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Forord  

 

Jeg vil gjerne takke min veileder Renate Østergaard, som har bidratt med god veiledning og 

dypere innsikt gjennom denne perioden. I tillegg til jeg takke familie, venner, medstudenter 

og kjæreste, og alle som har opprett som mental støtte og barnevakt. Det hadde ikke vært 

mulig å gjennomføre uten.   
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1. Innledning  

For noen år tilbake fikk jeg høre at min da 4 år gamle datter hadde lekt «seksuelle» leker i 

barnehagen. Jeg kjente en frykt for at mitt eget barn skulle bli møtt med sterke reaksjoner og 

oppleve dette som skamfullt. Jeg forhørte meg med pedagogen på avdelingen om hvordan de 

håndterte slike situasjoner, og jeg ble møtt med en overraskende positiv holdning, og hun så 

på dette som den mest naturlige ting. Dager senere fikk jeg fikk erfare hvordan personalet 

hadde en veldig ulik oppfatting og toleranse til denne typen lek, for selv om pedagogen hadde 

forståelse og aksept for barnets nysgjerrighet til å utforske sin egen og andres kropper, satt 

andre ansatte ned foten. Dette fikk meg til lure på hva som gjorde at de ansatte hadde så ulik 

tilnærming til barn som utforsker seksuelt i barnehagen.  

Gjennom 3 år på Steinerhøyskolen har ikke tema barn og seksualitet vært en del av det faglige 

innholdet. Jeg opplever dette som en mangel, og sitter med en følelse av at dette 

utviklingsområdet ikke får like mye fokus som det fortjener. Seksualiteten er en viktig del av 

et menneskets liv, og som fremtidig pedagog vil jeg forstå hvordan man kan ivareta, og sørge 

for at barn får en god seksuelle utvikling, for hvordan blir barns seksualitet møtt i barnehagen 

om dette tema er fraværende under utdanningen? 

 

Faglig begrunnelse og problemstilling 

Ifølge WHO (2010) er seksualiteten tett forbundet med menneskets helse og velvære. 

Uavhengig av kjønn, legning, og alder, skal seksualiteten forbindes med noe positivt i det 

fysiske, i følelseslivet, og i det sosiale. I 2017 kom en ny strategi for seksuell helse fra Helse 

og Omsorgsdepartementet (2017), med et eget avsnitt for barnehagene. Det barn tilegner seg 

av kunnskap om kropp, følelser og relasjoner, blir ansett for å være av stor betydning for en 

helsefremmende livsstil, evnen til å ta gode valg senere i livet, og kan bidra til 

mestringskompetanse for egen helse (Helse og omsorgsdepartementet , 2017, s. 14). 

Rudolf Steiner mente at barn ikke har en seksualitet, men at seksuell utforsking er naturlig 

(Steiner, 1915). Ifølge Langfeldt (2000) er seksualiteten tilstede allerede i fosterstadiet, og 

barn utforsker kropp og kjønnsorgan fra de er ganske små. På lik linje med andre 

utviklingsområder mener Langfeldt at seksualiteten må pleies i barndommen for at mennesket 

skal oppnå et positivt forhold til seksualiteten, og mye av det som skjer i barndommen er med 
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på å bestemme hvilket forhold man får til seksualiteten i voksen alder (Langfeldt, 2000). Hva 

og hvordan barn lærer om seksualitet vil ifølge Vildalen (2014) belage seg på samfunnet rundt 

dem. I dagens samfunn kan det være vanskelig å vite hva slags kilder barn har til seksuell 

læring. Mye lærer de gjennom venner og søsken, men media er også lett tilgjengelig og barn 

ser mye på film og internett. Hvorvidt barn kan tolke det de ser og evner å skille mellom 

fantasi og virkelighet vil variere utfra allerede opparbeidet kunnskap. Dette er oppdragernes 

oppgave mener Vildalen, men hva de lærer vil ofte komme an på foreldrenes egne holdninger 

til seksualitet (Vildalen, 2014). 

Mange barn benytter seg av leken til å utforske kroppen og prøve ut ulike kjønnsroller, også i 

barnehagen, og Hanne Emilie Skarpsno (2013) forklarer hvordan denne leken kan ha en 

positiv virkning på den seksuelle utviklingen. Hun tror mange barnehageansatte kjenner seg 

usikre på hvordan de skal håndtere slike situasjoner når de oppstår, og at det barn ofte møter 

er tilfeldige holdninger. Hun tror kunnskap om barns seksualitet blant personalet er relativt 

lav, og at personlige holdninger og mangelfull kunnskap avgjør hvordan barn blir møtt i sin 

utforsking (Skarpsno, 2013).  

