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Forord 
 

I forbindelse med arbeidet av denne oppgaven har to lærere gjort seg synlige. Både i form av 

Saturn og i form av Jupiter. Begge har de lært meg mye, men den viktigste læresetningen kom 

dog fra Jupiter, som innstendig har bedt meg om å stole på meg selv. I forbindelse med hva jeg 

forstår ut ifra Steiners tanker rundt frihet så er nettopp en del av frihet det å kunne være trygg i 

seg selv og ha en evne til å stole på det som intuitivt kommer til en.  

Jeg vil spesielt takke Trond Haugland, Indiana Maarud, Jon Kleiser, Hege Staff Nordby og Frode 

Barkved.  

Trond for hans kjærlige støtte og fordi han har elsket meg til tross for at jeg antagelig har vist 

meg fra mine værste sider gjennom denne perioden. Og fordi han har gitt meg konstruktive 

tilbakemeldinger basert på hans faglige grunnlag som barnevernspedagog og far til fire. Indiana, 

fordi hun bærer i seg en styrke jeg blir mektig inspirert og farget av, og for hennes oppmuntrende 

og kjærlig støttende nærvær samt gode råd gjennom hele denne prosessen. Jon, for hans hjelp 

med layout, korrektur samt trøst og oppmuntring. Frode, for hans innstendige råd om å be meg 

stole på meg selv i denne prosessen og hans tilbakemelding da jeg trengte det som mest. Jeg vil 

takke Anand, min lille velsignelse av en hund, som i løpet av perioden har gitt meg mange 

pusterom i friluft. Helt til slutt vil jeg takke meg selv, for mitt mot til å gå langt utover 

komfortsonen med denne oppgaven og yogaens visdom for å ha gitt meg en evne til å skape indre 

balanse når jeg mest trenger det. 
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1.Innledning  

                                              
« Der flammer sol i alt der gror 

I børn og træer og milde ord 

Og alt i livets toneart stemt 

Har vækst til barnets fremtid gemt 

Tving ikke 

Byd ikke 

Skænk dem former at spejle sig i 

Legen er evig som drømmen 

Lær dem at lege seg fri » 

 

Diktet over er skrevet av Halfdan Rasmussen og er hentet fra den Pedagogiske plan for 

steinerbarnehager og første klasse (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 33). Prinsippet om 

forbilde og etterlikning samt frilekens plass, to av grunnpilarene i steinerpedagogikken, kommer 

tydelig frem i diktet. Helt til sist kommer også målet med en steinerpedagogisk praksis frem; 

oppdragelse til frihet. I innledningskapittelet til den Pedagogiske plan for steinerbarnehagene og 

første klasse (Steinerbarnehageforbundet, 2008) kan vi lese at selve intensjonen med en 

steinerpedagogisk oppdragelse og utdanning er å danne grunnlaget for at mennesket kan bli fri, 

fri i sin handling, sin tanke og sitt følelsesliv.  

På nettet søkte jeg opp definisjonen av frihet og fant følgende på det store norske leksikon sine 

sider: “Frihet, en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer eller et 

politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller 

hersket over” (Tranøy, Svendsen og Thorsen, 2018). 

Frihet og hva det betyr å være fri er et omdiskutert og nesten kontroversielt emne og ordet må 

sees ut i fra konteksten det står i. Det finnes utallige og iblant motstridende meninger om hva 

frihet kan være.  

I den Pedagogiske plan for steinerbarnehagene og første klasse står det at «Individets 

selvbevissthet og etiske dannelsesvei er barnehagens og skolens dypeste anliggende» Videre står 
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det at det er dette som er tanken bak oppdragelse til frihet (Steinerbarnehageforbundet, 2008, 

s. 4). Det ser altså ut til å være et mål i steinerpedagogikken at barnet skal oppdras til å fatte 

beslutninger som er til helhetens beste, det jeg forstår som etisk dannelse. Barnet skal også gis 

verktøy som det senere i livet kan ta i bruk for å oppnå dypere selvinnsikt , det jeg forstår som 

individets selvbevissthet.  

Steinerbarnehagen er kanskje unik for sin metodikk, men ikke i sine intensjoner der også 

Barnehageloven (2005, § 1), som gjelder for alle landets barnehager, fremmer at barnehagen skal 

bygge på ulike verdier i kristent og humanistisk livssyn, der iblant åndsfrihet. I ordet åndsfrihet 

legges begreper som religionsfrihet, ytringsfrihet og tankefrihet for å nevne noen. De ulike 

«frihetsbegrepene» er også nedfelt i menneskerettighetene (FN, 1948). Det er dermed en 

menneskerett å være fri. Begrepet tankefrihet er mangefasettert, men vekker hos meg en særlig 

interesse sett i forhold til min foreløbige forståelse av Steiners mening om hva frihet innebærer 

(Steiner, 2008). Dette kommer jeg nærmere tilbake til i oppgavens tredje kapittel.  

Forskningsrapporten Ungdata (Bakken, 2017) viser at fler og fler unge lider av psykiske lidelser 

som depresjon og angst i forbindelse med stress, økt press på skolen og økt sosialt press. 

Ettersom de ytre orienteringspunktene, for eksempel sosiale medier og angitte normer, ser ut til å 

være mer eller mindre dominerende og antageligvis er en av hovedårsakene til den kraftige 

økningen av psykiske lidelser hos unge, mener jeg tiden har blitt moden for at hvert enkelt 

individ må bli kjent med seg selv sånn at egen dømmekraft blir styrende i ens eget liv, i de mange 

valgene mellom rett og galt og i forhold til egen selvfølelse. 

Jeg har selv kjent på kroppen hva det vil si å være ufri. Det startet med tvangstanker og utviklet 

seg videre til tvangshandlinger av ulik alvorlighetsgrad. Min vei ut ble gjennom yogaens ulike 

praksiser, blant annet konsentrasjonsteknikker som kan lede til meditasjon. Jeg nevner dette        

fordi  jeg føler at ufrihet står i nær relasjon til tankesettet vårt. Selv føler jeg meg friere når jeg 

styrer tanken og den ikke styrer meg. 

I Eriksen (2014) kan vi lese at ønsket om frihet finnes instinktivt i oss mennesker og at det er 

grunnlaget for vår drivkraft. Ut i fra dette, forskningsresultatene fra Ungdata (Bakken, 2017), det 

faktum at det er en menneskerett og egne erfaringer tenker jeg at oppdragelse til frihet er et viktig 

tema å ta opp. 
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Det er faglig relevant fordi det har blitt, og stadig blir, diskutert hvorvidt pedagoger i en 

steinerbarnehage bør, eller ikke bør, ha kjennskap til det idémessige grunnlaget og målet som 

ligger til grunn for steinerpedagogikken for å kunne arbeide steinerpedagogisk. På 

felleslærermøtet i 2015 kom det opp et forslag om ikke det burde etableres steinerskoler uten et 

antroposofisk idégrunnlag (Marstrander, 2018). Personlig ønsker jeg å bli kjent med 

idégrunnlaget for å kunne danne meg egne meninger ut i fra det Rudolf Steiner presenterte tidlig 

på 1900-tallet. Med dette som grunnlag tror jeg det blir lettere å bruke de angitte  metodene i den 

Pedagogiske planen for steinerbarnehagene og første klasse samt den nasjonale Rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet,2017)for på best mulig måte ivareta hele barnet. Steiner var selv meget 

opptatt av at de ulike grenene som sprang ut i fra antroposofien, deriblant  steinerpedagogikken, 

ikke skulle miste sin forbindelse til den (Lachman, 2009). 

Oppdragelse til frihet er også faglig relevant med tanke på at barn i en steinerbarnehage blir 

skjermet for intellektuell stimulans og kognitiv læring, til tross for at Steiner (2008) påpeker at 

det er i utviklingen av tanken at muligheten for frihet ligger.  

 Dette har ledet meg frem til følgende problemstilling: 

Hvordan ivaretaes Steiners ideal om oppdragelse til frihet i det steinerpedagogiske arbeidet i 

steinerbarnehagen? En studie om oppdragelse til frihet i spennet mellom det pedagogisk ledede 

og barnets frie utfoldelse. 

Fordi dette er en bachelor oppgave er den nødt til å avgrenses noe. Derfor vil jeg ta for meg 

Steiner sine tanker rundt frihetsbegrepet og hans menneske- og utviklingssyn for å få en                           

forståelse for og gi et innblikk i det idémessige grunnlaget bak steinerpedagogikken. Jeg vil         

kort ta opp begrepene selvbilde, selvtillit og trygghet som mulige forutsetninger for oppdragelse 

til frihet. Til sist ønsker jeg å se på to sentrale steinerpedagogiske metoder, sansepleie og frilek, 

herunder rollek, som ledd i oppdragelse til frihet. Sansepleie som pedagogisk ledet aktivitet og 

rollelek som barnets frie utfoldelse. Frilek favner mange forskjellige former for lek, og som en 

avgrensning har jeg valgt ut rollelek. 

Oppgaven er delt inn i 7 kapitler der andre kapittel vil gi en kort innføring i Steiners menneske- 

og utviklingssyn. Deretter vil jeg, i kapittel 3, ta for meg hans tanker om hva frihet er og hvordan 

han mente denne tilstanden kunne oppnåes. Dette vil være relevant for å forstå tanken bak 

steinerpedagogikken, den i seg selv og dens metodikk. Kapittel 4 tar for seg utvikling av barnets 
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trygghet, selvfølelse og selvtillit som mulig ledd i oppdragelsen til frihet og kapittel 5 tar for seg 

sansepleie og rollelek. Kapittel 6 blir et diskusjonskapittel og kapittel 7 summerer det hele.  

Oppgaven er litteraturbasert. Av hovedkilder har jeg brukt boka  Frihetens Filosofi (Steiner, 

2008). Jeg har også nyttet meg av Borgmann Hansen sitt resyme av boka fordi det er et tungt 

litterært verk, samt en bachelor oppgave (Jacobsen, 2015) som tar for seg temaet oppdragelse til 

frihet sett i forhold til skolen. Bøkene Barnets oppdragelse (Steiner, 2006), Oppdragelsen og 

tidenes åndsliv (Steiner, 1986) og Pedagogisk Antropologi (Kranich, 2003) er viktige tekster 

innenfor steinerpedagogikken og står som et grunnlag for mye i denne oppgaven. 

Av annen relevant litteratur har jeg brukt bøker av blant annet Strømøy, Aeppli og Øhman.  
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2. Idégrunnlaget bak steinerpedagogikken 

I dette kapittelet ser jeg på Steiners utviklings-og menneskesyn for å få bedre forståelse for 

bakgrunnen for de tanker han hadde rundt oppdragelse og pedagogikk.  

Antroposofien kan sies å være et samlebegrep Steiner gav sitt livs-og verdenssyn, men også 

menneskesyn. Antroposofiens filosofi er antatt å gi metodene for en utvikling av åndelig 

erkjennelse. Det steinerpedagogiske har røtter i antroposofisk menneskesyn (Lachman, 2009).  

