspotensiale.  

Rammen rundt barnets oppvekstsvilkår vil gjerne bestå av flere arenaer som flettes i 

hverandre på ulike nivåer.                                                                                                     

Hjem, familierelasjoner, nærmiljø og barnehage vil alle kunne påvirke barnet i et samspill der 

barnet selv er en aktiv deltaker. Alle disse faktorene vil til enhver tid stå i interaksjon seg i 

mellom, samt i forhold til barnet og dets personlige utvikling. Barnets helhetlige utvikling bør 

i lys av dette perspektivet ses på i en større sammenheng enn kun de nære relasjoners 

påvirkning.                                                                                                                                    

De ulike miljøfaktorer i barns oppvekstsvilkår vil kunne påvirke ut ifra deres innvirkning på 

barnet direkte eller indirekte. Uavhengig av faktorenes tilsynelatende påvirkningskraft, vil den 

interaksjon som oppstår kunne ha innvirkning på barnets utviklingsprosesser og evne til 

internalisering.                                                                                                                          

For eksempel kan foreldrenes arbeidssituasjon og inntekter være av betydning, til tross for at 

barnet ikke er direkte involvert i dette. Hvordan den økonomiske hverdagen er for familien vil 

kunne påvirke deres boforhold, deres relasjoner og samspill med nærmiljøet, samt barnets 

muligheter i forhold til opphold i barnehage og andre aktiviteter som vil fordre et økonomisk 

og sosialt overskudd. Samtidig kan barnets tilstedeværelse igjen påvirke nødvendigheten av 

en større økonomisk frihet og sette krav til et sosialt engasjement fra foreldrene sin side. 

Balansering av faktorer som dette, kan være krevende å gjennomføre på en optimal måte for 

alle parter (Evenshaug og Hallen, 1994).                                                                                                                                

Dette kan gi et innblikk i hvilke muligheter, men også hvilke begrensninger som kan ligge i 

det enkelte barns oppvekstsvilkår.                                                                                                              
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Der man i sitt arbeide i barnehagen kan få et inntrykk av at det oppstår en skjevutvikling hos 

barnet, vil det ut ifra dette bilde på en større helhet i oppvekstsvilkårene kunne være naturlig 

og fokusere på ulike elementer i miljøet. Der man fokuserer på et større perspektiv enn kun 

barnet og dets tilsynelatende problem, vil man kunne hjelpe det på et mer langsiktig plan 

(Drugli, 2002). 

De teorier som her er fremlagt, kan vise viktigheten av å inneha kunnskap om hvilke 

sammenhenger som kan påvirke barnets utvikling.                                                          

Statistisk viser det seg at barn der det foreligger visse belastende forhold i omgivelsene, vil 

kunne ha en økt sjanse for å havne i risikogruppen for skjevutvikling.                                 

Drugli (2002) nevner blant annet i sin bok om Barn som vekker bekymring flere forhold som 

vil kunne påvirke barnet negativt.                                                                              

Sosiokulturelle forhold i oppvekstmiljøet, samt belastende familieforhold er blant disse.  

Dette vil være faktorer som helt tydelig kan speile de teorier som er nevnt ovenfor.      

Hyppige flyttinger som vil kunne skape utrygghet i forhold til omgivelsene, dårlige 

økonomiske forhold, rusproblematikk og lignende hos foreldrene vil alle være miljøfaktorer 

som kan påvirke barnets utviklingsprosesser negativt.                                                            

Det samme kan sies der for eksempel mor lider av psykisk sykdom. Utgangspunktet for 

opparbeidelse av en trygg og stabil tilknytning mellom barnet og dets psykisk syke mor kan 

være svært svekket på grunnlag av mor sin tilstand. Mors psykiske tilstand kan føre til at hun 

ikke takler barnets reise inn i selvstendighet, og barnet kan i dette opparbeide seg en 

gjennomgående mistillit.                                                                                       

Familiesystemene barnet i utgangspunktet er en del av, kan også gjennom omsorgsgiver sin 

sykdom være begrenset. Som en følge av de ulike faktorene som kan være av belastende art, 

vil barnet kunne bli avskåret fra samspill både i forhold til voksne og andre barn.              

Barnet vil kunne miste sin mulighet for å tilegne seg et syn på sine omgivelser som kan virke 

gunstig inn på dets helhetlige utvikling og skape positive indre arbeidsmodeller (Killen, 

1991).  

Hvilke faktorer i og rundt barnet som kan påvirke barnets adferd i barnehagen anser jeg som 

viktig å belyse i forhold til oppgavens problemstilling. Barnets evne til internalisering mener 

jeg vil kunne være avgjørende i forhold til hvilken grad de Steinerpedagogiske prinsipper kan 

ivareta barnet og dets individuelle behov. 
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Den voksnes betydning for barnets internalisering. 

Der barn lever under forhold i hjemmet som påfører dem indre stress og uro, vil relasjoner til 

en voksen som ikke er nær omsorgsgiver men likevel innehar ansvar for barnet, kunne være 

av avgjørende art i forhold til barnets syn på seg selv og sine omgivelser.                                                                                                                                                                                                                            

Noen studier viser at tilknytning til en voksen utenfor familien, kan være den faktor som i 

størst grad kan være en støtte for barn i risiko.                                                                        

Den voksne vil trenge evnen til å vise barnet en helhetlig omsorg og interesse for å kunne 

skape et forhold der tilliten kan bygges opp. Barnet vil kunne ha behov for å føle at den 

voksne bryr seg om det, og at alle barnets sider blir møtt – også de negative (Drugli, 2002).  

Utviklingsfremmende samspill kan ha en positiv påvirkning på barnet, men det vil kunne 

kreve sikring av kvaliteten på samspillet for å optimalisere muligheten for en støttende effekt. 

Relasjoner mellom barn og voksne vil til enhver tid kunne være preget av ulike faktorer av 

både negativ og positiv art. Gjensidighet i tillit og varme, samt intoleranse og aggresjon kan 

forekomme.                                                                                                                    

Uavhengig av omstendigheter og forhold som vil kunne være gjeldende både i og rundt 

barnet, vil ansvar for relasjonsbygging og opprettholdelse av denne ligge utelatende hos den 

voksne (Drugli, 2002).                                                                                                    

Bevissthet som voksen i forhold til sin egen fremtoning vil med andre ord kunne være 

avgjørende for den tillit man bygger opp i relasjonen med barnet. En pågående refleksjon over 

egne holdninger og hvilken adferd man legger til grunn i sitt samspill kan være av betydning i 

det daglige. Man bør arbeide med å skille sine egne følelser som gjerne kan være negative, fra 

de faktiske forhold rundt barnet. Fokus på barnets potensiale i forhold til utvikling og 

samspill, samt på barnets verdi som individ vil være faktorer man som voksenperson bør 

etterstrebe (Drugli, 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Barnet vil ha behov for støtte fra andre voksne sett i forhold til hvor dårlig utviklingen 

underbygges i hjemmet. De negative samspillmønstrene barnet har opparbeidet, kan 

videreutvikle seg. Avhengig av på hvilket grunnlag tilknytningsskaden har skjedd, vil barnet 

kunne agere i forhold til det samspillmønster det er vant med.    