Selv om Steiner mente at barn ikke har en seksualitet, gir Langfeldt utrykk for det motsatte. I 

den nye lokale rammeplan for steinerbarnehagene (2018) står det at de ansatte skal tilegne seg 

nødvendig kunnskap om de ulike utviklingsområdene, og slik jeg ser det er ikke barns 

seksualitet og seksuelle utvikling noe unntak. Uten å påstå at barnehagene ikke ivaretar dette 

utviklingsområdet, vil jeg undersøke hvorvidt den steinerpedagogiske praksis kan opptre 

støttende på barns seksuelle utvikling. Dette har ledet meg frem til min problemstilling som 

lyder følgende:  

 

 

Hvilke muligheter og begrensninger ligger i steinerbarnehagepedagogikken sett 

i forhold til barnets seksuelle utvikling? 

 

 

 

 



5 

 

Oppgavens oppbygging og kilder 

I kapittel 2 vil jeg som en innledning til dette tema se på seksualitet fra et samfunnsperspektiv 

og skape et bilde på hvorfor og hvordan seksualitet har blitt til det det har blitt i vår kultur. 

Videre i kapittel 3 vil jeg legge frem definisjonen på seksualitet, og se på hva en sunn 

seksualitet kan sies å være.                                        

I kapittel 4 vil jeg se på to ulike syn på seksualitet, fra et sexologisk perspektiv og hva Steiner 

sier om seksualitet i barndommen, og drøfte disse synene opp mot hverandre.            

I kapittel 5 vil jeg se på ulike faktorer som er med på å forme seksualiteten i barndommen, og 

hvordan seksualiteten kan sees i en sammenheng med andre utviklingsområder. Her vil jeg 

benytte meg av blant annet Daniel Sterns teori om utviklingen av selvet.                                                         

I kapittel 6 vil jeg gi et mer nyansert bilde på hvordan seksualiteten kan komme til utrykk i 

barnehagen, for å videre i kapittel 7 gå inn i steinerbarnehagens praksis se på hvilke 

muligheter og begrensninger som ligger i pedagogikken sett i forhold til barns seksuelle 

utvikling. Jeg vil legge frem Steiners utviklingssyn som et overordnet bilde og ta for meg tre 

pedagogiske dimensjoner der arbeidet med barn seksualitet blir sentralt.  Avslutningsvis i 

kapittel 8 vil jeg oppsummere det jeg har kommet frem til å legge frem en konklusjon 

Som en ramme for denne oppgaven vil jeg benytte meg av WHO (2010) sin rapport 

«Developing sexual health programs» som tar for seg seksuell helse, og benytte meg av deres 

definisjon på seksualitet. Psykolog Tore Langfeldt er som en far for dette feltet, og har lenge 

arbeidet med behandling av barn og voksne med seksuelle problemer. Han har skrevet mange 

bøker om seksualitet, og hovedvekten av denne oppgaven vil bygge på to av hans bøker, 

«Barns seksualitet» (2000), og «Seksualitetens glede og sorger» (2013). Spesialist i klinisk 

psykologi Stephanè Vildalen (2014) har skrevet boken «Seksualitetens betydning for utvikling 

og relasjoner» basert på psykologi, forskning, og Langfeldts arbeid. Margarete Wiede 

Aasland (2016) har spesialutdanning i sexologisk rådgivning, og er tidligere pedagog. Hun 

har skrevet to bøker, og begge hennes bøker «Barna og seksualiteten» og «Si det til noen» vil 

bli benyttet gjennom oppgaven. Av Steinerpedagogisk litteratur vil jeg blant annet benytte 

meg av tekster skrevet av Rudolf Steiner samt hans foredrag «Barnets oppdragelse», og 

Eldbjørg Gjessing Paulsen «Tillitt og undring». 
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2. Seksualitet og samfunn  

I tiden før Kristi fødsel beskrives seksualiteten til å være en tid fri for synd, og det meste var 

både tillatt og akseptert. Da kristendommen kom med sine påståtte «sannheter» rundt 300 år 

e.kr, satte de standard forståelse av synd, og hva som kunne betegnes for å være normal 

seksualitet (Langfeldt, 2013). Begrepet seksualitet oppsto på 1700-tallet etter et behov om et 

fellesbegrep som kunne bidra til å bekjempe umoral. Lidenskap og lyst ble ansett for å være 

noe som forhindret effektivitet, og seksualiteten skulle være under kontroll. Førte ikke 

samleie til barn, ble det sett på som unyttig, og verken eldre eller barns seksualitet ble 

anerkjent for å være av særlig betydning (Vildalen, 2014).  