Antroposofi betyr visdommen om mennesket og selve ordet kommer fra det greske Anthropos, 

som betyr menneske, og Sofia, som betyr visdom (Skagen, 1997). 

 2.1 Steiners menneskesyn. 

Steiner mente at en vellykket oppdragelse ville være nær sagt umulig dersom oppdrageren ikke 

hadde en viss forståelse for hele mennesket; dets natur og utvikling i kropp, sjel og ånd (Steiner, 

2006). Jeg vil gjøre leseren oppmerksom på at dette, på bakgrunn av oppgavens restriksjoner og 

min manglende evne til å fullt ut gripe Steiners omfattende tanker, er en meget forenklet 

fremstilling og Steiner går langt dypere enn det jeg har prøvd å gi et bilde på her. 

De fire vesensledd 

I henhold til Steiner er mennesker bygget opp av fire vesensledd eller legemer. Steiner bruker 

begrepet legeme for å understreke en organiserende sammenheng som strekker seg ut over det 

fysiske.  

“Som oppdrager arbeider man på disse fire ledd av menneskets vesen”(Steiner, 2006, s17).  

Det fysiske legemet har mennesket til felles med mineralriket; alt det livløse rundt det. Selvom 

kroppen “lever” er det det faktum at “...det er underlagt det fysiske livs lover...” (Steiner, 2006, 

s. 9) som gjorde at Steiner plasserte kroppen i denne kategorien, på lik linje med det livløse 

mineralriket (Steiner, 2006).  Det fysiske legemet forstår jeg som menneskekroppen.  

Livskraften i et menneske betegner Steiner som eterlegemet. Mennesket har dette legemet til 

felles med planter og dyr og ifølge Steiner er det eterlegemet som “...bygger opp og former det 

fysiske legemet…,er dets arkitekt og beboer” (Steiner, 2006, s. 12).  
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Astrallegemet er den delen av mennesket som Steiner (2006, s12) mener har med fornemmelse og 

en indre impuls å gjøre. Dette legemet har mennesket til felles med dyreriket og ifølge Steiner 

(2006) virker drifter, smerte og nytelse ut i fra dette.    

Steiner gir menneskets fjerde legeme navnet Jeg (Steiner, 2006, s 13). Med ordet “jeg” betegner 

mennesket seg selv. Det kan ikke gi noe annet eller noen andre denne betegnelsen.  

Mennesker har en nærere forbindelse til det åndelige gjennom jeg-et. I jeg-et finner en sjelen og 

det er gjennom jeg-et at mennesket skal foredle seg selv til å bli et såkalt fritt menneske, styrt av 

en indre etisk følelse for hva som er rett og galt (Kranich, 2003). Slik jeg har forstått det er Jeg-et 

aktivt hele tiden, som en indre drivkraft i mennesket.  

Disse legemer utvikler seg ikke i like stor grad samtidig. De tre første, det fysiske legemet, 

eterlegemet og astrallegemet, har hver seg en utviklingsera på 7 år, der barnet i første 

syvårsperiode kan sies å virke primært ut ifra det fysiske legemet. Jeg-ets frigjøring sies å starte 

ved menneskets 21. år (Kranich, 2003). Slik jeg har forstått det så er det ikke slik at legemene er 

passive inntil de frigjøres.  

For eksempel er Jeg-et  aktivt gjennom barnets vilje til å reise seg og lære å gå (Kranich, 2003). 

Eterlegemet frigjøres først ved tannfellingen og det er her at barnet er på vei inn i sin andre 

syvårsperiode. Astrallegemet frigjøres først rundt kjønnsmodningen omtrent da barnet er på vei 

inn i sin tredje syvårsperiode (Steiner, 2006).  

De tre sjelskreftene  

Tanken eller tenkningen står i relasjon til hodet og nervesystemet. Følelsen står i relasjon til 

hjertet, åndedrettet, blodsirkulasjonen og det emosjonelle. Viljen står i relasjon til lemmene, 

hendene og føttene samt stoffskiftet. Det er dog viktig å være seg bevisst at disse ikke virker 

adskilt (Skaftnesmo, 2015). 

Tanken kan beskrives som evnen til selvrefleksjon og dømmekraft. Det er gjennom tanken og 

dertil forestillingene at mennesket omsider blir kjent med verden og dens sanne natur (Kranich, 

2003).  

Forut for dette kommer sanseinntrykkene og disse, sammen med språkutviklingen, er særlig 

viktige for tenkningens utvikling (Aeplli, 2003).  
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Tanken kan sees i sammenheng med en våken bevissthetstilstand (Skaftnesmo, 2015). Med dette 

forstår jeg at man har potensiale til å bli seg bevisst sine tanker, hvor de kommer fra og handle 

etisk der etter. 

Følelsen er det som beveger mennesket og påvirker dets indre liv. De spenner seg fra antipati til 

sympati (Kranich, 2003). “Følelsene oppstår som svar på sanseiakttagelser, forestillinger, tanker, 

osv. De er reaktive” (Kranich, 2003, s. 30).  

Følelsene sies å forbinde tanken og viljen, der en som regel handler ut i fra en tanke som er       

påvirket av eller mettet med en følelse. Det å føle kan sammenliknes med en drømmende 

bevissthetstilstand, fordi en er ute av stand til å styre sine følelser og på bakgrunn av deres 

flyktighet (Skaftnesmo, 2015). De kommer og går som skyer på himmelen.   

Viljen er menneskets handlingskraft.  Et godt eksempel på en viljesaktivitet er når barnet beseirer 

tyngdekraften og lærer seg å stå oppreist (Kranich, 2003).  

I viljen er mennesket for det meste sovende (Skaftnesmo, 2015). For å forstå dette kan en se på 

viljen slik den virker inni kroppen, i stoffskiftesystemet. 

 Mennesket er seg ikke bevisst og kan ikke, i de fleste tilfeller, styre denne prosessen. Det finnes 

dog unntak, der viljen kan ansees som meget våken, som jeg vil presentere ved å sitere 

Skaftnesmo (2015) her: “Når vi bevisst vil noe, er det snakk om en vilje som er hevet opp til 

tenkningens nivå. Da er den i regelen mettet med følelser. Og så sant vi kan sette ord på den, er 

den også tenkt” (Skaftnesmo, 2015, s. 149). 

Barnets tenkning er aktivt når det etterlikner sine omgivelser (Aeppli, 2003). Det kan dermed 

være en vesentlig forskjell i en voksens og et barns bevissthetsnivå i tanken og viljen.  

Tanken og viljen står som motpoler til hverandre og idealet er å forene disse (Steiner, 1986). 

“Tankene skal ikke bare være noe barn opptar passivt, -de skal bevege armer og hender, lede og 

impulsere barnet i dets handlinger når det går ut i verden. Da først vil vi få enhetlige mennesker” 

(Steiner, 1986, s. 45). Tanken må bli til handling eller omvendt. Dette er umulig om ikke 

følelseslivet er involvert.  

Viljen og tanken forenes via følelsen (Skaftnesmo, 2015). 

Sjelen blir påvirket av opplevelsene via sanseapparatet, og følelser av sympati eller antipati 

oppstår. Disse følelsene av sympati eller antipati har ulik effekt og kan være avgjørende i forhold 
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til hvordan vi handler eller tenker  (Kranich, 2003). Tenk deg at du kjenner duften av nybakt 

brød. Hva gjør du? Antageligvis oppstår det et minne som følge av duften. Dette minnet kan 

påvirke din videre handling. 

En kan si at et menneske blir født med alle sjelekreftene, tanke, følelse og vilje, men at de dels    

ikke er aktive i seg selv da de trenger riktige vilkår for å kunne utvikles optimalt (Kranich, 2003).                                                                                                                                                          

For eksempel trenger førskolebarnet omgivelser som stimulerer den indre bildedannelsen og 

dertil fantasien om det skal ha potensiale for å utvikle tenkningen. Viljen blir stimulert når barnet 

i kraft av seg selv og indre bilder former en ting om til noe annet (Steiner, 2006). 

Mennesket relaterer seg til verden gjennom tre kanaler. Gjennom kropp, sjel og ånd. Til disse er 

det tenkt at sanseapparatet og viljen ligger til kroppen, at følelseslivet hører sjelen til og at ånden 

kan ha tankevirksomheten som sin kanal. Med kropp menes det som gjør det mulig for 

mennesket å oppleve den materielle verden, først og fremst gjennom dets sanseapparat. Sjelen er 

broen mellom verden der ute og menneskets indre verden. I sjelen lever man i en subjektiv 

verden, ettersom ingen andre kan ta del i akkurat ens egen nyanse av ulike følelser. Her kan 

mennesket erindre en følelse og derfor på en måte gjenoppleve noe som har skjedd.  Ånden kan 

sies å være menneskets erkjennelseskraft, og det er den, som gjennom tenkningen, er i stand til å 

se tingenes sanne natur (Steiner, 2005):   

 Men gjennom ånden åpenbarer den ytre verden seg for meg på en høyere måte. Riktignok 

avslører ytterverdens hemmeligheter seg i mitt indre; men i ånden forlater jeg min egen 

verden og hører tingenes tale om seg selv, om det som angår dem og ikke meg. (Steiner, 

2005, s. 31). 

2.2 Steiners utviklingssyn, med fokus på den første syvårsperioden 

Begrepene utvikling og forandring blir noe mangelfulle når en tar menneskets indre og ytre vekst 

i betraktning. Utvikling tilsier at man går fra et lavere nivå til et høyere (Kranich, 2003), og med 

forandring forstår jeg at noe som var før, blir til noe annet. Slik jeg ser det har mennesket hele 

tiden med seg sin personlighet når det vokser opp, og det at det går fra et lavere nivå til et høyere 

er ikke nødvendigvis alltid gitt. Hvis man tar i betraktning lekeevne, fantasi og kreativitet, så ser 

det ut til at de fleste heller degenerer. Ser man på et fotografi av noen fra da de var barn, kjenner 

man de oftest igjen; det som var der før er der enda, men i en annen form.  Derfor kan man si at 

ordet forandring og utvikling er noe ufullstendig når det settes i kontekst til barnets 

modningsprosess.  
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Kranich (2003, s.54) bruker begrepene forvandling og utfoldelse i tillegg til forandring og 

utvikling i forbindelse med Steiners utviklingssyn.  Som eksempler sier han (Kranich, 2003) at 

det er snakk om utvikling når barnets Jeg “griper kroppen innenfra i oppreisningsprosessen”, 

forvandling når “noe nedarvet blir individualisert”, for eksempel i dannelsen av ryggsøylen og 

fremveksten av nye tenner, og utfoldelse når det er snakk om den kognitive utviklingen eller 

forestillingsvirksomheten. Forestillingsvirksomheten forklares som evnen til iakttagelse (Kranich, 

2003, s. 55 og 56). 