Til tross for at barnets indre følelseskaos kan være av samme art uavhengig av grunnen for 

dårlig tilknytning, kan utrykket for disse følelsene vises forskjellig slik Bowlby sin nevnte 

tilknytningsteori viser.                                                                                                            

Barn som innehar mye indre stress og som sliter med motstridende følelser i forhold til 
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voksenpersoner, vil kunne oppføre seg annerledes enn andre barn. De kan ha opparbeidet seg 

en adferd basert på negative opplevelser i hjemmet, og de signaler de sender ut kan lett 

mistolkes. Det vil kunne være lett som voksen og danne seg en indre negativ holdning til barn 

med oppførsel som kan være vanskelig både å forstå og håndtere (Killen, 1991).            

Gjennom et kritisk blikk på sin egen person og sine holdninger, vil man allikevel kunne skape 

tillit i relasjonen. Samtidig vil man kunne underbygge muligheten for en positiv utvikling hos 

barnet gjennom å bryte en mulig gjensidig negativitet.  

Ved å se barnets tilknytningsproblematikk og gjenkjenne måten den vises på, vil man kunne 

gi oppmerksomhet og omsorg som kan kompensere for den skade som er oppstått.                                           

Barnet vil kunne trenge opplevelsen av å bli sett og forstått slik at det kan få mulighet for å 

bryte sin negative forståelse av verden. Den mistro i barnet som har oppstått til omgivelsene 

gjennom mangelfull tilknytning, kan endres gjennom påvirkning fra forutsigbare og 

omsorgsfulle voksne.   

Ved å inneha en relasjonskompetanse som barnehagelærer, vil man kunne gi barnet den 

støtten det vil trenge under disse omstendighetene. Evner man i sin kompetanse å utvikle en 

god måte å lede på, der tydelige og fornuftige grenser settes og omsorg vises i det man gjør og 

hvem man er, vil man kunne bygge opp et landskap av forståelse og tillit for barnet.                             

Gjennom å vise empati og evnen til å lytte og se, kan man hjelpe barnet til å få en større 

forståelse av seg selv og sin rolle i det sosiale liv (Killen, 2012).                                                                                        

Den relasjon man som vokser etablerer i forhold til barnet, vil også kunne fremme barnets 

samarbeidsvilje og motivasjon i forhold til egen utvikling. Bevissthet rundt samspill som bør 

være preget av tillit, forståelse og omsorg vil også kunne gi økt læringskapasitet og 

prestasjonsnivå hos barn i risiko.                                                                                            

Man bør anse sin egen relasjon med barnet som det viktigste redskapet i sitt arbeide, og være 

bevisst det faktum at barn som har dårlige relasjoner med voksne også gjerne har det i forhold 

til andre barn (Drugli, 2002). 

I forhold til oppgaven, anser jeg den voksne sin rolle som det absolutt viktigste i ivaretagelse 

av barnet. 
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Lekens betydning for barnets internalisering. 

Samspill barn i mellom vil være et element i miljøet som kan ha en positiv innvirkning for 

barn med tilknytningproblematikk. Dette vil kunne være arenaer for utvikling som kan være 

betydningsfull og unik sett i forhold til den samhandling som kan være mellom voksen og 

barn (Drugli, 2002).                                                                                                               

Barns lek vil foregå i en sosial såvel som kulturell sammenheng. Samspillets kvaliteter vil 

kunne bygge opp barnets indre bilde på den verden det er en del av og skape erfaringer i 

forhold til sosiale spilleregler. Ved at flere barn leker sammen, vil det kunne oppstå 

muligheter for det enkelte barn å sammenligne seg og sine erfaringer med sine lekevenners 

referanser. Barnet vil kunne lære både seg selv og andre å kjenne gjennom lekens ulike 

kvaliteter, og dermed også gis mulighet for å omskape sin opparbeidete 

virkelighetsoppfatning til det bedre (Öhman, 2012).                                                                                                                 

Barnets egen motivasjon for selvutvikling vil også gjerne øke betraktelig ved samspill i lek. 

Da barn vil utfordre hverandre, vil det gjennom dette stadig kunne oppstå muligheter for det 

enkelte barn å strekke sine evner og øke sin nåværende kompetanse.                                        

For å bli godtatt som medspiller i leken, vil barnet kunne trenge godt utviklede ferdigheter på 

det kommunikative plan. Evnen til lek læres gjerne med utgangspunkt i de voksne 

omsorgspersoner som etterligningsgrunnlag (Öhman, 2012).                                                      

På grunnlag av oppvekstsvilkår som kan ha ført til dårlige samspillferdigheter og begrensede 

vilkår de kan bygge sin lekekapasitet på, vil det kunne oppstå problemer for barn med utrygg 

tilknytning med å få innpass i leken. De kan inneha svake lekeferdigheter og dårlige 

forutsetninger for å forstå de ulike prosessene i lekens gang (Drugli, 2002).                           

For barnet som sliter med å bli godtatt, vil pedagogens relasjonskompetanse kunne være 

avgjørende for barnets mulighet for å strekke seg i sin utvikling på denne arenaen.              

Ikke bare vil en velfungerende lek være positiv for barnet i den forstand at det rett og slett er 

gøy, men den kan også være til hjelp for barnets bearbeidelse av indre stress. Barnet kan få 

mulighet for utløp i forhold til sine motstridende følelser, og bearbeide vanskeligheter det 

møter i det daglige gjennom ulike former for lek (Killen,2012).                                                

De barn som vil kunne trenge leken mest, er gjerne da de barna som på grunnlag av svake 

relasjonelle egenskaper blir holdt utenfor. De vil kunne gå glipp av de positive erfaringer det 

kan tilegne seg gjennom felleskapets gleder og utviklende samspill.                                                                                

Som nevnt ovenfor, vil den voksne sin relasjonskompetanse kunne være av svært stor 
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betydning i forhold til å bistå barnet med å få innpass i leken og hjelpe det til å utvikle seg i 

samhandling med andre barn (Drugli, 2002).  

Spesielt rollelek ser ut til å kunne være svært positivt for barn med utrygg tilknytning. 

Gjennom rollelek kan barnet blant annet kunne øke sin evne til mentalisering og empati. 