Verdens helseorganisasjon kom i 1975 med den første rapporten som skulle belyse mennesker 

verden over om seksuell helse, noe som fortsatt er en politisk kampsak mange steder i verden 

i dag. Siden den gang har rapporten kommet i nyreviderte utgaver, og den siste oppdaterte 

versjonen er fra 2010. I denne rapporten blir det satt søkelys på menneskets rettigheter 

innenfor seksuallivet. Den oppfordrer til et sunt seksualliv og trygg reproduksjon. Manglende 

kunnskap om kroppen som en kilde til nytelse, og aksept for hvert et menneskets seksuelle 

legning og preferanser, blir uttrykt som en bekymring  (WHO, 2010).   

Når begrepet barndom dukket opp på slutten av 1700-tallet, beskrev den franske filosofen 

Jean-Jacques Rousseau barnet som et uskyldig vesen. Seksualiteten tilhørte voksenlivet og 

barnet skulle ikke lære om forplantning eller ha seksuelle følelser. Seksualiteten skulle ikke 

være en del av barndommen på noen måte, og barn som berørte sine kjønnsorganer skulle 

stoppes (Langfeldt, 2000). Langfeldt (2013) mener samfunnets «sannheter» og syn på hva 

som er normalt, har bidratt til at mange mennesker ikke har oppdaget, har skammet seg over, 

eller undertrykt sin seksualitet. Ulike syn på seksualitet har blitt rettet mot et menneskets 

seksuelle handlinger, ulike tiltrekninger, kjønnsidentitet, eller seksuelle legning (Langfeldt, 

2013).  Mange steder i verden er barns seksualitet undertrykt, og selv om det har skjedd store 

forandringer i samfunnet siden den gang, mener Langfeldt at mange av disse ulike synene er å 

finne i dag. Han mener seksualiteten er tilstede allerede i barndommen, men for at det skal 

skje en positiv forandring i hvordan mennesket forholder seg til seksualiteten, mener 

Langfeldt at oppdragerne og den eldre generasjon må endre sine holdninger til seksualitet for 

at den neste generasjon skal forstå at seksualiteten er noe som kan gjøre livet rikere 

(Langfeldt, 2000).  
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3. Hva er seksualitet?  

Seksualiteten er sammensatt. Den knyttes til det biologiske gjennom nervesystemet, 

hormoner, og kjønnsorgan, til det fysiologiske i form av lyst, opphisselse og behov, men 

opptrer også som et sosialt fenomen (Askland & Sataøen, 2009). De aller fleste bøker som tar 

for seg tema seksualitet benytter seg av WHO (2010) sin definisjon på seksualitet. Dette er en 

vid definisjon som ser på seksualitet i et mangfolds perspektiv.  

Seksualitet er et sentralt aspekt av det å være menneske, som omringer kjønn, kjønnsidentiteter, 

seksuell legning, erotisme, nytelse, intimitet, og reproduksjon. Seksualitet er erfart og utrykt 

gjennom tanker, fantasier, ønsker, tro, holdninger, verdier, adferd, praktiseringer, roller og 

forhold. Seksualitet kan inkludere alle disse dimensjonene, men ikke alle er erfart og kommer til 

utrykk. Seksualitet blir påvirket i et samspill mellom biologi, psykologi, sosiale, økonomiske, 

politiske, kulturelle, historiske, religiøse og spirituelle faktorer, og lover vil også virke inn på 

seksualiteten (WHO, 2010, s. 4, egen oversettelse).  

Ulike syn og holdninger gjennom tidene gir et bilde på hva samfunnet har betraktet for å være 

sunn eller naturlig seksualitet. Selv om noe anses for å være normalt eller unormalt innenfor 

gitte kulturer, uttaler WHO (2010) i sin rapport at flere kulturer må anerkjenne at et dårlig 

forhold til seksualitet har større innflytelse på menneskets helse og velvære enn mange antar, 

og det må være økende fokus på læring om seksuell helse (WHO, 2010). 

Ifølge WHO er sunn seksuell helse en menneskerett, og den sentrale rollen den har i 

menneskets liv har stor innflytelse på den mentale og fysiske helsen. For å oppnå en sunn 

seksualitet, må seksualiteten forbindes med velvære i det sosiale, i følelseslivet, og i den 

fysiske kroppen, og mennesket må stå fritt til å utrykke sin egen seksualitet uansett seksuell 

legning, og kjønn. En sunn seksuell helse skal være like gjeldene for barn og eldre, og ikke 

bare de som er i reproduktiv alder. Seksuelle erfaringer skal være fri for vold, diskriminering, 

skam, skyldfølelse og tvang, som står i tråd med menneskerettighetene. Sunn seksualitet 

beskrives ikke kun til å handle om en selv, men også om evnen til å vise forståelse og respekt 

for hvert et menneskets seksualitet og seksualliv. Man skal kunne tilnærme seg seksualitet og 

intime forhold på en respektfull måte som er med på å berike menneskets personlighet og de 

mellommenneskelige forhold. Det skal være mulighet for nytelse og trygge seksuelle 

erfaringer der en selv føler kontroll, og der det ikke står i strid med hva en selv mener er etisk 

riktig (WHO, 2010). På samme måte som WHO sin rapport skal opplyse mennesker verden 

over om seksuell helse, har regjeringen i samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet 

(2017), laget en samlet strategi med samme budskap. Fysisk og mental helse står frem som 
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sentrale punkter, og god seksuell helse blir omtalt som en ressurs og beskyttelsesfaktor i 

menneskets liv. En sunn seksualitet innebærer at enkeltmennesket får et positivt forhold til 

egen kropp og seksuelle følelser, og at det kan bidra til sunnere handlingsmønster og trygg 

seksuell identitet (Helse og omsorgsdepartementet , 2017). 