Barnet går igjennom en forvandlingsprosess der det utfolder seg, utvikles og forandres opp 

igjennom årenes løp. Forvandlingsprosessen barnet går igjennom kan sees som en metamorfose 

fordi den er så gjennomgripende på mange plan, fra det fysiske til det sjelelige (Kranich, 2003). 

Som eksempel på dette gis formkreftenes virksomhet i første syvårsperiode kontra andre 

syvårsperiode. I første syvårsperiode er formkreftene “aktive i omdannelsen av organene”, mens i 

andre syvårsperiode er de frigjort og kan virke i forestillingsprosessen (Kranich, 2003, s57). 

Tannfellingen og tilblivelsen av de nye tennene står som et fysisk uttrykk for dette (Steiner, 

1986). Jeg forstår formkrefter som de krefter som er aktive i menneskets utvikling. Barnets 

formkrefter i de første syv år transformeres altså til tankekraft i de påløpende årene.  

 Når en bruker begrepet utfoldelse skjer “en forvandling hvor allerede eksisterende anlegg 

kommer til syne hos et barn” (Kranich, 2003, s. 54). Steiner trodde på reinkarnasjon og at disse 

iboende evnene er noe vi har med oss fra tidligere liv og kun kan manifestere seg i de riktige 

omgivelsene. Uansett om man tror på reinkarnasjon eller ikke, tror jeg man kan enes om at noen 

har noe som de er spesielt god på og visse ting lærer de raskere enn andre og omvendt.  

I barnets første syv år er viljen ansett å være barnets drivkraft til utvikling. I Kranich (2003) blir 

dette skissert ved bildet om barnets utviklingsvei fra liggende og krabbende til stående og 

gående. Videre står det “I barnet lever det en trang til hele tiden å strekke seg ut over det som 

allerede er oppnådd” (Kranich, 2003, s. 54). Denne trangen kommer fra barnets Jeg og barnets 

naturlige tilbøyelighet til å imitere og ta etter sine omgivelser. Når barnet får en mulighet til å 

bruke viljeskreftene sine, blir disse, lik en muskel, sterkere (Kranich, 2003). Jeg vil da anta at det 

motsatte vil være tilfellet om barnet ikke blir gitt denne muligheten.  
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2.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett at Steiners helhetlige menneske- og utviklingssyn og det faktum at 

kroppen og menneskesinnet utvikler seg i syvårsperioder, der hver periode har sine særegne 

behov, får konsekvenser for steinerpedagogikkens utforming og dens mål om oppdragelse til 

frihet. Fordi den fysiske utviklingen er dominerende i barnets første syv år, så blir det å legge til 

rette for fysisk fostring via viljen og det kroppslige særlig relevant for metodikken i en 

steinerbarnehage. 

For å få et overblikk over Steiners menneskesyn har jeg her prøvd å sette opp et skjematisk bilde 

av dette:  

 Det tredelte        

mennesket    

Fysisk plassering     Sjelskreftene  Bevissthetsgrad 

Ånd Hodet (Sanse-

nervesystemet) 

Tanke Våken 

Sjel Åndedrett og 

blodsirkulasjon 

(Det rytmiske) 

Følelse Drømmende 

Kropp Stoffskiftet,  

lemmene 

Vilje Sovende 

 

Som jeg nevnte kan man også være våken i viljen og mer passiv i tanken. Dette gjelder spesielt 

hos barnet slik jeg har forstått Steiners menneskesyn. 
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3.En innføring i Steiners perspektiv rundt frihet og dens betydning for 

steinerpedagogisk arbeid i første syvårsperiode 

Dette kapittelet vil ta for seg Steiners tanker rundt frihet og dens betydning for oppdragelsen i 

barnets første syvårsperiode. Her vil jeg kort presentere de to ulike veiene til frihet slik Steiner 

anser dem, og på bakgrunn av foregående kapittel se på hvilke av disse som kan ligge barnets 

natur nærmest. Jeg må få nevne at det har vært intellektuelt utfordrende å fullt ut gripe Steiners 

tanker om friheten og det jeg presenterer her er basert på min forståelse og tolkning av hans 

tanker om emnet. Oskar Borgman Hansen, heretter Hansen, har behandlet vesentlige aspekter og 

skrevet et sammendrag av Steiners Frihetens filosofi (2008) i den norske utgaven av verket som 

jeg har nyttet meg av, og hans jobb har gjort mange av Steiners tanker lettere tilgjengelig for 

meg.  

3.1 Steiners tanker rundt frihet 

Steiner (Lachman, 2009) mener at vår indre verden ultimat sett er uavhengig og 

selvtilfredsstillende, at sann glede kommer innenfra der mennesket er uavhengig av ytre og indre 

omstendigheter. Slik jeg har forstått det gir dette en del av bildet på Steiners frihetsperspektiv.  

Frihet handler også om menneskets handlinger og hvor de springer ut ifra. En handling har sitt 

utspring i motivet eller drivfjæren, det karakterologiske anlegg (Steiner, 2008, s.143). Med 

drivfjæren har jeg forstått menneskets personlige konstitusjon og forutsetninger. Med motivet har 

jeg forstått den umiddelbare tanken bak en handling.  

Steiner forklarer det slik: “Motivet er en begreps-eller forestillingsfaktor; drivfjæren er den 

viljesfaktor som er umiddelbart betinget i menneskets organiasjon”(Steiner, 2008, s.143). 

Som eksempler på drivfjæren for handling gir Hansen (Hansen i Steiner, 2008) eksempelet om at 

to mennesker med ulikt temperament (følelsesliv) vil reagere ulikt i en gitt situasjon. Et annet 

eksempel han gir er handling basert på sanseinntrykk og de impulser de setter igang, og et tredje 

er handling i forhold til tidligere erfaringer som tenkningen baserer seg på. Til sist står den rene 

tanken igjen (Steiner, 2008). Den rene tanken forstår jeg som en tanke som er upåvirket av alle 

omstendigheter, lik en intuitiv erkjennelse. 

Motivet for handling kan springe ut ifra enten begreper (plikter), forestillinger (moralprinsipper) 

eller samvittighet. Motivet for handling kan etterhvert som man blir fri nå et stadium av det som 

betegnes som moralsk intuisjon (Steiner, 2008). “Vi har her nådd et stadium hvor det 
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karakterologiske anlegget og motivet faller sammen. Vi bestemmer oss i øyeblikket, ut fra vår 

tenkning. Det mennesket som har nådd hit, er fritt, er blitt befridd” (Hansen i Steiner, 2008, s. 

315). 

Slik jeg har forstått Steiner så handler ikke frihet om valgfrihet i forhold til ytre valg, men om det 

å ha en våken bevissthet i forhold til bakgrunnen for sine valg. 

Frihet er ikke bare bevisstheten om bakgrunnen for et valg, men også en evne til å kunne 

erkjenne seg frem til en handling. Denne erkjennelsesprosessen kommer som følge av en 

iakttagelse og tenkning som senere kuliminerer til en intuitiv viten, såkalt ren tanke, om hva som 

er etisk riktig å gjøre i øyeblikket. Mennesket er ufritt når det handler ut fra ren impuls og 

sansetilfredsstillelse, men også når det er styrt av fornuft eller begjær (Steiner, 2008). 

“I friheten er mennesket seg selv. Samfunnets press eller tvang og organismens, driftenes tvang 

er de to ufrihetene som finnes” (Hansen i Steiner, 2008, s. 316). Slik jeg har forstått Steiner, er 

frihet en tilstand der en er i kontakt med sitt sanne selv og handler ut ifra dette samtidig som man 

tar i betraktning den andres ve og vel. Her står etikken like høyt som individualiteten.  

 Jeg har forstått det slik at Steiner anser en åndelig erkjennelsesvei som mulig i det øyeblikk man 

evner å ta et steg til side for en selv, i selvforglemmelsen (Steiner, 2005).  Det kan se ut til at en 

åndelig erkjennelse står i nær relasjon med hva Steiner anser som vårt potensiale til å bli fri.  

3.2 Barnets vei til frihet 

Steiner (2008) sier at mennesket i utgangspunktet er ufritt, men at det har et potensiale for å bli 

fritt. Mennesket må altså gå en utviklingsvei for å bli fri.  

Slik jeg har forstått Steiner(2008) så har mennesket to utviklingsveier å gå for å nå det han 

beskriver som frihet. Enten med utgangspunkt i tenkningen (forestillinger, begreper og motivet) 

eller viljen (drivfjæren, det karakterologiske anlegg).  

Av kapittel 2 i denne oppgaven ser jeg at barnet i all hovedsak virker ut i fra sin kropp og sine 

viljeskrefter. Derfor vil det for meg være logisk å tenke at det er gjennom barnets viljesnatur man 

bør arbeide om man vil legge grunnlaget for frihet.  

Når mennesket går en utviklingsvei med utspring i drivfjæren handler det først med utgangspunkt 

i en sansning som vekker basale drifter for så å, etterhvert som det utvikler seg, handle fritt, ut 

ifra en indre etisk overbevsning (Steiner i Jacobsen, 2015). 
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Frihet forstås ikke her som den størst mulige emansipasjon eller selvrealisering, men som 

idealet om at barna skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan ta 

ansvar for seg selv og sin omverden. (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 4) 

Steiners frihetsbegrep, når det sees i forhold til steinerpedagogisk arbeide i steinerbarnehagen, så 

handler det hovedsaklig om å legge grunnlaget for en tilstand i frihet 

(Steinerbarnehageforbunddet,2008).  

Menneskets personlighet, det karakterologiske anlegg, formes etter miljøet rundt det, hva det har 

erfart og gjort seg opp av ideer osv. Dette igjen påvirker hvordan det handler i gitte situasjoner 

(Steiner, 2008). Jeg tenker umiddelbart at en oppdragelse der en har dette i bevisstheten vil kunne 

legge grunnlaget for en tilværelse i frihet.  

I en steinerbarnehage er det lagt stor vekt på sansepleie som metode (Steinerbarnehageforbundet, 

2008). 

Gjennom iakttagelsen tar vi inn en del av virkeligheten. Det er dog først gjennom tenkningen at 

denne delen av virkeligheten kan bli fullstendig (Steiner, 2008). “Virkeligheten viser seg for oss 

gjennom foreningen av dens to halvdeler, det vi iakttar og begrepet” (Steiner, 2008, s. 309). Her 

forståer jeg begrepet som tanken, ettersom de to er så nærliggende hverandre. Jeg forstår 

sansning som iakttagelsen. 

I følge Steiner (2008) står iakttagelse og tenkning i forhold til hverandre.  

Barnet lærer å tenke i iakttagelsen og etterlikningen av sine omgivelser (Steiner, 1986).  

Handling basert på tenkning er det tredje steget i den utviklingsveien som bygger på drivfjæren 

(Jacobsen, 2015). 

Altså må barnets vei til tenkningen skje via viljen. Jeg har forstått at det er i viljen at barnet 

sanser og etterlikner. Barnet ser ut til å gå veien til frihet med utgangspunkt i drivfjæren.  