Rolleleken inneholder mye symboler, og betegnes også som en sosial fantasilek (Öhman, 

2012). Dette vil gi barnet mulighet for å gå inn i ulike roller i samspill med andre barn og 

kjenne på egne følelser, samtidig som det kan åpnes opp for at barnet får innblikk i andres 

følelsesliv og perspektiver.                                                                                                        

De ulike rollene barn går inn i og den betydningen de legger i lekens verden, reflekterer 

gjerne det miljøet de er en del av.                                                                                       

Samtidig vil barnets indre liv kunne komme til utrykk både i forhold til reelle erfaringer og 

opplevelser, men også egne tolkninger og drømmer kan speiles. Samspillet med andre barn i 

lek vil fordre at barnet kan gi utrykk for sine indre bilder og følelser, slik at en felles enighet 

og forståelse rundt lekens innhold kan skapes.                                                                       

Ikke bare vil barnet kunne øve opp sin ferdighet til å kommunisere sitt indre, det vil også 

kunne tilegne seg en forståelse av at andre ikke nødvendigvis deler det samme perspektivet. 

Denne økende evnen til å mentalisere kan legge et grunnlag både i forhold til empati og 

refleksjon over andre menneskers indre liv. Samtidig vil det kunne øke barnets evne til å se 

sammenheng i sine egne omgivelser, noe som kan hjelpe barn med utrygg tilknytning til å 

utvikle seg positivt (Öhman, 2012).  

Der barnet innehar noe sosial kompetanse, men sliter med å få innpass i leken på grunnlag av 

sin adferd, kan det være viktig at den voksne bruker sin relasjonskompetanse for å støtte 

barnet. Ved å vise barnet at man ønsker å være sammen med det, og oppmuntrer det gjennom 

å inkludere det med både holdning og språk, vil barnet kunne føle seg verdsatt og sett. 

Uavhengig av adferden sitt uttrykk, om den varierer fra tilbaketrekking eller utagerende 

aggresjon, vil barnet kunne mangle selvtillit, tiltro til egne evner og positive lekerfaringer. 

Selvfølelse vil være en egenskap man bygger opp innenfra, men vil kunne være avhengig av 

omgivelsene sine tilbakemeldinger. Ved å observere barnet og fremme dets positive og 

velfungerende sider kan man hjelpe det med å øke sin tiltro til seg selv.                                    

En god selvfølelse kan gi trygghet om at man får bli med og er godtatt for den man er, og 

barnet vil selv kunne søke seg mot andre.                                                                                 

For å hjelpe barn som mangler forventning om å få bli med i leken, vil man trenge 
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tålmodighet og tid i sitt samspill med barnet. Barnet vil trenge tid å bli trygg på seg selv og 

vokse med følelsen av at det kan være en viktig bidragsyter i lek med andre barn.               

Den voksne vil kunne trenge å fungere som port-åpner for barnet i forhold til andre barn sin 

lek. Samtidig kan den voksne hjelpe til med å få et velfungerende samspill barna mellom ved 

å fungere som en oversetter.                                                                                                       

Barn som ikke har positiv lekeerfaring vil kunne mangle evnen til å forstå spillets regler, og 

samtidig ha manglende evne til å gjøre seg forstått i leken. Øker man den grunnleggende 

gjensidige forståelsen barna mellom, vil dette i seg selv kunne være en brobygger for å oppnå 

godt samspill i leken (Öhman, 2012).  

Samtidig som barnets kognitive og sosiale evner vil ha mulighet for utvikling gjennom leken, 

vil fysisk aktivitet også kunne utvikle barnets kropp og mestringen av denne.                         

På samme måte som barn gjerne innehar et ønske om og et behov for å leke, vil de kunne søke 

seg til aktiviteter som kan utfordre dem på det fysiske plan.                                                  

Barn med svak tilknytning, kan derimot vise liten evne og lyst til å utfolde seg motorisk.      

Ofte mangler de overskudd til dette, og kan i tillegg være preget av utviklingsforstyrrelser av 

fysisk art som følge av manglende respons og stimulering fra sine omsorgsgivere (Killen, 

1991). Barnets utviklingsforløp vil være avhengig av at de motoriske ferdighetene blir trent 

opp. Ulike modningsprosesser vil gjerne komme til syne gjennom barnets 

bevegelsesutfoldelse, og det vil kunne være avgjørende for den videre motoriske utviklingen 

at det stimuleres i sine prosesser.                                                                                                 

Der barnets nære omsorgsgivere ikke mestrer å gi barnet støtte i de fysiske 

utviklingsprosessene, vil barnet kunne stagnere i mestring av sin egen kropp (Evenshaug og 

Hallen, 1994). Det vil kunne komme til syne gjennom en fysisk urolighet som ikke vil være 

forenelig med en målrettet aktivitet, eller ved en uvanlig passivitet. Stimulering til økt fysisk 

utfoldelse og støtte i forhold til mestring av egen kropp, kan lette på barnets indre stressnivå 

og hjelpe det i bearbeidelsen av indre motstridende følelser. (Killen, 1991). 

Leken har en sentral plass i det Steinerpedagogiske, og jeg anser det derfor som sentralt å 

belyse ulike aspekter ved barn og deres lek i samspill med andre barn for å kunne vurdere det 

helhetlige bildet i forhold til oppgaven. 
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3 Steinerpedagogiske prinsipper brukt i barnehagen. 

Steiners” tilknytningsteori”.  

Før tannfellingen er inntrådt, arbeider ikke det fri livslegeme hos mennesket. Likesom    

barnets fysiske legeme i morens liv mottar krefter som ikke er dets egne, og innenfor 

dette beskyttende hylster litt efter litt utvikler sine egne krefter, således er det også 

med vekstkreftene hos barnet inntil tannfellingen (Steiner, 1947, s.16). 

Steiner selv brukte selvfølgelig ikke begrepet tilknytningsteori. Dette sitatet viser allikevel at 

han var opptatt av fenomenet og barnets nære tilhørighet til mor selv etter fødselen.       

Tydelig viser det hvor viktig han anså denne tilknytningen i forhold til barnets 

utviklingsprosesser.                                                                                                                

Denne faktoren bør stå i en særstilling i pedagogen sitt arbeide, ikke bare i forhold til barnet 

men også til mor og den egenart som kan ligge i samspillet mellom disse to.                          

Rudolf Steiner har i sin bok Barnets oppdragelse (Steiner, 1947) skapt et bilde der han 

sammenligner menneskets livsløp med plantens liv.                                                                  

Planten vil ha anlegget i seg for å kunne blomstre, men den vil trenge næring og riktig miljø 

for å kunne slå ut i full blomst.                                                                                                  

På samme måte vil et barn bære med seg egenskaper og utviklingsmuligheter som først vil 

komme til syne etter som det vokser til.                                                                                                                            

Hvilket miljø man som voksen evner å skape i forhold til barnets oppvekstsvilkår, kan være 

avgjørende for hvordan barnet utvikler seg og hvilke anlegg i det som vil få mulighet for å 

blomstre.   