 

4. Barns seksuelle utvikling  

Gjennom dette kapittelet vil jeg se på to ulike syn på seksualitet og seksuell utvikling. Ved å 

sette Rudolf Steiner sitt syn på seksualitet i barndommen opp mot et sexologisk, vil jeg se på 

likheter og ulikheter i måten å tenke seksualitet i barndom. 

 

4.1 Sexologiens syn på barns seksualitet og seksuelle utvikling  

Seksualiteten beskrives til å være både medfødt og naturlig, og evnen til lubrikasjon, ereksjon 

og orgasme er noe som ligger intakt i mennesket allerede i fosterstadiet (Langfeldt, 2013). 

Vildalen (2014) og Langfeldt (2000) viser til forskning som forteller at guttebarn kan få 

ereksjon allerede i fosterstadiet, og det kan utløses både spontant og ved berøring etter fødsel. 

Trolig bærer jenter også denne evnen tidlig, men det har vært et vanskeligere felt å forske på 

(Langfeldt, 2000; Vildalen, 2014).  

På samme måte som hos voksne, kan barn oppleve en god varm følelse i underlivet som etter 

hvert blir en del av barnets selvforståelse. Gjennom den voksnes berøring får barnet en 

bekreftelse på at berøring er godt, og gode berøringserfaringer stimulerer barnet til selv å 

utforske sin egen kropp og kjønnsorganer. Barnets utforsking av egen kropp skjer i takt med 

den motoriske utviklingen, og barnet blir stadig flinkere til å finne frem til sine kjønnsorganer. 

Skarpsno mener utforsking av kjønnsorganer burde tillegges like stor verdi og aksept som 

andre erfaringer og oppdagelser barnet gjør med kroppen, og mener lystfølelsen er en viktig 

del av det å lære seg selv å kjenne (Skarpsno, 2013).  

Ifølge Vildalen (2014) kan barn oppleve å bli opphisset fra de er ganske små, men ereksjon 

trenger ikke nødvendigvis ha en sammenheng med lyst. De fleste barn som oppdager at de 

kan onanere gjør dette ved en tilfeldighet, og hun skriver at selv små barn kan onanere med et 

mål om å fremkalle orgasme. Hun mener det som skiller et barns opplevelse av seksualiteten 

fra de voksne, er barnets manglende evne til å sette ord på det de føler, og begrepene for det. 

Hun beskriver barns handlinger som uskyldige, og at de ikke kan sammenlignes med voksnes 
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seksuelle handlinger. Barnet bærer ikke det samme erfaringsgrunnlaget, og er ikke på et 

stadium i den kognitive utviklingen der de knytter disse handlingene til noe seksuelt i en 

voksen forstand (Vildalen, 2014). 

Skarpsno (2013) beskriver den direkte stimuleringen av kjønnsorganet som viktig for barnet 

frem til 2-3 års alderen. Fra denne alderen blir barnet mer opptatt av andres kropper, og de 

begynner å utforske gjennom lek. Når barn ligger oppå hverandre og gnir seg mot hverandre, 

forklarer Skarpsno at dette kan ha en biologisk bakgrunn. Dette er en handling som også viser 

seg blant apebarn, og kan anses for å være et naturlig instinkt (Skarpsno, 2013). Fra 2 års 

alderen blir barn mer bevisst kjønnsforskjeller, og får en økende bevissthet om sin egen 

kjønnsidentitet. Barnet får et mer velutviklet språk der de gjerne spørsmål om hvor babyer 

kommer fra, og viser økt nysgjerrighet for nære voksnes kjønnsorganer, og nakne mennesker. 

Ved 5-6 års alderen får barn et mer bevisst forhold til egen kropp og et mer utviklet språk 

knyttet til både kropp og kjønnsorganer, men det vil fortsatt være store skiller på når barn har 

tilegner seg kunnskap og bevissthet om kroppen (Aasland, 2016). Langfeldt (2000) mener 

barn allerede i 3 års alderen kan ha seksuelle fantasier, og at noen barn alt før de er 7 år 

danner seg en seksuell forståelse som de kan bringe med seg videre i livet (Langfeldt, 2000). 