Denne veien starter i viljen, går videre gjennom følelsen for så å komme til tanken før den helt 

rene tanken, intuisjonen, og frihet kan nåes (Steiner, 2008). Viljesbetonte opplevelser og 

kroppslige erfaringer blir to viktige momenter i en steinerpedagogisk oppdragelse til frihet. I 

forbindelse med det som står i noen avsnitt over, kan en se at iakttagelsen og pleien av denne 

evnen kommer i en viktig posisjon. Et annet viktig element blir å skape et etterlikningsverdig 

miljø som barnet, gjennom iakttagelsen, fritt kan forme seg etter. Jeg kommer tilbake til 

steinerpedagogiske metoder for oppdragelse til frihet i kapittel 5. 
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3.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg kommet frem til det jeg forstår ligger i Steiners frihetsbegrep. Frihet er 

en tilstand der gleden springer utifra seg selv. Det er også et oppnådd bevissthetsnivå der 

mennesket kan handle uavhengig av indre og ytre omstendigheter.  

Friheten Steiner sikter til er ikke en uhemmet frihet styrt av drifter og størst mulig tilfredsstillelse 

av en selv og sine behov, men heller en frihet som har grobunn i en etisk ansvarlig holdning 

ovenfor samfunnet rundt, samtidig som en er bevisst sitt eget ve og vel. 

Jeg har også kommet frem til at det finnes to utviklingsveier til frihet, der veien via det som blir 

betegnet som det karakterologiske anlegg eller drivfjæren, ser ut til å være barnets vei mot frihet 

eller pedagogens oppdragelse til frihet. Dette fordi det tar utgangspunkt i barnets vilje.  

Det er en mulighet for at pedagoger ikke kan oppdra til frihet og at de bare kan legge grunnlaget 

for utviklingsveien dit.  
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4. Utvikling av barnets trygghet, selvtillit og selvfølelse som et mulig ledd i 

oppdragelse til frihet 

I dette kapittelet vil jeg se på noen forutsetninger for barnets utvikling av trygghet, en god 

selvtillit og selvfølelse. Jeg vil også kort se på de ulike oppdragerstilene da jeg anser dette som 

relevant for å se på oppdragelse i spennet mellom det som er pedagogisk ledet og barnets frie 

utfoldelse. 

4.1 Oppdragerstilene 

Hvis en ser på de ulike oppdragerstilene vil en se at disse virker ulikt på barnets utvikling, 

spesielt på et følelsesmessig og psykologisk plan. En autoritær oppdragelse, med alle dens regler, 

rammer barnets spontanitet og selvfølelse, og hemmer dets følelsesliv. Den frie 

barneoppdragelsen, der barnet får styre så og si alt selv, kan føre til at barnet blir selvopptatt, 

bortskjemt og hemningsløst i stor mangel på evne til selvregulering. Ingen ytre grenser gjør det 

vanskelig for barnet å opprette indre grenser. Grenseløse barn kan også miste kontakten med 

følelsene sine og bli usikre, slik barn under en autoritær oppdrager kan (Strømøy, 2015). Dette 

igjen“...kan sette ut intellektet” (Strømøy, 2015, s26). 

Den demokratiske barneoppdragelsen blir også kalt forhandlingsoppdragelsen. Idealet er at det 

skal være en sunn balanse mellom barnets behov og rettigheter og omgivelsenes behov og 

lovverk (Strømøy, 2015). Her må barnet lære å gi og ta. Barnet kan få oppleve frihet innenfor 

gitte rammer, men av og til også få prøve seg utenfor rammene, i den grad den voksne anser at 

det er trygt for barnet selv og omgivelsene. Om voksenrollen her kan det sies at “… voksne må, 

nettopp i kraft av det å være voksen og ha tilegnet seg kunnskap og erfaringer, ta ansvar for å 

beskytte, begrense, lede og gi kunnskap til barnet, som er underveis” (Strømøy, 2015, s30). 

Oppdragelsesstilen bærer i seg en balanse mellom det voksenstyrte og barnets frie utfoldelse.  

For eksempel får ikke barnet gå uten lue når det er kaldt, fordi den voksne vet at barnet kan bli 

sykt. Derimot kan barnet kanskje få velge hvilken lue det kan ha på seg. I et slikt tilfelle vil 

barnet føle seg hørt og anerkjent, som igjen bygger opp barnets tro på seg selv. Samtidig lærer 

barnet om selvregulering i henhold til omgivelsene. I tillegg føler barnet at noen passer på det.  

Sistnevnte er viktig i forhold til ulike tilknytningsteorier (Brandtzæg, Thorsteinson og Øiestad, 

2016). 
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4.2 Selvtillit, selvfølelse og trygghet 

Juul og Jensen (2003) beskriver at selvtillit handler om barnets oppfattelse av hva det kan. 

Middelet for å stimulere dette blir saklig ros og kritikk. Med saklig menes her noe som er 

autentisk og ikke overdrevet.  

Selvfølelse handler om hvem barnet opplever at det er. Middelet for å bygge opp under en god 

selvfølelse blir en ekte autentisk anerkjennelse av barnet. Barnet må oppleve seg sett, uten å føle 

seg vurdert eller avslørt. I begrepet selvfølelse ligger både barnets evne til å «føle seg selv», og i 

neste omgang hvordan barnet følelsesmessig forholder seg til denne oppfattelsen av seg selv 

(Juul og Jensen, 2003). 

Utviklingen av en god selvfølelse og det å bygge opp barnets selvtillit bør stå i forbindelse med 

læring og oppdragelse. Det kan sies å være pedagogens hovedanliggende, ettersom grunnlaget for 

en god selvfølelse legges i barndommen. Utviklingen av god selvfølelse og selvtillit kan blant 

annet skje når barnet opplever mestring, medvirkning, at det blir hørt, sett og anerkjent, at det har 

en evne til selvregulering og når barnet blir gitt rom til å danne seg egne erfaringer og får tenke 

selv (Strømøy, 2015).  

I Brandtzæg et.al (2016) kan vi lese at barnehagen bør være en arena der en også skal arbeide for 

å fremme barns psykiske helse. Det er alment anerkjent at et godt selvbilde og en god selvtillit 

står i nær relasjon med en sunn psykisk helse. Dette igjen ser jeg som sentralt i oppdragelse til 

frihet. Psykiske lidelser som følge av dårlig selvbilde og tilsvarende selvtillit vil jeg tro kan stå i 

veien for det jeg har forstått som Steiners perspektiv på en tilværelse i frihet. 

Gode, autentiske relasjoner står sentralt i utviklingen av særlig selvfølelsen. “Barnet speiler seg i 

de voksnes reaksjoner på seg selv” og er avhengig av andre for å bli kjent med seg selv  

(Strømøy, 2015, s 59).  

Barns trygghet står i nær relasjon med tilstedeværelsen av omsorgspersoner (Winnicott i Røthle, 

2014). I Brandtzæg et.al (2016, s 14) understrekes viktigheten av nettopp dette, der de sier at «.. 

barns gryende selvstendighet og læring faktisk hviler fullt og helt på retten til å være avhengige 

av voksne»  

Videre presenterer de (Brandtzæg et.al, 2016, s 14) oss for den forskningsbaserte 

Trygghetsirkelen. Den forteller oss om barnets evne til å oppsøke tilknytningspersoner som en 
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overlevelsesmekanisme som er helt avgjørende for både fysisk og psykisk utvikling. I tillegg til 

behovet for trygghet har barnet også en sterk trang til å utforske sine omgivelser. Disse to 

behovene står i et avhengighetsforhold, der for eksempel trygghet er en forutsetning for både 

evne og lyst til utforskning (Brandtzæg et.al, 2016).  

Jeg ser en parallell mellom trygghet og ytre rammer eller grenser, ettersom rammer og grenser i 

henhold til Strømøy også (2015, s33) «...innebærer omsorg for og kjærlighet til barnet». Jeg ser i 

tillegg en parallell mellom evnen/lysten til utforskning og frihet fordi jeg tror frihet ikke kan 

oppnåes uten en viss grad av utforskertrang. 

Både grenser og fri utfoldelse må få sin plass i oppdragelsen, og klarer oppdrageren å finne en 

sunn balanse mellom disse, kan barnet virke i det Strømøy definerer som barnets ideelle 

handlingsrom (Strømøy, 2015, s33). I dette rommet gis barnet en mulighet til å gjøre seg egne 

erfaringer, samtidig som det blir passet på så det ikke skader seg (Strømøy, 2015). 

Det må også være en sunn balanse mellom å rettlede og oppmuntre barnet. Rettleding kan sees 

som et ledd i å hjelpe barnet til å bli kjent med ytre rammer og med sine egne følelser. Barnet får 

her mulighet til å øve selvregulering og utvikle empati (Strømøy, 2015). Disse kvalitetene ser jeg 

i begrepet selvfølelse.  

Oppmuntring samt det å gi barnet mulighet for å danne seg egne erfaringer, under regulerte 

forhold, kan sees som et ledd i å bevare barnets spontanitet (Strømøy, 2015). Oppmuntring via 

ros og konstruktiv kritikk styrker også barnets selvtillit (Juul og Jensen, 2003).  

Helt avslutningsvis vil jeg nevne at Strømøy (2015) beskriver frihet som “..muligheten til å 

realisere seg selv og å være seg selv...” (s. 39). Videre sier hun (2015, s.39) at barnet må gis rom 

til å prøve og feile. I denne sammenhengen blir frihet sett på noe som er i øyeblikket, men også et 

overordnet mål med oppdragelsen. 

4.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på ulike oppdragerstiler for å se mulige konsekvenser av pedagogisk 

ledede aktiviteter der regler blir en styrende faktor og ikke pedagogisk ledede aktiviteter der 

barnet er totalt overlatt til seg selv uten noen ytre rammer. Jeg synes dette har vært relevant for å 

se på den delen av problemstillingen som går på oppdragelse i spennet mellom det pedagogisk 
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ledede og barnets frie utfoldelse. Dette har også vært relevant for å se på ,om enn i noe begrenset 

omfang, hvilken innvirkning ulik oppdragelse kan ha på barnets utvikling. 

Jeg har også sett litt på betydningen av utviklingen av en god selvfølelse, selvtillit og trygghet, 

samt den gjensidige avhengigheten mellom selvfølelse og trygghet gjennom gode relasjoner. Jeg 

anser dette som mulige forutsetninger for oppdragelse til frihet.  
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5. Steinerpedagogiske metoder for oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen 

Dette kapittelet vil ta for seg litt generelt om steinerpedagogiske metoder for oppdragelse til 

frihet i steinerbarnehagen. Av disse skal jeg gå i dybden av sansepleie og rollelek.  