Steiner karakteriserer mennesket som bestående av fire deler, også kalt legemer. Legemene 

flettes sammen, og vil i sin helhet skape det oppreiste, reflekterende, følende og kreative 

menneske.                                                                                                                               

Denne teorien betrakter mennesket i første rekke bestående av et fysisk legeme. Dette legemet 

sidestilles med alt annet i mineralriket, og er underlagt de samme fysiske lover i forhold til 

sammensetning, dannelse og oppløsning.                                                                                 

Det som igjen vil danne og oppbygge det fysiske mennesket, betegner Steiner som 

eterlegemet, eller livslegemet. Dette vil være noe mennesket innehar på samme måte som 

både planter og dyr, og vil være det som påvirker kroppen og dens mulighet for blant annet 

fysisk vekst og forplantning.                                                                                                                             

Det tredje legemet vil være den delen av mennesket som rommer de følelsesmessige faktorer. 
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Astrasllegemet, som det kalles, vil være en funksjon i mennesket som vil gi en indre følelse ut 

ifra en ytre opplevelse. Følelsen av smerte, sorg, glede og lyst kan være eksempler på hva 

som ligger i dette, og mennesket har dette til felles med dyreriket.                                        

Den egenskap mennesket er alene om å inneha, er det fjerde legemet i det helhetlige 

mennesket og det Steiner kaller Jeglegemet.                                                                           

Kun individet kan si jeg om seg selv, og det gjør mennesket til en unik skapning.                  

En av jeget sine oppgaver, vil i følge Steiner være å bearbeide og foredle sine andre legemer 

og gjennom dette kunne fremstå som et helhetlig velutviklet menneske (Steiner, 1947). 

På samme måte som Steiner har delt mennesket inn i fire ulike legemer, har han delt 

utviklingen inn i faser. Denne utviklingsteorien består av tre ulike perioder, kalt 

syvårsperioder. Utvikling av de ulike legemene beskrevet ovenfor vil finne sted på ulike 

tidspunkt i de tre syvårsfasene, og først i 21-årsalderen vil man kunne bære seg selv som et 

helhetlig menneske.                                                                                                                     

Det fysiske legemet kommer til verden ved at det forløses av sin mor, og ved slutten av første 

syvårsperiode vil eterlegemet frigjøres fra sitt hylster.                                              

Astralhylsteret derimot, vil forbli der inntil kjønnsmodning.                                    

Antroposofien betegner dette som menneskets tre fødsler, og fra et Steinepedagogisk 

standpunkt, vil det være viktig med en bevissthet rundt teorien om de fire vesensledd og når i 

barnets utvikling de ulike egenskaper som kommer til syne bør pleies (Steiner, 1947).  

Forbilde og etterligning. 

Der pedagogen går inn som erstatning for mor i barnehagens hverdag, vil den rolle og 

ansvarsbevissthet som den påtar seg kunne være av avgjørende betydning.                          

Steiner hevder i sin bok Barnets oppdragelse at” man kan i hele fremtiden ikke gjøre godt 

igjen det som man har forsømt som oppdrager i tiden inntil barnets syvende år” (Steiner, 

1947, s.18).                                                                                                                             

Dette kan fremstå som en svært bastant påstand.                                                              

Forskning i mellomtiden har slått fast at forsømmelser i tidlig barndom kan helbredes også 

senere i livet. Allikevel vil Steiner sitt utsagn kunne påpeke viktigheten av å inneha en god 

relasjonskompetanse og evne til å være omsorgsgivende i sitt arbeide med barn.  

Steinerpedagogikken anser det lille barnet som et fullt ut sansende vesen, og at de egenskaper 

og den kunnskap det tilegner seg skjer gjennom ren etterligning av den voksne.                 
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Barn i første syvårsfase vil i følge Steiner ikke kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter 

gjennom muntlig overlevering. Først etter tannfelling da eterlegemet frigjøres, vil barnet 

kunne lære på den måten (Steiner, 1947).                                                                                                        

Begrepet etterligning og forbilde står dermed sterkt som et Steinerpedagogisk prinsipp i 

barnehagene. Gjennom å etterligne, vil barnet kunne forstå sammenhenger og skape seg et 

indre bilde på hvordan verden fungerer.                                                                                   

Ikke bare vektlegger Steinerbarnehagene på hvilken måte den voksne fremstår ovenfor barnet, 

men hva den voksne gjør av praktisk arbeide blir også vektlagt. Ved å utføre arbeidsoppgaver 

som for barnet kan virke logisk, vil det kunne bli mer åpenbart for barnet hva det innebærer 

enn om det kun mottar verbale forklaringer.                                                                                                          

Får barnet i tillegg mulighet for å delta i praktiske oppgaver, vil det kunne bruke alle sine 

sanser for å opparbeide seg kunnskap om sammenhenger. Blir barnet inkludert i tilberedning 

av maten som serveres i barnehagen for eksempel, vil det kunne følge en helhetlig prosess og 

gjennom dette oppnå en forståelse av hva som ligger bak et måltid 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Samtidig vil den voksne sin væremåte i det daglige kunne påvirke barnet og det samspill som 

kan skapes. Det vil kunne være avgjørende at den voksne fremstår som en tilstedeværende og 

trygg person som evner å skape en omsorgsfull relasjon til barnet.                                         

Det vektlegges i stor grad i Steinerpedagogikken at den voksne søker selvutvikling og innehar 

en evne til å reflektere over sine holdninger og sin væremåte. Selvoppdragelse vil være 

gjeldende også for den voksne, slik Steiner fremmer som en av jegets oppgaver (Steiner, 

1947). Relasjons- og profesjonskompetanse anses som svært viktige verktøy for å skape gode 

forhold for barna i barnehagene, men en oppriktig interesse og varme hos den voksne vil 

kunne skape en grunnleggende tillit hos barnet (Steinerbarnehageforbundet, 2018).                                                                                           

Der den voksne i barnehagen går inn i mors sted gjennom store deler av dagen, vil det 

følelsesmessige engasjementet barnet mottar kunne påvirke den trygghet det opparbeider seg i 

forhold til seg selv og sine omgivelser.                                                                

Steinerpedagogikken arbeider mot at hvert individ skal møtes for den det er og støttes i sin 

individuelle utvikling. Det som vil kunne være avgjørende for om dette påvirker barnet 

positivt, vil avhenge av den voksne sin evne til å vise ekte følelser slik at barnet oppfatter en 

genuin kjærlig omsorg (Steinerbarnehageforbundet, 2018).                                                         
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Steiner sier i sin bok Barnets oppdragelse:” når barnet i en sådan kjærlighetens atmosfære 

kan efterligne sunne forbilleder, da er det i sitt rette element” (Steiner, 1947, s.23).   