Han skriver at gjennomsnitts alderen for barn å oppdage tiltrekking mot det samme kjønn 

skjer rundt 7 års alderen hos gutter, og rundt 9 års alderen hos jenter, men selv har han erfart 

at noen kan huske å ha vært tiltrukket av det motsatte kjønn allerede ved 3 års alderen 

(Langfeldt, 2013). 

Langfeldt (2013) beskriver kjønn som et komplekst fenomen, og at grunnene til at noen føler 

en større tilhørighet til det ene eller det andre kjønn kan være mange, men påpeker at dette er 

noe man ikke kan gjøre noe med. Han forklarer at det i noen tilfeller skyldes hormonelle 

ubalanser, men at uansett årsak vil barn under sin oppvekst utvikle en kjønnsidentitet eller 

kjønnstilhørighet (Langfeldt, 2013).  

Opp mot puberteten viser fortsatt barn mange barn stor interesse for både kropp og 

kjønnsorganer. Når kroppen begynner å forandre seg, trekker de seg gjerne litt tilbake og 

ønsker mer privatliv. Aasland (2016a), mener barn og unge må være forberedt på det som 

kommer. I puberteten øker den seksuelle lysten, evnen til reproduksjon, og det våkner en ny 

kroppsbevissthet (Aasland, 2016a) 
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4.2 Steinerpedagogisk syn på seksualitet i barndommen 

Steiner mente man måtte passe seg fra å kalle en handling som ikke er seksuell for seksualitet, 

og så på seksualiteten som en høyere kraft som omformes til en jordlig aktivitet, men ikke før 

på et senere tidspunkt i livet. Der psykologien ser på det som skjer i barndommen og knytter 

dette til seksualiteten, vil seksualiteten ifølge Steiner utvikles seg fra et spirituelt grunnlag 

som dannes i barndommen, og seksualiteten er derfor ikke tilstede i barn. Steiner mente det 

kan gå virkelig galt om barns handlinger blir tolket som en form for prematur seksualitet. Å 

påstå at det er en allerede eksisterende seksuell side ved barns karakter, mente han var 

tilsvarende det samme som å insistere på at det som skjer i morgen er tilstede i dag.  Han 

mente at psykologiens måte å fortolke seksualitet er fornærmende ovenfor menneskets natur, 

og at det ikke er nødvendig å legge en seksuell fortolkning inn i barns handlinger. Han 

beskriver barns berøring av kjønnsorganer som naturlig og at det ikke er noe grunn til 

bekymring, men at det lett kan håndteres ved å gi en smekk på fingrene. Å berøre sine 

kjønnsorganer er like lite seksuelt som det å klø seg andre steder på kroppen mente han. Den 

verste mulig måten å håndtere dette på er å prate med barn om det. Barn skal ikke bli bevisst 

disse handlingene, og det skal ikke plantes ideer i hodet deres (Steiner, 1915) 

Fra en steinerpedagogisk perspektiv skriver Mathias Wais (2004) om barns seksualitet. Barnet 

blir beskrevet til å være fult og helt i sin fysiske kropp, tett forbundet med sine omgivelser. 

Barnet blir beskrevet til å være kjønnsnøytralt i sitt vesen. Fordi de enda ikke har utviklet en 

tiltrekning mot et annet kjønn, og kjønnsorganene ikke er reproduktive før puberteten, kan 

barnet bli ansett for å være mentalt kjønnsfri frem til da. Et barns evne til å skille mellom 

ulike kjønn, blir beskrevet til å oppstå rundt fem års alderen. At et barn berører sine 

kjønnsorganer blir ansett som like naturlig som at barnet berører sine andre kroppsdeler, og 

glede over dette blir ifølge Wais ansett som naturlig. Han gir utrykk for at disse handlingene 

ikke på noen måte er knyttet til seksualitet så lenge det ikke er drevet seksuell lyst eller 

fantasier. Voksen seksualitet blir forklart til å alltid være rettet mot noen andre, eller som en 

del av en fantasi. Det som skjer i barndommen blir beskrevet som kroppslige handlinger som 

blir en del av seksualiteten senere i livet, og han mener voksne skal la barn oppleve glede over 

kroppen. Ereksjon hos barn blir beskrevet som en refleks med gode sensasjoner, og man skal 

la det skje uten å gi det noe spesiell oppmerksomhet. Barnets utforsking av kropp gjennom lek 

tillegges ingen seksuell betydning, og blir beskrevet til å handle om ens egen fysiske kropp, 

og ikke om en seksuell tiltrekking. Han skriver at et normalt utviklet barn ikke vil lete etter 
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seksuell stimulering, og hos et normalt utviklet barn er det ikke noe som kan kalles seksuelle 

handlinger (Wais, 2004). 

Etter puberteten kan et menneske erfare seg selv som et seksuelt vesen utfra en voksen 

forstand (Wais, 2004).  