Fordi dette også er en studie i oppdragelse til frihet i spennet mellom det pedagogisk ledede og 

barnets frie utfoldelse, har jeg valgt ut sansepleie som en pedagogstyrt aktivitet og rollelek som 

barnets frie utfoldelse. Jeg forstår sansepleien som pedagogstyrt blant annet der den voksne 

bestemmer det barnet skal omgis med av leketøy, fargebruk i kunstneriske aktiviteter, sanger og 

vers som brukes i ringleken, hvilke eventyr som fortelles når, hva slags mat som inntaes, hvilke 

farger og materialer som nyttes i interiøret osv. Jeg forstår rollelek som en arena der barn i all 

hovedsak kan utfolde seg fritt.  

Det er pedagogens grad av innblanding jeg har tenkt som relevant for hvorvidt jeg plasserer noe 

inn under det pedagogstyrte eller barnets frie utfoldelse.  

5.1 Generelt om steinerpedagogisk arbeid i den første syvårsperioden 

Det er viktig å bemerke at kropp, sjel og ånd ikke virker adskilt i den første syvårsperioden og 

tenkningen virker derfor ikke isolert hos førskolebarnet. Derfor vil en læring basert på 

vitenskapelige fakta ikke være spesielt nyttig i denne tiden (Steiner, 1986).  

De pedagogiske fagområder skal på bakgrunn av dette presenteres for førskolebarnet i en 

helhetlig sammenheng (Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Barnet blir i den første syvårsperioden kjent med verden gjennom å gripe den 

(Steinerskoleforbundet, 2014). Når jeg observerer små barn kan jeg se at de griper etter alt i sine 

omgivelser. Alt skal berøres, smakes på og utforskes gjennom kroppen.  

Denne naturlige impulsen utnyttes i et steinerpedagogisk arbeid i barnehagen gjennom å fokusere 

på kroppslige aktiviteter og det gjørende via viljeskreftene i barnet (Steinerbarnehageforbundet, 

20008). 

Av de tre sjelskreftene tanke, følelse og vilje, er viljen ansett å være den mest aktive i barnets 

første syv år og det er også pleien av denne som skal prioriteres. Gjennom kroppslige erfaringer, 

nærhet og kjærlige, vakre omgivelser skapes grunnlaget for utviklingen av en sunn vilje og videre 

læring (Iversen, 1994). 
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En fast rytme, der ting skjer i samme rekkefølge gjennom dagen, uka, og året er også av stor 

betydning for utvikling av viljen, ettersom dette skaper trygghet og sparer kraft hos det 

oppvoksende barnet (Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Ved barnets fødsel blir det fysiske legemet født og dermed virksomt der det kommer i kontakt 

med omverdenen, sterkt influert av spesielt det materielle, men også det immaterielle, i dets 

omgivelser. Prinsippet om oppdragelse via forbilde og etterlikning springer ut ifra denne viten.  

Steinerpedagogens hovedanliggende blir å skape et etterlikningsverdig miljø der barnet kan 

oppdra seg selv (Steiner, 2006). Med et etterlikningsverdig miljø menes alt som omgir og alle 

som omgåes barnet og kan påvirke det i positiv forstand. Pedagogene må være klar over sin rolle 

som forbilde og det faktum at oppdragelse også innebærer selvoppdragelse, der pedagogen 

bevisst arbeider med seg selv til å bli det han/hun vil barnet skal være (Steiner, 2006). Som et 

eksempel på hvor altomfattende etterlikningen i den første syvårsperiodene er,  sier han (Steiner, 

2006, s20) “...at det i hjernen og blodomløpet danner seg de fysiske anlegg til en sunn moralsk 

sans, når barnet ser moralske handlinger i sine omgivelser”.  

Barnets etterlikning av omgivelsene er ikke en direkte etteraping, men til en viss grad selektiv 

etterlikning av en gjentagende stemning (Hart, 2012). Det at barnet etterlikner er nå alment 

anerkjent. Hjerneforskere som Susan Hart forklarer at etterlikning ligger naturlig for mennesket 

på grunn av speilnevronene (Hart, 2012, s89). Speilnevroner er nerveceller som aktiveres når 

man bevisst eller ubevisst imiterer andres handlinger. Mennesket imiterer også på et subtilt plan, 

der imitasjonen ikke kommer til utrykk på et fysisk plan, men kun nevralt. Imitasjon på et nevralt 

plan manifesterer seg først fysisk ved gjentagende inntrykk av samme eller tilnærmet lik art 

(Hart, 2012). 

Den fysiske utviklingen i den første syvårsperioden er særlig påvirket av inntrykk utenfra. I 

denne perioden legges grunnlaget for senere vekst og det som måtte gå galt i denne perioden kan 

ikke gjøres godt igjen senere (Steiner, 2006). For eksempel vil en for tidlig stimulering av det 

rent intellektuelle kunne volde større skade enn nytte både på et sjelelig og fysisk plan (Steiner, 

2006). Steiner (Steiner, 2006, s 19) snakker om organene som skal “...finne sin form..” og at 

“deres strukturforhold må få bestemte retninger og tendenser”. Han sier videre at riktige ytre 

forhold påvirker denne utviklingen i positiv grad der han gir eksempler på at “Det utvikles et sunt 

syn når man sørger for de riktige farve-og lysforhold i barnets omgivelse” (Steiner, 2006, s21). 
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Derfor vil ikke bare etterlikningen av de voksne være av betydning for barnets utvikling og 

dannelsesprosess, men også hva barnet blir utsatt for av sanseinntrykk i sine omgivelser.  

 Strømøy, cand.polit med hovedfag i pedagogikk, bekrefter på en måte Steiners syn på at barn 

oppdrar seg selv i henhold til omgivelsene (Steiner, 2006), når hun (Strømøy, 2015, s19) sier at 

“Barn utvikles i nær forståelse med hele sitt nærmiljø og sine omgivelser, og barnet er selv aktivt 

i denne utviklingsprosessen”. Dette gir oss et bilde på betydningen omgivelsene har på barnets 

oppdragelse, utvikling og ikke minst læring. 

5.2 Sansepleie som pedagogstyrt aktvitet i steinerbarnehagen 

Fordi dette er en bachelor oppgave må jeg begrense hva jeg skriver om Steiners omfattende 

sanselære.  

Barnet går en utviklingsvei fra iakttagelse eller sansning til tenkning i bilder for deretter å tenke i 

begreper (Aeppli, 2003). Denne utviklingsveien kan sees i forbindelse med Steiners menneskesyn 

om de ulike legemers frigjøring slik nevnt i kapittel 2, men også den veien mot frihet via 

drivfjæren slik forklart i kapittel 3. Fordi barnets tenkning ikke virker isolert og fritt fra 

omgivelsene, slik den kan hos det voksne mennesket, blir sansepleie en metode for å utvikle 

tenkningen hos barnet (Aeppli, 2003). Jeg forstår da sansning som forløperen for en evne til 

tenkning og derfor en viktig metode for oppdragelse til frihet.  

I kapittel 3 i denne oppgaven fant jeg at erkjennelsesprosessen består av tenkning og iakttagelse, 

der utviklingen av begge kan sees i en sammenheng med Steiners frihetsideal. Videre fant jeg at 

barnet lærer å tenke gjennom sin iakttagelse og etterlikning av omgivelsene, og fordi dets 

tenkning ikke er adskilt fra iakttagelsen, vil jeg anse sansepleie som en viktig metode i 

forbindelse med en oppdragelse til frihet. Her forstår jeg iakttagelse og sansning under ett.  

En annen måte å se sansepleie som relevant for oppdragelse til frihet på, er at sansning kan sees 

som en viljesakt. Fordi barnet, slik jeg kom frem til av kapittel 2 og 3 i denne oppgaven, primært 

handler ut ifra viljen og fordi barnets vei til frihet starter i viljen, vil det være hensiktsmessig å 

bruke pedagogiske metoder som aktiverer viljen. 

Steiner mener at mennesket har tolv sanser (Aeppli, 2003).  
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Steiner deler de tolv sansene inn i ulike sjikt fra de lavere sansene til de høyere sansene eller de 

indre sansene og de ytre. De indre sansene betegner de sansene som vi blir var oss selv på. På en 

måte går en inn i seg selv når disse aktiveres (Steiner, 1994).  

For eksempel vil berøringssansen, til tross for at den våkner til liv ved berøring av noe utenfor 

oss selv, gjøre oss oppmerksomme på vår egen eksistens og vår adskilthet til verden. I midten 

finner vi følelsessansene (Aeppli, 2003). 

De ytre sansene i det øverste sjiktet er sanser som er “..særlig virksomme i mellommenneskelige 

relasjoner (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s19).  

Her er den nevnte selvforglemmelsen nødvendig (Steiner, 1994). For eksempel vil en ikke 

oppfatte det annet menneskets Jeg om en er helt oppslukt av seg selv. For enkelthets skyld har jeg 

valgt å sette disse inn i et skjema basert på hvilken gruppe de ulike sansene tilhører i henhold til 

en av Steiners grupperinger av dem.  

Informasjonen gitt i skjemaet under er basert på boka Menneskets sanser – hvordan kan de 

pleies? (Aeppli, 2003): 

De nedre sanser,    

viljessanser 

 De midtre sanser, 

følelsessanser 

 De høyere sanser, 

erkjennelsessanser 

Livssansen/Vitalsansen  Luktesansen Hørselssansen 

Likevektssansen/Orienter-

ingssansen 

Smakssansen Språkssansen 

Berøringssansen Synssansen Tankesansen/begreps-

sansen 

Bevegelsessansen/egenbe-

vegelsessansen 

Varmesansen Jeg-sansen 

 

Før jeg går videre vil jeg nevne at Steiner snakker om noe jeg forstår som høyere sanser, nemlig 

imagination, inspiration og intuition (Steiner, 1994, s.10). Disse er tilgjengelige for mennesket i 

det jeg forstår som en form for selvforglemmelse. Slik jeg har forstått Steiner, og som en meget 

forenklet fremstilling, er imagination en evne til indre billeddannelse, der tenkningen har gått fra 

å tenke i begreper til å tenke i bilder. Inspiration er en evne til å høre det som er bortenfor 
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hørselen og intuition blir på en måte resultatet av dette etter den totale selvforglemmelse. I 

sistnevnte mener Steiner at vi har nådd en åndelig dimensjon (Steiner, 1994) og det jeg da har 

forstått som kjernen i Steiners frihetsbegrep (Steiner, 2008).  

Steiner beskriver det jeg forstår med selvforglemmelse som når en “med sit sjæleligt-åndelige 

væsen træder ut av sit fysiske legeme” (Steiner, 1995, s. 10). Man går da ut av seg selv gjennom 

sine ytre sanser (Steiner, 1994). Dette er relevant for å forstå sansepleiens viktighet og 

oppdragelse til frihet.  