Evner man gjennom sin væremåte og kompetanse som pedagog å skape en balansert hverdag 

for barnet der barnehage og hjem kan samarbeide, vil barnets oppvekstsvilkår kunne fremstå 

som en helhetlig opplevelse for barnet. Ved å skape gjensidig tillit og respekt i forhold til 

både foreldre og barn, vil det kunne oppstå en åpenhet som også vil kunne være gunstig for 

negative ting som kan oppstå i barnets miljø.                                                                         

Den rollen man står i som pedagog i en Steinerbarnehage vil med andre ord ikke kun virke 

inn direkte i samspillet med barnet. På hvilken måte man opptrer sammen med andre voksne, 

og barnets foreldre spesielt, vil også kunne ha en påvirkning på barnets opplevelse og tillit av 

den voksne. Det følelsesmessige engasjementet Steinerpedagogikken ønsker å fremme i 

barnehagens hverdag bør romme alle aspekter rundt barnet, og komme til uttrykk gjennom en 

respektfull holdning i forhold til barnets omsorgspersoner.                                                        

Ved å fremstå som forbilledlig både i forhold til barnet og dets foreldre, vil man kunne virke 

støttende der deres relasjon har en sterk tilknytning. Viser barnet gjennom sin adferd tegn på 

at det kan være tilknytningproblematikk, vil en respektfull men interessert holdning også 

kunne åpne opp for fortrolighet og samtaler som vil kunne være til hjelp for alle parter.   

 

Sansepleie. 

Pleie av barnet og dets sanser, er noe Steinerbarnehagene prioriterer høyt.                            

Det anses som et av grunnelementene i pedagogikken, og det arbeides mot å gi barnet en så 

rik sanseerfaring som mulig.                                                                                                             

De ansatte i barnehagen vil ha et ansvar i forhold til å tilegne seg kunnskap om hvordan man 

på best mulig måte kan tilrettelegge for god sansepleie.                                                        

Ulike elementer i hverdagen blir gjerne vektlagt for at barnet skal kunne få rike 

sanseopplevelser. Gjennom en bevisst positiv stimulanse av barnets sanser, er tanken at det vil 

kunne tilegne seg kunnskap om seg selv og sine omgivelser. De inntrykk barnet mottar 

gjennom dette, vil kunne hjelpe det med å oppnå en troverdig forståelse av verden.                     

Samtidig vil man bevisst forsøke å stimulere barnets fantasi gjennom kunstneriske aktiviteter.      

Gjennom maling for eksempel, kan barnet bruke sine egne evner til å skape noe håndfast øyet 

kan se, men som fantasien vil kunne videreutvikle (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  
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Eventyret har også en sentral plass i Steinerbarnehagen som en faktor som ikke bare vil kunne 

stimulere barnets sanser, men også være oppbyggende for barnets indre.                          

Gjennom å overbringe folkeeventyrene på en slik måte at barnet kan skape seg indre bilder, 

mener Steiner at det kan oppstå en ubevisst forklaringsmodell som kan hjelpe barnet med å 

forstå sin hverdag. Eventyrene fremstår som konkrete og handlingspregete, akkurat som 

barnet i første syvårsperiode kan være, og dette kan være en faktor som gjør at barnet lett kan 

forbinde seg med historien.                                                                                   

Eventyrfigurene er arketypiske og står for ulike egenskaper alle mennesker innehar, samtidig 

vil eventyrets hovedperson alltid finne løsninger, og det gode seirer til slutt. Dette kan hjelpe 

barnet med å ivareta sin egen integritet og gi det indre styrke.                                                                        

Eventyrstunden i seg selv vil også være lagt opp til å være stimulerende for både barnets 

sanser og for det rytmiske. Ved å gjennomføre det til samme tid og med de samme ritualer 

hver dag, kan barnet få en opplevelse av ro og forutsigbarhet. Det tennes gjerne levende lys 

og de samme sanger synges før og etter eventyrstunden, slik at en helhetlig ramme skapes 

(Webb, Musæus og Jensen, 2006)                                                                                                                        

Barnet i Steinerbarnehagen bruker ofte eventyrene som grunnlag for sin lek, en faktor som 

kan være til hjelp i forhold til bearbeidelse av ulike hendelser og ambivalente følelser.                                         

Leketøyet Steinerbarnehagen velger til barna vil i stor grad være laget av naturmaterialer og 

fremstå som ufullstendig i sitt uttrykk. Slik kan barnet selv skape det om i sin lek og gjennom 

sine sanser gjøre leketøyet om til sitt eget.  

Matlaging vil også være et element i Steinerbarnehagene som anses som svært 

sansestimulerende. Både lukten av mat som tilberedes, tilretteleggelse av at barna kan bidra til 

matlagingen, samt måltidet i seg selv med ulik smak og konsistens kan alle være viktige 

bidragsytere i forhold til pleie av barnas sanser. (Steinerbarnehageforbundet, 2018).     

Tydelig kan man se en sammenheng mellom stimulering av barnets sanser og de praktiske 

gjøremål den voksne i samspill med barnet gjennomfører i Steinerbarnehagen.      

Alminnelige hverdagssituasjoner vil kunne gi barnet betydningsfulle sanseopplevelser det kan 

ta med seg i sin gryende forståelse av verden, og det vil kunne være viktig at den voksne har 

med seg dette i sin bevissthet og møter barnet i det ved de daglige rutiner 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). 
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Rytme. 

Steiner sier i et av sine foredrag om pedagogisk kunst:” en pedagog må kunne betrakte livet 

dypere, ellers vil han aldri kunne omgås det oppvoksende menneske på en kyndig og fruktbar 

måte” (Steiner, 2011, s.66).   

Steinerpedagogikken arbeider ut i fra tanken om at mennesket er underlagt ulike rytmer i 

livet. Noen av disse rytmene vil være store og utenfor vår kontroll, slik som årets gang med 

naturens skiftende årstider, rytmen mellom natt og dag og månens faser.                               

Den menneskelige kroppen vil også bære med seg livsviktige rytmer med hjerte som slår og 

pusten som arbeider i en konstant inn og utånding. Mennesket vil med andre ord inneha rytme 

i alle store og små prosesser gjennom livet. Ikke alle av disse har man med seg i sin bevissthet 

gjennom hverdagen, men slik sitatet fra Steiner forklarer vil det kunne virke oppbyggende på 

barnet om man arbeider med de rytmiske kreftene, og ikke i mot (Webb, Musæus & Jensen, 

2006).  

Hverdagen i Steinerbarnehagen er i stor grad bygd opp av pedagogiske virkemidler som 

fremmer rytme og gjentagelse, slik at dagen, uken og året vil kunne skape forutsigbarhet for 

barnet. Den voksne sin tilrettelegging av rytmen, vil kunne være viktig for barnegruppens 

dynamikk. Den bør tilpasses slik at barna kan få et best mulig utgangspunkt for å kunne 

fungere optimalt. Forutsigbarhet som passer gruppesammensetningen vi kunne skape et 

overskudd hos barna som de kan bruke til å utfolde seg i lek og kreativitet.                                                       

Gjennom dagen vil de ulike aktivitetene komme til fast rekkefølge, og overgangen mellom 

disse markeres gjerne med å ringe i en bjelle eller man kan ha en fast ryddesang.               