 

4.3 Drøfting og refleksjon 

Steiner beskriver barns berøring av kjønnsorganer til å være naturlig, og mente at man ikke 

skulle bekymre seg om et barn tok seg selv nedentil. Som en kontrast til dette ga han også 

utrykk for at barnet skulle få en klaps på fingrene. Dette samsvarer verken med Wais eller en 

sexologisk tilnærming til barns nysgjerrighet, og det kan tenkes at Wais sin artikkel baserer 

seg på nyere forskning. Det ser ut til å ligge en del enigheter i disse ulike synene, men 

hvorvidt seksualitet betegnes for å være en del av barndommen, ser ut til å skille disse synene 

fra hverandre. Tanken om at barn har en seksualitet, fra et sexologisk perspektiv, ser ikke ut 

til å dreie seg om hvorvidt en handling er seksuell i en voksen forstand, noe Steiner bruker 

som en begrunnelse for hvorfor barn ikke har en seksualitet. WHO (2010) sin definisjon på 

seksualitet kan her gi en videre forståelse for hva seksualitet er og kan være. Utfra en slik 

definisjon handler seksualiteten om mer enn et menneskets seksuelle handlinger, og like mye 

om følelser, nytelse og intimitet. Det gir rom for å kunne tolke seksualiteten som mer en 

reproduktiv adferd, og det handler da like mye om kjønn og seksuell legning, relasjoner og 

intimitet. Utfra et steinerpedagogisk syn ser det ikke ut til at barns kjønnstilhørighet har noe 

plass i barndommen når Wais (2004) gir utrykk for at barn er mentalt kjønnsnøytrale, men 

hvordan kan det da ha seg at barn kan føle tilhørighet til et annet kjønn? Hvordan forholder 

man seg til barns seksualitet i steinerbarnehagen når disse to synene ser ut til å ha så store 

skiller i sin oppfatting? og kan det tenkes at det er to ulike definisjoner på seksualitet som 

avgjør hvorvidt man ser så forskjellig på seksualitet som en del av barndommen? 
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5. Hvor dannes grunnlaget for seksualiteten?  

Som nevnt i de to siste kapitlene er WHO (2010) sin definisjon på seksualitet sett til å handle 

om mer enn seksuelle handlinger, og ifølge Langfeldt (2000) vil det som skjer gjennom 

oppveksten ha stor betydning for seksualiteten i voksen alder. Han beskriver tilknytting, 

nærhet, relasjoner, skam og avvisning til å være faktorer som påvirker et menneskets 

seksualitet, og er utslagsgivende for om den utvikles i en positiv eller negativ retning 

(Langfeldt, 2000). Med utgangspunkt i WHO sitt syn på sunn seksualitet og Langfeldt sine 

utsagn vil jeg gjennom dette kapittelet se på hvordan grunnlaget for et menneskets seksualitet 

dannes i barndommen. 

5.1 Seksualiteten som en del av den sosiale og emosjonelle utviklingen 

Sosial og emosjonell utvikling skjer gjennom et gjensidig samspill i barneårene. Barn er født 

som sosiale vesener, og gjennom positive og negative erfaringer danner barnet et bilde av seg 

selv og verden, og former sin identitet. Gjennom samspillserfaringer vokser det frem en 

forståelse for hvordan man skal tilpasse seg det samfunnet de vokser inn i, og bilde barnet 

danner av seg selv vil reflektere over på evnen til å mestre samspill og knytte relasjoner 

(Askland & Sataøen, 2009). Barn blir påvirket av de ulike holdningene de møter i sin 

oppvekst, og underliggende for all påvirkning ligger samfunnets normer, regler og verdier, og 

blir en del av barnets oppdragelse. Mye av den sosiale utviklingen skjer gjennom leken i 

barndommen, og der barn lærer viktige koder for samspill og danner vennskap (Bunkholdt, 

1998).  

Igjennom Langfeldt (2000) kan man forstå at utviklingen av et menneskets seksualitet skjer i 

et samspill på samme måte som de sosiale og emosjonelle utviklingene, men blir også en del 

av den. Å kunne knytte seg til andre mennesker blir ansett som en forutsetting for en god 

seksuell utvikling, og personlig forhold til seksualitet og seksuelle følelser vil danne sitt 

grunnlag basert på de holdningene man møter, og blir på denne måten en del av menneskets 

seksuelle identitet. Leken i barndommen kan få en sentral rolle i barnets seksuelle utvikling, 

mange barn lærer her om både grenser og egen seksualitet (Langfeldt, 2000). Utfra WHO 

(2010) sin definisjon på seksualitet utvikles seksualiteten seg i et samspill mellom biologi og 

ytre påvirkning. En sunn seksualitet handler like mye om en evne til å sette grenser for seg 

selv, som det å vise respekt for andre seksualitet, og blir en del av menneskets følelsesliv 

(WHO, 2010).  Barn lærer om seksualitet gjennom seg selv og sine egne handlinger, men de 

lærer også om seksualitet gjennom venner og media. Hva som er kildene til barns seksuelle 

læring i dagens samfunn, kan være vanskelig å vite. Hvorvidt barn kan tolke det de ser og 
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klarer skille mellom fantasi og virkelighet vil belage seg på allerede opparbeidet kunnskap. 