Sansene er avhengige av å være velutviklet før man kan nå til nevnte nivå av erkjennelse. Det er 

særlig stimuleringen av de nedre og midtre sanser som er viktig i den første syvårsperioden, 

ettersom de danner grunnlaget for utviklingen av de høyere sansene. I tillegg virker viljessansene 

før erkjennelsessansene hos førskolebarnet (Aeppli, 2003). For eksempel sees dette når barnet 

tidlig lar seg tilkjenne hvorvidt det er sultent eller mett, om det har det bra eller ikke, via 

livssansen 

 Jeg har tidligere nevnt at det er stimuleringen av viljen som prioriteres i første syvårsperiode i 

steinerpedagogisk sammenheng. Av skjemaet ovenfor ser vi at de nedre sansene også betegnes 

som viljessanser. Steinerpedagogen må prioritere å pleie de nedre sansene i første syvårsperiode 

ettersom “...man bare kan nå frem til barnets viljeskrefter gjennom viljessansene”(Aeppli, 2003, 

s. 71). Pleien av viljessansene står som en forutsetning for utviklingen av erkjennelsessansene 

(Aeppli, 2003). 

Pleien av livssansen handler i stor grad om at barnet skal ha det bra innenfra og skal gjøre 

mennesket bevisst på hvordan det har det rent helsemessig (Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

“Livssansen kan pleies gjennom riktig ernæring, en rytmisk hverdag, gode og levende inntrykk 

fra omgivelsene og beskyttelse mot belastende inntrykk” (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s20).  

Gjennom pleie av berøringssansen skal barnet bli kjent med sin egen kropp (Aeppli, 2003). 

Under for eksempel stellesituasjonen vil berøringssansen bli pleiet.  

I den Pedagogiske plan for steinerbarnehagene og første klasse står det at “God kroppskontakt 

og berøring skaper eksistensiell tillit” (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 20). 

Pleie av egenbevegelsessansen tilsier at pedagogen gir barnet rom og muligheter for å bevege seg 

fritt, men under trygge forhold (Steinerbarnehageforbundet, 2008).  
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Bevegelse av egen kropp og fornemmelsen av dette “..bevirker, strålet ind i sjælen, den 

frihedsfølelse hos mennesket….fornemmelsen af ens egen frie sjæl” (Steiner, 1994). Her ser vi at 

målet med oppdragelse til frihet allerede kan kjennes på av det lille barnet gjennom stimulering 

av egenbevegelsessansen.  

Gjennom mestring av egen kropp styrkes også barnets selvbilde og selvtillit (Aeppli, 2003).  

I en steinerbarnehage arbeides det daglig for at barnet skal få rike bevegelseserfaringer, både i 

frileken, men også under organiserte forhold som i eurytmien og ringleken. 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Pleien av Likevektssansen skjer når barnet får bevege seg fritt i ulikt terreng, der balansen kan bli 

utfordret, og i konstruksjonslek (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Dette er den siste av de nedre 

sansene som utvikles. Dette sees i forbindelse med den tiden det tar før barnet for eksempel reiser 

seg.  

De tradisjonelle barneleker, der barnet får brukt hele kroppen sin, er av særdeles viktighet for å 

pleie viljessansene. Det samme gjelder for meningsfylte handlinger, som for eksempel at barnet 

er med når den voksne gjør et meningsfylt arbeid, enten som deltager eller som observatør 

(Aeppli, 2003).  

Hvilken rolle barnet innehar her spiller ingen rolle. Det er iakttagelsen som er av særlig viktighet 

ettersom barnet på et eller annet tidspunkt vil imitere handlingen eller ta opp i seg handlingens 

hensikt og dermed forme sin moral utifra denne (Steiner, 2006). Her kommer forbildets-og 

etterlikningens betydning frem i oppdragelsen nok en gang.  

Ser vi på kjernen i Steiners frihetsideal så handler mye i denne om å forme en slags indre moral, 

der en omsider har utviklet evnen til å handle etisk riktig ut ifra en egen følelse for hva som er 

rett og galt (Steiner, 2008). 

Førskolebarnet må bli bevisst verden rundt som et første ledd i å utvikle iakttagelsesevnen. “Barn 

trenger en våken bevissthet for det som skjer rundt dem og med dem. Et slikt sanseapparat 

utvikler seg i tillit til egen iakttagelsesevne. Derfor trenger barnet pålitelige og uforfalskede 

sanseinntrykk” (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 11). 

 Gjennom eventyrfortelling, sanger og kunstneriske aktiviteter skal barnet gis muligheter til å 

danne seg indre bilder som står i en sammenheng med det som det opplever skjer i naturen rundt 
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(Aeppli, 2003). Som eksempel fra egen praksiserfaring så står materialet i en ringlek på høsten i 

samsvar med det som skjer i naturen. På denne årstiden hører sanger og vers om blader som faller 

og regnet som drypper helt klart med. Indre bildedannelse er som tidligere nevnt sentralt i 

utviklingen av tenkningen.  

I Kranich (2003) kan vi lese at iakttagelsen bør vekke en indre aktivitet, der det som blir iakttatt  

blir skapt på ny, av en selv. En slik måte å nærme seg sine omgivelser på er, i henhold til Kranich 

(2003), en måte å bli kjent med det en iakttar på, innenfra, ut ifra seg selv. Han sier videre at 

denne aktiviteten er av åndelig natur, at den danner mennesket og utvikler hjernen (Kranich, 

2003).   

Også de midtre sanser blir pleiet i steinerbarnehagen, der barnet blir omgitt av vakre farger, 

kvalitetsleketøy og gode materialer, økologisk hjemmelaget mat, rikt planteliv på uteområdet og 

en rytmisk hverdag (Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Barnet virker som et helt sanseorgan (Steiner, 2006). Med dette menes at barnet tar inn 

omgivelsene med hele seg.  

Som følge av dette er barn ekstra sensitive og de blir lett preget av det som utspiller seg i miljøet 

rundt dem. Barnets omgivelser og dertil sanseopplevelser sies å påvirke ikke bare barnets mentale 

og sjelelige utvikling, men også dets fysiske utvikling (Steiner, 2006).  

Som eksempel vil jeg vise til når barnet blir spilt musikk for. Det er helt tydelig at det ikke bare 

hørselssansen er aktivert, der man ser hvordan det frydefullt beveger hele kroppen til musikken 

(Aeppli, 2003). 

I Kranich (2003) kan vi lese at forestillingsvirksomheten i forbindelse med sanseinntrykkene 

påvirker utviklingen av hjernen og at de endringene som skjer der er upåvirket av genetikk. Jeg 

forstår dette som en utvikling som ikke har med arv, men med miljø å gjøre.  

Om hjernen står det at den er  “et organ for menneskets sjel til å iaktta gjenstander og senere 

danne frie forestillingsbilder; og den blir et organ for menneskets tenkende ånd...” (Creutzfeldt og 

Diemer i Kranich, 2003, s. 56). 

Her ser en at sansepleie utvikler tenkningen til å bevege seg i retning av det jeg forstår som 

Steiners perspektiv på hva det vil si å være fri.  
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 En pedagogisk metode som sies å legge grunnlaget for den senere belivelse av tenkningen er å 

presentere barnet for såkalte “uferdige” leketøy der barnet i kraft av sin vilje gjennom fantasien 

gjør denne ferdig (Steiner, 2006). En dukke uten tydelig definert ansikt eller kjønn kan være et 

eksempel på slikt leketøy. Et annet eksempel er en simpel trekloss, som kan være alt fra et bord 

til en telefon. 

Steiner er ikke alene om å mene at leketøyet påvirker barnets fantasikrefter. Svaleryd (Svaleryd i 

Øhman, 2012, s. 80) mener at “Ustrukturert materiale leder til mer fantasiaktviteter...”.  

Barnet bærer i seg evnen til å, i sin fantasi, omforme leketøyet/materialet etter behov eller ønsker 

(Øhman, 2012).  

Denne evnen fordrer da at den blir stimulert og forskning viser at det er ustrukturert lekemateriale 

som best stimulerer denne (Olofsson, 1993).  

“Materialer som kan brukes på mange måter, som sand, sne, klosser, filler, kartonger, gir best 

stimulanse for late som lek og fri skaping” (Olofsson, 1993, s. 116). Ferdig utformet leketøy sies 

å hverken stimulere barnets nysgjerrighet noe mer utover den helt umiddelbare og de lokker ikke 

frem barnets utforskertrang (Olofsson, 1993).  

Steiner mener at en såkalt “fin” dukke som er helt ferdig i sin utforming og ikke overlater noe til 

fantasien kan “...ødelegge barnets sunne estetiske sans for resten av livet” og “..forkrøple..” 

hjernen (Steiner, 2006, s. 21).  

Nyere hjerneforskning viser at omgivelsene har innvirkninger på hjernens utvikling, også av 

varig art (Hart, 2012). Hart (2012) snakker riktignok mer om hjernens utvikling i samspill med 

det relasjonelle, men hvis man tenker at barnet forholder seg til og blir påvirket av alt i sine 

omgivelser, slik Steiner mener (2006) ligger det en potensiell sannhet i Steiners perspektiv.  

 Sanseopplevelser ansees dog kun som et avtrykk av virkeligheten (Steiner, 1994). Resten må 

legges til av oss selv gjennom begrepene og tenkningen (Aeppli, 2003). Her blir pleie av 

språkssansen viktig, fordi språk og begreper hører sammen. I en steinerbarnehage skjer dette i 

ringleken og eventyrstund spesielt og fokuset ligger mer på å stimulere barnets indre bilder enn 

direkte språkinnlæring (Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

Det er ikke miljøet i seg selv som direkte påvirker barnets utvikling, men følelsen som oppstår i 

barnets sjel som følge av miljøet rundt (Kranich, 2003). Estetikken settes høyt i en 
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steinerbarnehage.og ser ut til å være et bevisst pedagogisk virkemiddel i forbindelse med 

sansepleien.  

Sanseinntrykkene påvirker oss på flere plan og det kan se ut til at estetiske sanseerfaringer står i 

relasjon til utviklingen av en etisk holdning (Bagøien, 2003). Det barn har sympati for vil de være 

gode mot.  

 Et eksempel på estetiske sanseerfaringer i forbindelse med sansepleie i en steinerbarnehage er at 

barn skal bli presentert for fine naturmaterialer av god kvalitet (Steinerbarnehageforbundet, 2008) 

i det fagområdet som dekker Kunst, kultur og kreativitet i den nasjonale rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

5.3 Rollelek, barnets frie utfoldelse 

Litt om voksenrollen i forbindelse med rollelek                                                         

Fordi dette også er en studie i oppdragelse i spennet mellom det som er pedagogstyrt og barnets 

frie utfoldelse har jeg på bakgrunn av den minimale vokseninnblandingen i rollelek, tenkt at dette 

er et rom der barnet kan utfolde seg fritt. “Det som er felles for de forskjellige lekeformene som 

går under betegnelsen frilek, er at de ofte i vesentlig grad er fri fra styring fra de voksne” (Olsbu, 

2009, s. 121). 