Ukedagene vil ha samme måltid på samme ukedag og kunstneriske aktiviteter som maling vil 

foregå på samme dag, uke etter uke, gjennom året. På denne måten kan barnet få oversikt over 

ukas forløp, som vil kunne skape trygghet og forutsigbarhet.                                                

Årets løp vil markeres med ulike årstidsfester. Markeringer av overganger i naturen og 

høytider gjennom fester, vil også kunne bygge oppunder tradisjoner og skape forventning og 

gode sanseopplevelser hos barna (Steinerbarnehageforbundet, 2018).    

Gjennom voksenstyrte aktiviteter vil man kunne la barnet kjenne på de ulike rytmene man kan 

skape gjennom sang, musikk og fysisk bevegelse, gjerne i samspill med andre barn.      

Ringlek er et eksempel på dette, der barna vil synge og bevege seg i forskjellig tempo og 

kvaliteter.                                                                                                         
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Steinerpedagogikken fremmer viktigheten av å skape rom for innpust og utpust gjennom sin 

rytme. Dette fordrer kunnskap fra den voksne sin side i forhold til barns væremåte og behov 

for rammer og frihet. Ved måltider eller eventyrstund, der barnet vil måtte sitte i ro og ta til 

seg elementer utenifra, vil defineres i Steinerpedagogikken som eksempel på innpust.               

I etterkant av dette, vil barnet kunne ha behov for å puste ut igjen og bearbeide inntrykk 

gjennom fri lek og utfoldelse.                                                                                                      

Det bør tilrettelegges for dette gjennom dagens rytmiske løp. En balanse mellom ro og hvile, 

mellom høy og lav aktivitet og mellom barnets frie tid og de voksenstyrte aktiviteter bør 

prioriteres (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Lek. 

Nettopp i leken utvikler altså barnet de krefter som er nødvendig for at all senere læring 

og arbeid skal få sin fulle menneskelige betydning. Og det er evnen til helt å forbinde 

seg med det man gjør, å anstrenge seg i sine aktiviteter og hele tiden forbedre dem. I 

leken gjennomtrenger barna sin viljesaktivitet med meningsfullt innhold, med fantasi, 

intelligens og glede .... Leken er den aktivitet hvor alle barnets ferdigheter samvirker 

aller mest fullkomment (Kranich, 2003, s.92, 93). 

 

En av de pedagogiske oppgavene Steinerbarnehagen fremmer som aller viktigst, er å 

stimulere barnet til en rik og mangfoldig lekaktivitet.                                                     

Gjennom dagsrytmen tilrettelegges det for at barnet får mye tid til sammenhengende frilek. 

Dette åpner opp for at barnet kan fordype seg i leken og la den utvikle seg slik at barnet kan få 

utbytte av de positive aspektene ved leken (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Slik Kranich beskriver det, vil leken kunne legge grunnlaget for i hvilken grad barnet senere 

vil kunne tilegne seg kunnskap, og på hvilken måte det vil kunne utvikle sine ulike 

egenskaper. Barnet vil kunne identifisere seg fullstendig med den rollen den påtar seg i leken, 

og gjennom dette igjen kunne kjenne på ulike menneskelige kvalifikasjoner.                     

Barnets produktive forestillingsevne vil kunne skape leksituasjoner som kan stimulere dets 

kognitive utvikling, kreative evner samt støtte oppunder språkutviklingen og det sosiale 

samspillet (Kranich, 2003).                                                                                                    

Barnet etterligner ofte de voksne sine handlinger i leken. Dette vil kunne være et av aspektene 

i leken som kan legge et grunnlag for læring. Men den vesentlige forskjellen mellom den 

voksnes arbeid og barns lek, er at der den voksne gjerne har et mål for sine handlinger, vil 

barnets formål for aktiviteten ligge i selve leken.                                                  
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Steinerbarnehagen velger leketøy blant annet ut i fra dette. Med åpne, naturlige materialer vil 

barnet gjennom sin forestillingsevne kunne skape seg ulike lekeverdener basert på sine 

opplevelser. Klosser i ulike fasonger og størrelser, røtter, tepper etc. vil kunne bygge 

oppunder barnets intelligens og utvikle dets kreativitet og evne til å være løsningsorientert 

(Kranich, 2003).                                                                                               

Steinerpedagogikken vektlegger nødvendigheten av at barnet får utfolde seg fritt i lekens 

spillerom. Kan barnet få mulighet for å utvikle sine skapende, kreative evner i trygge rammer, 

vil det kunne utvikle sin egen identitet på en positiv måte. Mestringsfølelse gjennom positive 

erfaringer i den frie leken, vil kunne skape glede og engasjement i barnet. Dette vil igjen 

kunne være selve drivkraften for videre læring og dannelse, og legge grunnlaget for et ønske i 

barnet om å strekke seg i sine utviklingsprosesser (Webb et al., 2006).                            

Samtidig vektlegger Steinerpedagogikken den vokse sin rolle i forhold til barnets lek. Det vil 

være ønskelig at barnet selv initierer sin egen lek, og at samspillet barna seg i mellom skapes 

på barnas premisser. Den voksne vil allikevel inneha et ansvar i forhold til å vurdere de ulike 

leksituasjonene og eventuelt bistå eller tilrettelegge der det måtte virke nødvendig.              

Ved situasjoner der den voksne ser seg nødt til å bidra til leken, vil det være viktig at 

respekten for barnas lek opprettholdes og at man ikke overstyrer eller unødvendig avbryter 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Steinerbarnehagene fokuserer også i stor grad på at barnet kan få mulighet for å utfolde seg 

ute. Dette kan skape variasjon for barnet, og stimulere fantasi og kreativitet ytterligere da 

lekens uttrykk forandrer seg sett i forhold til lek innendørs (Steinerbarnehageforbundet, 

2018).                                                                                                                                  

Bagøien (2013) beskriver hvordan naturen kan være en positivt utfordrende arena for barn å 

utvikle seg i. Fri bevegelse i et naturlig miljø som et skogholt eller et annet område som er lite 

påvirket av mennesker, vil kunne gi barnet fysiske utfordringer som vil stimulere dets 

kreativitet og evne til å være løsningsorientert.                                                                  

Naturens uforutsigbare variasjon i all sin helhet og kompleksitet kan stimulere barnets 

motoriske evner, både det grovmotoriske gjennom klatring, hopping, løping etc. og det 

finmotoriske med for eksempel undersøking av ulike vekster og lek med kongler.              

Barnet får stimulert hele sitt sanseapparat og kan gjennom naturen oppleve utfordringer og 

mestring som kan bygge oppunder dets følelsesregister på en positiv måte.                               