Vildalen mener det er oppdragernes oppgave å lære barn om seksualitet, men foreldrenes 

personlige holdninger til seksualitet kan bli avgjørende for hva barn lærer. Hun anser det som 

en viktig del av barnets selvforståelse at de lærer om seksualitet, og det er like viktig å lære 

grenser for seksuell adferd som å lære grenser for all annen adferd (Vildalen, 2014).  

 

5.2. Tilknytting og samspill  

Ifølge Langfeldt (2000) kan utfordringer med seksualitet i voksen komme som en årsak av 

dårlig tilknytting og vansker for å skape meningsfulle relasjoner (Langfeldt, 2000).  For at 

barn skal utvikle en grunnleggende tillitt til verden, og en positiv opplevelse av seg selv, 

mente Psykolog Erik H. Eriksson at barnet i den første tiden må få dekt sine grunnleggende 

behov for kontakt, omsorg, stabilitet og stimulering. Gjennom samspill med omgivelsene 

danner barnet en vanemessig måte å se seg selv og andre, om mennesker er verdt å stole på, 

og om egne ønsker og behov har verdi (Eriksson, referert i Bunkholdt, 1998). Farstad (2016), 

mener at det barnet egentlig utvikler er en sunn balanse mellom tillitt og mistillit, og at den 

grunnleggende tillitten som dannes virker som en beskyttelsesfaktor og gir en forståelse for 

hva en meningsfull relasjon kan sies å være (Farstad, 2016).  

Ifølge Langfeldt (2000) vil reaksjoner fra omsorgsgivere og andre i nære relasjoner, gi 

signaler på hvordan seksualiteten skal tolkes og forstås. Barn vil lære hvordan de skal 

forholde seg til blant annet nakenhet, følelser av lyst og nytelse, og kjønnsorganer, og får en 

forståelse for om dette er noe som forbindes med gode eller dårlige følelser. De følelsene som 

oppstår når et barn berører sine kjønnsorganer er noe som vil vokse med barnets bevissthet 

mener Langfeldt, og det er en betydelig del av barnets læring og forståelse av seg selv som et 

seksuelt vesen og sin egen seksualitet. Ordrett skriver Langfeldt at «Kroppskontakt er en 

viktig seksuell funksjon. Varme og nær kroppskontakt er en forutsetting for utviklingen av et 

trygt og harmonisk seksuelt forhold mellom to mennesker» (Langfeldt, 2000, s. 54). 

Igjennom Daniel Sterns teori om utviklingen selvet, kan man gripe hvordan barnet opplever 

seg selv og utvikler en selvforståelse seg gjennom det tidlige samspillet. Han mente at barnet 

primært organisere sin omverden gjennom sine sanser de to første månedene, og at de 

signalene barnet mottar igjennom hørsel, syn og berøring, fortolkes i barnets indre til følelser 

av velvære eller ubehag. Stern kaller dette for intern sansning, og mente at barnet lærer seg 

selv å kjenne gjennom sine kroppslige opplevelser, enda på et ubevisst plan. Etter hvert som 
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barnet blir en mer aktiv deltager i samspillet med omsorgspersoner, lærer det å skille mellom 

egne og andres handling. Når situasjoner gjentar seg, sorterer barnet sine følelsesmessige og 

sosiale erfaringer (Stern, referert i Farstad, 2016). 

Erfaringene nedfeller seg som mønster for samspillsopplevelser, det Stern kaller generaliserte 

episoder, og barnet skaper forventninger til hvordan en situasjon skal utspille seg utfra 

tidligere erfaringer. De generaliserte erfaringene kan barnet benytte som en indre ledsager 

som opptrer i barnets indre på samme måte som omsorgspersonen opptrer i det ytre. Når en 

omsorgsperson møter barnet med omsorg og respons, kan barnet etter hvert lære å trøste seg 

selv, og gi seg selv omsorg. Dersom en omsorgsperson opptrer destruktivt og straffende, 

fratar det barnet tilgangen på en god og trygg indre ledsager, og evnen til å regulere egne 

følelser. Det kan være viktig å påpeke at Sterns teori tar forbehold om at barnets opplevelse 

og behov i de ulike fasene overlapper hverandre, og er like gjeldene igjennom hele livet 

(Stern, referert i Farstad, 2016). For å belyse dette ytterligere i sammenheng med 

seksualiteten forklarer Vildalen (2014) at barn som blir forstått og elsket, får en bedre psykisk 

balanse, en bedre selvfølelse, og at barn også trenger bekreftelse og anerkjennelse for å forstå 

sine seksuelle følelser, og at disse på lik linje med andre følelser er verdifulle og kan 

håndteres (Vildalen, 2014).   