Voksenrollen i lek går primært  ut på å avverge konflikter og sørge for at mobbing, utfrysning o.l 

ikke forekommer. Dette med avverging av konflikter o.l,  gjøres best gjennom å vise hvordan en 

ønsker at barnet skal oppføre seg gjennom barnehagens overordnede menneskesyn og 

verdigrunnlag (Olsbu, 2009). “Forventes det at barna i barnehagen skal vise gode handlinger, 

som å hjelpe, dele, samarbeide og inkludere hverandre, må en selvsagt sørge for at det enkelte 

barn gis rikelig med muligheter til å erfare det i barnehagemiljøet” (Olsbu, 2009, s125). 

Jeg forstår dette som at de som arbeider i en barnehage må være et godt forbilde. De må også 

skape det miljøet de vil barnet skal skape sitt lekemiljø ut ifra. Dette kan sees i sammenheng med 

Steiners (2006) perspektiv på at barn oppdras gjennom etterlikning. 

Voksne skal engasjere seg i barnas lek og gi dem rikelig med muligheter for å leke. Barn trenger 

voksnes støtte for å leke fritt (Øhman, 2012).  

Winnicott hevder at «evnen til å leke på egenhånd er forankret i tilstedeværelsen av 

omsorgspersoner» (Winnicott i Røthle, 2014, side 133). Jeg forstår tilstedeværelse i denne 
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sammenhengen som et fysisk, men også mentalt og kjærlig nærvær og at dette styrker barnets 

trygghetsfølelse. Et trygt barn sies å ha bedre forutsetninger for å kunne leke på egenhånd og 

gjøre seg egne erfaringer, som igjen kan være en nødvendighet for en tilværelse i frihet.  

Barnet er helt avhengig av sine tilknytningspersoner, som en trygg havn for å få trøst og trygghet, 

men også som en trygg base som er nødvendig for at barnet får utfolde sin sterke utforsker- trang. 

Dette sees i trygghetssirkelen, en forskningsbasert model for hvordan barn, gjennom sin 

tilknytning til voksne, veksler mellom å søke trygghet og utforske verden (Brandtzæg et.al, 

2016). 

Lærerens fremste oppgave er å skape en sammenheng der det enkelte barn kan føle seg 

trygg både i fysisk og mental forstand- et sikkert og trygt miljø som også byr på 

utfordringer og muligheter til å strekke seg utover sin nåværende kompetanse og evne. 

(Øhman, 2012, s. 241)  

Her ser en at pedagogen, i dette tilfellet betegnet som læreren, skal være aktivt tilstede i barns 

lek. Med aktivt tilstede menes dog ikke overstyrende, der denne graden av innblanding gjør at 

den voksne overtar hovedrollen i barnets lek. Øhman (2012) sier at leken kan miste sin egenverdi 

og gå fra å være en tilstand til å bli en aktivitet dersom pedagogen blander seg for mye inn.  

I en steinerbarnehage går mye av voksenrollen ut på å være tilstedeværende, gjennom å holde seg 

selv i aktivitet med et meningsfylt arbeid (Steinerbarnehageforbundet, 2008).   

Rollelek  

Rolleleken skapes i barnets relasjon til miljøet og mennesker rundt det. Det er de voksne som til å 

begynne med er barnas læremestere i denne lekeformen, først og fremst i et samspill med barnet, 

men senere også i kraft av å være dets rollemodell eller eventuelt en medlekende. Å være 

medlekende tilsier at den voksne ikke på noe vis leder leken. Han/hun kan dog påvirke leken til å 

øke i sin komplisitet i kraft av sitt nærvær og større leke-erfaring (Øhman, 2012). 

 “Å leke rollelek innebærer å gjøre transformasjoner, det vil si forvandlinger, i leken” (Øhman, 

2012, s. 121). Rolleleken er en type lek der barn i stor grad kan få utnyttet sine fantasikrefter. 

Rolleleken står sentralt i utviklingen av en rekke av barnets kognitive funksjoner og mentale 

prosesser som “symbolisering-å bruke og kunne tolke symboler som språk og tegn, mentalisering 

-å innse at andre har sine motiver og følelser, og at disse kan skille seg fra ens egne, 
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perspektivtaking-å nærme seg andres perspektiv, og metakognisjon- å begynne å tenke om sin 

egen tenkning” (Smith i Øhman, 2012, s. 122).  

Barna skaper en felles lekeverden gjennom leken og den gjensidige opplevelsen av den. Denne 

verdenen beveger seg mellom barnets ytre (den reelle) og indre (den subjektive) verden. Leken 

speiler ingen av disse utelukkende, men henter inspirasjon fra begge (Øhman, 2012).  

Begrepet transfer (Jensen i Øhman,2012, s126) ser jeg som interessant i forhold til Steiners 

frihetsperspektiv, særlig når jeg ser det i sammenheng med det han refererer til som imagination, 

en evne til indre bildedannelse (Steiner, 1994) men også når jeg ser det i forhold til det han sier 

om at fantasi er barnets måte å tenke på og at det utvikler tenkningen (Steiner, 2006). 

“Transfer betyr overføring. Gjennom overføring i rollelek utvikler barnet funksjonell frihet, det 

vil si en evne til å anvende ting eller handle annerledes -på nye måter” (Jensen i Øhman, 2012, 

s126). 

Transfer utvikler en evne til divergent tenkning. Det beskrives som en evne til å se annerledes og 

nytt på ting og bruke ens erfaringer i andre kontekster. Direkte etterlikning/etteraping er første 

fase av overføringsprosessen. Etterlikningen kan også bli overført fra tid og rom. Disse to fasene 

er forløperen for mer avansert late-som-om lek (Øhman, 2012).  

Watso (Watso i Øhman, 2012) mener barn først lar seg påvirke og inspirere til lek av ting de 

iakttar, før de senere, basert på erfaringer, kan leke fritt etter indre bilder og minner. På dette 

nivået blir språket en viktig faktor for å kunne uttrykke de indre bildene (Watso i Øhman, 2012). 

Her ser en at pleien av språkssansen kan være relevant.  

Rolleleken fordrer, etterhvert som den avanserer, store “krav” til kreativiteten og gir mange 

muligheter for å utvikle den. I dette utvikles helt klart tenkningen (Øhman, 2012). 

 Leken i seg selv kan sees som “et selvforglemmende fenomen”, der barna gir seg hen til den 

(Olofsson i Øhman, 2012, s. 163). I leken er veien målet og fraværet av mål kan gi en viss 

frihets-og flytfølelse. Øhman (2012) beskriver dette som Panta Rei. 

Csikszentmihalyi nevner den ovennevnte følelsen av flyt som “...det mest sentrale for menneskets 

livskvalitet...” og at denne kan være avgjørende for vår følelse av lykke og velbehag 

(Csikszentmihalyi i Øhman, 2012, s. 163). Han ser en parallell mellom flyt og lek. Barn leker for 

å leke, og kan hende gir fraværet av ytre mål og lekens åpenhet de små en smak av frihet?  
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5.4 Oppsummering 

Tenkningen skal bygge på alle de opplevelser og følelsesmessige erfaringer et barn har hatt 

(Steinerskoleforbundet, 2014). I dette kapittelet har jeg sett at mennesket må ha godt utviklede 

lavere og midtre sanser før en kan arbeide på og virke ut ifra de høyere. Derfor er sansepleie av 

særlig de nedre, men også de midtre sansene viktig i barnets første syv år. Pleien av disse er 

særlig aktuelle ettersom jeg tidligere i teksten har forstått at en bør møte barnet der det er i sin 

utvikling for at oppdragelsen skal ha best mulig “effekt”. 

Rolleleken skal gi barnet et erfaringsgrunnlag for utviklingen av tenkningen. Lek der barnet får 

brukt sine fantasikrefter er i seg selv gunstig for utviklingen av både hjernen og dertil tenkningen.  

Jeg har i mitt arbeid med dette kapittelet sett at en oppdragelse må ta hensyn til det faktum at 

barnet er etterliknende i sitt vesen. For eksempel lærer barnet å leke ved å ta etter sine 

omgivelser, og dets sanseopplevelser former det både mentalt og fysisk.  

Når det gjelder voksenrollen i rolleleken har jeg funnet at den som ikke er overstyrende, men 

tilstedeværende er det mest gunstige. Jeg har tidligere tenkt at rolleleken ikke trenger en 

tilstedeværende voksen. Nå forstår jeg det slik at det kan være gunstig, både for å avverge 

konflikter, men også for å kunne hjelpe barnet til å avansere i leken, og dermed tenkningen. Dette 

vil da være relevant for oppdragelse til frihet. 
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 6. Diskusjon 

I dette kapittelet diskuterer jeg hvordan Steiners ideal om oppdragelse til frihet kan ivaretaes i det 

steinerpedagogiske arbeidet i steinerbarnehagen. Gjennom teksten har jeg diskutert noe 

underveis, så denne delen vil kun drøfte noen av hovedmomentene samt inneholde noen egne 

refleksjoner. I tillegg ser jeg litt på motpolene av ytre rammer og fri utfoldelse i forhold til 

voksenrollen, og hvilken betydning dette kan ha for en oppdragelse til frihet.  

Steiner (Steiner, 2008, s.143) beskriver to utviklingsveier til frihet, der den ene har sitt utspring i 

drivfjæren, viljen, og den andre i motivet, tanken. Steiners menneske-og utviklingssyn om at 

barnet primært virker ut ifra kroppen og viljeskreftene (Steiner,2006, Steiner,2005 og Kranich, 

2003) får konsekvenser for det steinerpedagogiske arbeidet i en oppdragelse til frihet i 

steinerbarnehagen. 

Barnets naturlige impulser til å gjøre, skape, utforske, etterlikne og bevege seg er grunnlaget for 

metodikken i steinerbarnehagen (Steinerbarnehageforbundet, 2008).  På bakgrunn av dette ser jeg 

at metodikken styres inn mot områder der barnet får brukt sine viljeskrefter og kan danne seg 

kroppslige erfaringer.  

Drivfjæren blir også omtalt som det karakterologiske anlegg (Steiner,2008, s.143) det jeg forstår 

som personligheten. Personligheten formes blant annet etter miljøet rundt samt av ulike 

livserfaringer mennesket gjør seg. Dette vil påvirke dets handlinger i stor grad (Steiner, 2008). 

Om en tar i betraktning at barnet oppdrar seg selv ved å etterlikne sine omgivelser (Steiner, 

2006), så kan det å arbeide med miljøet rundt barnet, inkludert en selv, påvirke barnets 

utviklingsvei mot frihet.  

Ettersom Hart (2012, s. 91) påpeker at hyppigheten av inntrykkene fra miljøet rundt mennesket 

vil påvirke hvorvidt etterlikningen av omgivelsene vil føre til handling, tenker jeg at pedagoger 

kun kan legge et grunnlag for oppdragelse til frihet.  

Samtidig vet jeg at det gjentagende gjennom en fast rytme er et av steinerpedagogikkens viktigste 

metoder (Steinerbarnehageforbundet, 2008), og dermed kan dette ha en forsterkende effekt på 

speilnevronenes funksjon, barnets etterliknende vesen. Dette påvirker hvilken grad de som 

arbeider i steinerbarnehagen kan påvirke barnets handlingsmønster. 