De kognitive og sosiale sider kan understøttes gjennom naturens åpenhet. Den vil kunne gi 
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rom for samspill og bevegelse, felles undring og utfoldelse uten faste, satte rammer som kan 

skape passivitet i sin forutsigbarhet.                                                                                    

Naturen utfordrer barnet til å bruke hele sitt fysiske, kognitive og emosjonelle register, og vil 

kunne være en viktig faktor i forhold til utviklingen av barnets sammensatte livsprosesser 

(Bagøien, 2013).                                                                                                              

Uavhengig av i hvilken grad man har naturområder tilgjengelig i forhold til barnehagens 

område, vil det kunne være gunstig å stimulere barn til fysisk aktivitet.                            

Barnet vil løpe, leke, utforske og utfordre seg selv og hverandre på grunnlag av at det synes 

det er gøy. All læring, utvikling og bearbeidelse av vanskelige hendelser og følelser vil kunne 

komme som en positiv bieffekt, og være noe barnet selv ikke er klar over.                           

Ved å tilrettelegge dagsrytmen i barnehagen på en slik måte at det kan skapes rom for mye 

frilek ute, vil man gjennom dette kunne hjelpe barn med å bearbeide indre stress og 

motstridende følelser.                                                                                                              

Den voksne bør også i dette være tilgjengelig og støttende for barnet. Det vil kunne trenge 

oppmuntring og hjelp til rent fysisk oppnå en følelse av mestring i forhold til sin egen kropp, 

og det kan trenge grenser og bistand i forhold sosialt samspill (Steinerbarnehageforbundet, 

2018).  
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4 Drøfting. 

Som man kan lese ut ifra de ulike teoriene i forhold til tilknytning, vil barnets evne til å 

regulere sine følelser, takle stress og fungere godt i et sosialt samspill kunne avhenge av 

barnets tilknytningsmønster i forhold til sine omsorgspersoner.                                     

Uavhengig av dette, anser man individets evne til å utvikle seg positivt som et samspill 

mellom ulike faktorer. Den risiko barnet er utsatt for i forhold til tilknytningsmønster som kan 

opparbeides, hvilke beskyttelsesfaktorer som kan foreligge i barnets miljø, samt barnets 

medfødte sårbarhet og styrke vil alle være elementer i de prosesser som vil påvirke barnets 

utviklingsmuligheter (Brandt og Grenvik, 2010).                                                                

Barnets medfødte temperament vil kunne være avgjørende i forhold til dets evne til å tilegne 

seg selv små ressurser fra sine omgivelser. Dette vil være en egenskap hos barnet man ikke vil 

kunne påvirke, men når og på hvilken måte man stimulerer barnets følelser kan være av 

betydning for hvordan det samhandler og håndterer ulike situasjoner (Brandt og Grenvik, 

2010). 

Tar man de Steinerpedagogiske prinsipper som blir benyttet i barnehagen og ser på de i lys av 

hvordan barn med utrygg tilknytningsadferd kan utvikle sine helhetlige utviklingsprosesser, 

kan se mange faktorer som kan virke positivt inn.                                                           

Uavhengig av tilknytningsmønster barnet innehar, vil elementer som faste rammer, 

forutsigbarhet og stimulering av barnets følelser med positive virkemidler kunne ha en 

berikende innvirkning på dets utvikling.                                                                                                       

Da Steinerpedagogiske virkemidler i barnehagen i høy grad fremmer en rik sansepleie og 

baserer sin hverdag på en rytme ment for å stimulere i de dypere lag i barnet, vil dette kunne 

hjelpe barnet med å stabilisere sitt usikre tilknytningssystem.                                         

Bevissthet i forhold til fysisk utfoldelse i naturen med fokus på mestring og frihet, samt et 

sterkt fokus på frilekens verdifulle egenskaper kan øke barnets mulighet for å bygge opp en 

fleksibel indre arbeidsmodell i samspill med andre barn. 

Samtidig vil det slik det kommer frem gjennom hele oppgaven, være svært avgjørende for 

barnet i hvilken grad den voksne innehar evne til å bygge relasjon og være tilstede.              

Det vektlegges i det Steinerpedagogiske at den voksne skal fremstå som et godt forbilde. 

Barnet skal blant annet oppleve voksne som utfører praktisk arbeide det kan forstå og kunne 

ta med seg inn i lek og i sin stadig utvidete forståelse av verden.                                                               
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Det fremmes i den Lokale rammeplan for Steinerbarnehagene (2018):” Det er helt avgjørende 

at den voksne har evne til å skape en tilstedeværende, varm og kjærlig relasjon til hvert enkelt 

barn”.                                                                                                                                      

Denne planen er blitt brukt i oppgaven i forhold til de Steinerpedagogiske prinsipper, og ut 

ifra denne teksten er det helt tydelig vektlagt et ønske om god relasjonskompetanse på mange 

plan i barnehagen.                                                                                                                      

Til tross for dette, stiller jeg spørsmål om det vil være nok for enkelte barn at de voksne har et 

fokus mot til stadighet å tørke støv og rake gårdsplassen. Min erfaring fra praksis i ulike 

Steinerbarnehager, og som undervisning på høyskolen også har vektlagt, er viktigheten av å 

utføre praktisk arbeide for barnets skyld.                                                                                             

Der barnet kan være utrygt på grunnlag av sin tilknytningsskade, og vil trenge hjelp til å 

opparbeide seg en indre arbeidsmodell av en viss kvalitet, er min tanke at det kan trenge en 

svært merkbar emosjonell tilstedeværelse fra den voksne sin side. Barnet vil antagelig ikke 

inneha erfaringsevne og sikkerhet nok i seg selv til å kunne tolke den voksne sitt nærvær 

gjennom samhandling på grunnlag av at den voksne jobber med praktiske ting.                                                                                                              

Definisjonen på indre arbeidsmodeller er den virkelighet barnet opplever, også inkludert 

barnets oppfattelse av seg selv. Min tanke er at barn som på ulikt grunnlag har opparbeidet 

seg et negativt syn på sin omverden, samt har gjentagende referanser i forhold til ikke å bli 

sett og verdsatt av sine omsorgspersoner, vil kunne ta den arbeidsomme voksenpersonen i 

barnehagen som nok en avvisning.  

Sett i forhold til Erikson sin teori i forhold til barnets opparbeidelse av tillit versus mistillit, 

vil man også kunne ha et kritisk blikk på dette.                                                                        

Den grunnleggende tillit vil være tilstede der barnets behov blir møtt og ivaretatt, og vil 

fremme livslyst og selvutvikling. Der barnets vendepunkt i livet derimot blir en kamp, og 

barnet tviler på seg selv på grunnlag av mistillit, skam og skyldfølelse vil det i aller høyeste 

grad kunne trenge den voksne sin fulle emosjonelle tilstedeværelse gjennom barnehagedagen.             

Evner man som voksen å invitere et barn med tilknytningsskade aktivt inn til medvirkning i 

arbeidet, vil utfallet derimot kunne bli et annet. Ved å være seg bevisst den innvirkning en 

positiv samhandling rundt et praktisk gjøremål kan ha, vil man kunne øke barnets evne til 

internalisering og dermed også påvirke barnets mulighet for positiv utvikling.  

Samtidig kan man som voksen komme i konflikt i forhold til å observere barnas lek om man 

skal tilegne mye tid til praktiske gjøremål av ymse slag.                                                         



32 

 

Som beskrevet, vil barn med tilknytningsskade kunne trenge viktig bistand i forhold til sin 

lekkompetanse. Det vil igjen være den voksne sitt ansvar å bidra med støtte og oppmuntring 

på en måte som vil gagne både det enkelte barn og barnegruppen som helhet på sikt.         

Dette vil i aller høyeste grad kunne kreve en sensitiv og tilstedeværende voksen som løpende 

vurderer de ulike leksituasjonene.                                                                                               

Det vil ikke være lekegruppen sitt ansvar å hverken skape eller opprettholde et velfungerende 

samspill, den voksne bør til enhver tid kunne være tilgjengelig for å kunne bistå med sin 

relasjonskompetanse.                                                                                                                 

Barn med utrygg tilknytning kan også mangle evne til å omgjøre treklosser og røtter til 

verdifulle gjenstander de kan nyttiggjøre seg av i leken. De kreative evnene kan være 

mangelfulle, og mye av barnets ressurser kan gå med til å prøve å forstå sine reelle 

omgivelser. Barnet kan mangle krefter, erfaringsgrunnlag eller evne til å gjøre ei treflis om til 

en bil eller et silketørkle til ei dokke ved hjelp av sin fantasi.                                                 

Min tanke i dette, er at det bør være en løpende vurdering på hvilke behov det enkelte barn 

måtte ha for å kunne nyttiggjøre seg den verdifulle leken på best mulig vis. Trenger barnet en 

lekebil som ser ut som en ekte bil, så bør det ha tilgang på det. Dette mener jeg vil kunne 

bygge oppunder barnets evne til å utvikle et reelt syn på sine omgivelser, og gi det et 

troverdig redskap det kan uttrykke seg med gjennom leken. 

Ved å se på helheten i dette, er min tanke at praktisk arbeid vil være viktig å utføre.                                                            

Den voksne kan ha godt av å utføre fysiske gjøremål også for sin egen del i løpet av sin 

arbeidsdag. Barn vil kunne tilegne seg et verdigrunnlag der respekt for den voksne sammen 

med forståelse for sammenhenger og kunnskap skapes.                                                          

Der det foreligger utrygt tilknytningsmønster hos barnet, vil det i høy grad kunne få et positivt 

utbytte av dette, da faktorer som dette kan være svært mangelfulle i hjemmet.                                                

Sammen med den rytmiske og forutsigbare hverdagen, der de mellommenneskelige samspill 

er høyt prioritert kan den voksne sin rolle kunne ivareta alle barn i Steinerbarnehagen.          

De prinsipper som blir brukt i forhold til sansestimulering, fortelling av eventyr og et stort 

rom for frilek, vil alle kunne bygge oppunder barnets følelsesmessige, kognitive og sosiale 

utvikling. 

Det man uansett ikke kommer utenom, om man arbeider ved en Steinerbarnehage eller velger 

seg andre arenaer der man skal være en bidragsyter i forhold til barnets oppvekstsvilkår, det er 

den relasjonskompetansen man innehar.                                                                                       



33 

 

På hvilken måte man forvalter denne med å stadig tilegne seg kunnskap samt øke sin evne i 

forhold til samhandling, kan være avgjørende i forhold til barnets mulighet for å utvikle seg i 

positiv retning.                                                                                                                           

Tar man med seg sin relasjonskompetanse i sitt daglige arbeide, og er bevisst hvilke faktorer 

som kan spille inn i forhold til barnets utviklingspotensiale både i positiv og negativ forstand, 

kan man bli svært betydningsfull for barnet og dets livsvilkår.                                                                                          

Det som vil være viktig, er å anse seg selv som det viktigste redskapet man har i sitt arbeide 

med barn for å kunne skape en positiv utvikling, og ha den største respekt for det faktum.                                                                                      

Min tanke med grunnlag i dette, er å aldri hvile i de prinsipper som blir lagt til grunn, 

uavhengig av hvor gode de tilsynelatende måtte være.  
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5 Avslutning. 

I denne oppgaven har jeg drøftet hvilke faktorer som kan være til hjelp for å ivareta barn med 

utrygg tilknytning, og hvilken relevans de Steinerpedagogiske prinsipper i barnehagen 

eventuelt kan ha i forhold til dette.                                                                                             

Ved å sammenligne teori i forhold til barn med tilknytningsproblematikk opp mot det 

Steinerpedagogiske, har jeg oppnådd en større bevissthet i forhold til det arbeidet jeg nå skal 

ut i. De teorier jeg har belyst og drøftet har gitt meg innsikt i barnets utviklingspotensiale sett 

i samspill med dets omgivelser, og hvilket enormt ansvar man som voksen påtar seg gjennom 

sitt arbeide i barnehagen.                                                                                                     

Arbeidet med denne oppgaven har vist meg kompleksiteten i faktorer rundt barnets 

tilknytning og særdeles i forhold til hva som kan virke inn som støttende elementer i barnets 

helhetlige utvikling.    

Samtidig føler jeg at oppgaven kun har skrapet på overflaten av et komplekst og omfattende 

tema.                                                                                                                                    

Faktorer jeg gjerne skulle gått dypere inn i, er blant annet barnets evne til å greie seg til tross 

for dårlige forutsetninger og hvilke kvaliteter dette barnet innehar som andre barn ikke har. 

Den voksne sin rolle i samspill med disse barna ville jeg også gjerne sett enda nærmere på da 

det tydelig kommer frem at den voksne sin relasjonskompetanse er av stor betydning.  

På samme måte stiller jeg spørsmål om barnets mulighet for å opparbeide seg gode indre 

arbeidsmodeller sett i lys av den tid vi lever i, og hvilken rolle barnehagen på sikt vil ha i 

dette. Den emosjonelle tilgjengeligheten barnet vil trenge fra sine nære omsorgspersoner for å 

tilegne seg en trygg tilknytning, kan man oppleve i desto større grad forsvinner inn i en travel 

hverdag der sosiale medier fort spiller hovedrollen.                                                                                                          

Viktigheten av å ivareta sin relasjonskompetanse som pedagog og fremme den nære 

kontakten med barnet gjennom et direkte og imøtekommende samspill, vil jeg på grunnlag av 

dette tro kan komme til å spille en uvurderlig rolle for barnet sett i lys av samfunnets 

utvikling. 
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