Den utviklingsveien til frihet som starter i viljen, har sitt første trinn i sansningen (Steiner i 

Jacobsen, 2015, s. 9). På grunnlag av dette, samt at menneskets personlighet formes etter 
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omgivelsene, blir det relevant å se på sansepleie som en viktig steinerpedagogisk metode for 

oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen.  

Sansepleie i barnets første syv år må ta utgangspunkt i de nedre og midtre sanser. 

Barnehagemetodikken må ta utgangspunkt i å stimulere og utvikle barnets fysiske utvikling og 

sanser som har med denne å gjøre, som for eksempel bevegelsessansen og likevektssansen fordi 

det er disse som er mest tilgjengelige for barnet, men også fordi utviklingen av de lavere sansene  

legger grunnlaget for utviklingen av de høyere (Aeppli, 2003). 

Handling basert på sanseopplevelser er i følge Steiner (Steiner i Jacobsen, 2015, s. 9) 

utgangspunktet for menneskets handling på det første trinnet i menneskets utviklingsvei via 

drivfjæren. Sansning vekker menneskets drifter, som igjen leder til handling. Du kjenner duften 

av nybakt brød. Hva gjør du? Jeg blir sulten og vil spise.  

Sansning vekker ikke bare viljen, men også følelseslivet vårt blir berørt av sanseinntrykk. Dette 

skjer som regel når det er gjentagende sanseinntrykk og når en forbinder disse med en stemning 

(Aeppli, 2003). For eksempel vil duften av et juletre kunne vekke gode følelser hos dem som har 

gode minner tilknyttet julen.  

Sansning vekker også tanken fordi “...barnets erkjennelsesprosess er enhetlig” (Aeppli, 2003, 

s. 53). Dette som følge av at de ikke har en tenkning som virker adskilt fra de andre sjelskreftene, 

og deres dømmekraft og evne til å danne begreper er ikke fullt ut utviklet (Aeppli, 2003). 

Sansning gir barnet rike kroppslige og følelsesmessige erfaringer (Aeppli, 2003).  

Tenkning skal bygge på disse nevnte erfaringene (Steinerskoleforbundet, 2014). 

 Handling basert på tenkning er  det tredje steget i den utviklingsveien som bygger på drivfjæren 

(Jacobsen, 2015). Her ser jeg igjen hvordan sansepleie som metode er relevant for oppdragelse til 

frihet.  

Steiner (2006, s. 21) sier at barnets late-som-om lek, der det må omforme noe om til å bli noe 

annet, virker gunstig på hjernens, og dermed tenkningens utvikling, ettersom hjernen fungerer 

som tenkningens organ. 

 Etterhvert som late-som-om leken blir mer avansert og evnen til å symbolisere utvikles, blir 

tenkningen mer kompleks (Øhman, 2012). Denne type lek utvikler altså tenkningen. Oppdragelse 
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til frihet bør derfor inkludere å legge til rette for rollelek fordi et grunnlag for en god og sunn 

utvikling av tenkningen er viktig på barnets utviklingsvei til frihet. 

Mye tyder på at veien til frihet inkluderer en åndelig erkjennelse fordi man på det øvre sjiktet av 

barnets vei til frihet, er styrt av intuisjon, det Steiner (2008, s.140) beskriver som “..den bevisste 

opplevelse som forløper i det rent åndelige”. En kontakt med intuisjonen fordrer 

selvforglemmelse (Steiner, 1994).  

Da er det veldig interessant å se litt på en mulig sammenheng mellom leken som tilstand og ikke 

aktivitet, slik Øhman beskriver det (2012) og åndelig erkjennlse gjennom selvforglemmelse 

(Steiner, 2005).  

Leken i seg selv kan sees som “et selvforglemmende fenomen”, der barna gir seg hen til den 

(Olofsson i Øhman, 2012, s. 163). I rollelekens late-som-om, kan det se ut til at barnet i noe grad 

beveger seg bort fra sitt hverdagslige selv. Kan det å befinne seg i lek som tilstand være barnets 

første opplevelse av frihet? Isåfall blir tilrettelegging for rollelek en essensiell metode for 

oppdragelse til frihet. Ikke fordi en tenker at barnet skal fortsette med rollelek som voksen, men 

fordi smaken av noe godt (I dette tilfellet frihet) kan gi mersmak.  

I en steinerbarnehage skal de voksne holde seg opptatt med et meningsfylt arbeid. Dette kan i 

mange tilfeller inspirere barnet til å starte en rollelek, der det i kraft av sin etterlikning, vil gjøre 

som de voksne gjør (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Slik kan en se voksenrollen her som dels 

styrt, men likevel ikke. Styrt fordi den voksne er bevisst barnets etterlikningstrang, fri fordi 

barnet dels står fritt til å etterlikne. Jeg sier dels på bakgrunn av det Hart (2012) sier om 

speilnevronenes funksjon ved gjentagende inntrykk.   

Når det gjelder oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen i spennet mellom det pedagogisk ledede 

og barnets frie utfoldelse, kan graden av vokseninnblanding virke begge veier. Det kan være at en 

pedagogisk ledet aktivitet som er totalstyrt av regler kan sammenliknes med en autoritær 

oppdragerstil.  

En autoritær oppdragerstil kan hemme barnets spontanitet og følelsesliv samt ramme barnets 

selvfølelse (Strømøy, 2015). 

Som eksempel vil jeg vise til Øhman (2012, s. 240) som sier at når vokseninnblandingen er 

negativ, der den for eksempel er kommanderende, instruerende o.l, så kan dette virke negativt på 

barnets lek og dertil utviklingen av den indre bildedannelsen. Jeg har tidligere i teorigrunnlaget 
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sett at lek og indre bildedannelse kan være med på å utvikle barnets tenkning og dermed være 

relevant for oppdragelse til frihet. 

En tilstedeværende og oppmerksom voksen, som hverken er passiv eller overstyrende ser ut til å 

gavne barns lek best (Øhman, 2012). Hvis en ser denne tilstedeværende og oppmerksomme 

voksne som en tilknytningsperson kan det være interessant å se på trygghetssirkelen. 

Trygghetssirkelen er en modell som viser at barn har behov for en tilknytningsperson som en 

trygg base å bevege seg ut ifra for utforskning, og en trygg havn å vende tilbake til ved behov for 

trøst eller trygghet (Brandtzæg et.al, 2016). Jeg forstår utforskertrang som barnets viljeskrefter og 

at denne trangen fordrer en trygg base, en tilstedeværende voksen å virke ut ifra. 

Frihet blir beskrevet som en evne til kontakt med kjernen i en selv. Denne delen av en selv som 

er fri fra ytre og indre påvirkning (Steiner, 2008). Slik jeg har forstått Steiner kan plikter være et 

eksempel på ytre påvirkning. Indre påvirkning er i den grad man er styrt av basale drifter, følelser 

og fornuft.  

Jeg ser en parallell mellom frihet og selvfølelse. Frihet kan sees som en evne til å kjenne kjernen 

av en selv (Steiner, 2008) og selvfølelse handler om hvem man opplever at man er (Juul og 

Jensen, 2003).  

I lys av dette kan en se at det å arbeide for å bygge opp barnets selvfølelse også kan være 

oppdragelse til frihet. Barnets selvfølelse kan styrkes gjennom at det føler seg sett og anerkjent 

(Strømøy, 2015). I steinerbarnehagen anerkjennes barnet blant annet ved at metodene er tilpasset 

dets utviklingsnivå.  
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7. Avslutning 
 

Gjennom mitt arbeid med kapittel 2 fant jeg at førskolebarnet, sett i forhold til Steiners 

menneske-og utviklingssyn, primært virker ut ifra viljeskreftene og kroppen sin. Dette får  

konsekvenser for metodikken i en steinerbarnehage. 

I prosessen med å skrive kapittel 3 kom jeg frem til at Steiner peker på to utviklingsveier til 

frihet. Den som går via drivfjæren kan, etter min forståelse, være mest relevant i forbindelse med 

oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen. Dette fordi barnet, før fylte syv år, primært virker ut 

ifra viljen, kroppen sin og fordi tenkningen ikke virker isolert fra de andre sjelskreftene enda.  

I kapittel 4 så jeg litt på hvilken effekt ulike oppdragerstiler kan ha på barnet. I tillegg så jeg litt 

på betydningen av selvfølelse, selvtilitt og trygghetssirkelen for det oppvoksende barnet. Her fikk  

jeg bedre kjennskap til hva som kan være et overordnet mål med all oppdragelse: 

• å gi barnet trygghet, så det kan utforske den nære eller fjerne verden 

• å gi barnet muligheter der både selvfølelsen kan bedres og selvtilliten styrkes  

Jeg anser et slikt mål for å stå i en nær relasjon med det jeg forstår som Steiners ideal om 

oppdragelse til frihet fordi jeg anser trygghet og selvtillit som forutsetninger for at man skal våge 

å tenke selv, våge å tenke fritt. Jeg anser en god selvfølelse som en forutsetning for å kunne 

nærme seg det jeg forstår Steiner mener med en slags kjerne av en selv; der man er åndelig 

forbundet til en intuitiv viten. 

I kapittel 5 så jeg litt generelt på metodikken i steinerbarnehagen, med fokus på sansepleie og 

rollelek. Rolleleken som en del av frileken og barnets frie utfoldelse, sansepleie som del av det 

som er pedagogstyrt. Her og med arbeidet fra kapittel 4 kom jeg frem til at voksenrollen hverken 

bør være passiv eller overstyrende, fordi dette kan ha negativ innvirkning på barnets følelsesliv 

og lekevne og dermed utviklingen av tenkningen.  

Jeg kom videre frem til at sansepleie og rollelek er gunstige for tankens utvikling hos barnet, der 

de begge stimulerer barnets viljeskrefter, noe som igjen er gunstig for en oppdragelse til frihet i 

steinerbarnehagen. Sansepleien stimulerer viljeskreftene der barnet etterlikner sine omgivelser. 

Rolleleken stimulerer viljeskreftene også gjennom barnets etterliknende vesen, men i tillegg fordi 

den inspirerer barnet til å bruke sin fantasi.  
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En mulig konklusjon fra der jeg er i min foreløpige forståelse av Steiners frihetsperspektiv er som 

følger:  

Idealet om oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen ivaretaes gjennom et steinerpedagogisk 

arbeid der en først og fremst tar hensyn til Steiners menneske-og utviklingssyn og ser barnet der 

det er og de krefter det virker ut ifra.  

Det Steiner delte av innsikter tidlig på 1900-tallet er vel så relevant den dag idag. Tankene hans 

er til tider vanskelige å gripe og når jeg ser tilbake på prosessen med å skrive denne oppgaven, 

ser jeg at jeg kan ha gapt over litt vel mye på denne korte tiden. Der andre bruker et helt liv på å 

prøve og forstå han, har jeg kun hatt noen få måneder.  
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