Når barnet begynner å nærme seg et år, utvikles forståelsen for at indre følelsestilstander kan 

deles. Når barnet deler sine intensjoner og sin indre følelsesverden, har det behov for at nære 

voksne er i stand til å tone seg inn. Barnet oppfatter omsorgspersonens stemmebruk, 

kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og den voksne må svare tilbake til barnet gjennom en annen 

modalitet som bekrefter at barnet har blir sett og forstått (Stern, referert i Farstad, 2016). Når 

barn opplever at den voksne forstår og møter følelsesuttrykk, utvikles barnets indre liv. Det 

barnet føler og opplever blir mer virkelig gjennom den voksne, og barnet søker etter denne 

formen for bekreftelse og utforsker de områdene som blir bekreftet og forstått. De følelsene 

og områdene barnet ikke føler det er rom for å dele, og som ikke blir forstått, kan forbli 

uforståelige sider i en selv. Det er foreldre og nære omsorgspersoner som velger hva de skal 

tone seg inn på, og på denne måten står de voksne i en maktposisjon som på mange måter er 

med på å bestemme barnets indre liv og opplevelser, og hvordan de skal fortolkes (Stern, 

referert i Brodin & Hylander, 1999).  

Begrepet mentalisering kan se ut til å være nært beslektet det Stern beskriver som en evne til å 

tone seg inn på barnet. Barn som får bekreftet sine følelser gjennom omsorg, kan se seg selv 

og sitt sinn som separat fra en annen. De lærer at omgivelsene ikke speiler dem, men tolker 
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deres handlinger, og det utvikles en evne til å forstå egne og andres handlinger, intensjoner, 

ønsker, behov og følelser. Barnet lærer at mennesker opplever virkeligheten på forskjellige 

måter, og omsorgspersoners evne til menatlisering fremmer barns evne til mentalisering, 

Evnen til å forstå sitt eget indre knyttes til god regulering av følelser, og en evne til 

metallisering beskrives til å være avgjørende for å mestre sosial kompetanse og forstå signaler 

som er underliggende i kommunikasjon og samspill med andre (Skårderud & Sommerfeldt, 

2008).  

 

5.3 Undertrykkelse, Skam og avvisning  

Som nevnt i forrige avslitt gir Langfeldt (2000) utrykk for at barn skaper et forhold til egen 

kropp, kjønnsorganer, og egen seksualitet gjennom reaksjoner fra omsorgsgivere. Han mener 

dette skjer lenge før barnet selv får bevissthet om sin egen seksualitet, og at skam og 

avvisning av seksualiteten kan føre til undertrykkelse og seksuelle dysfunksjoner. Underlivets 

funksjoner er avhengig av blodtilførsel, men om følelsene som oppstår forbindes med noe 

negativt og engstelig kan det gå utover funksjon. Mennesket kan få problemer med å få 

orgasme fordi de ikke klarer å akseptere kroppen sin, noe som også kan også føre til 

avvikende seksuelle uttrykksformer. Undertrykkes denne siden av et menneske, vil man i 

verstefall finne andre løsninger for å få utløp for sin seksualitet. Seksualiteten blir ikke da noe 

som kun angår en selv, og man står i fare for å skade og sjenere andre eller avvise sine enge 

kjønnsorganer totalt. Farstad (2016) forklarer hvordan kroppen lagrer minner og 

sanseinntrykk, og skamfulle opplevelser kan føre til psykologiske konsekvenser, og påvirke 

kroppen i det fysiske. Hun viser til blant annet Merlau Ponty sin teori om den levde kroppen, 

og hvordan det barn sanser sitter sterkt i minnet og blir vevd inn i våre liv, spesielt det som 

skjer i de nære relasjoner (Farstad, 2016).  

Vildalen (2014) beskriver barndommen som sårbar. Der et menneske føler seg mottatt, elsket 

og akseptert blir skamfølelsen mindre, og er det mangel på kjærlighet og forståelse kan 

skamfølelsen bli større. Skam kan bidra til at et menneske føler seg mindre verdt enn alle 

andre, og kan bli destruktiv når personen ikke selv er klar over årsak, spesielt det man ikke 

kan gjøre noe med. Skamfølelsen kan stå i fare for å bli noe konstant, og kan opptre 

destruktivt i et menneskets liv. Skam over seksualiteten kan følge et menneske langt inn i 

voksenlivet, hindre åpenhet i relasjoner, og gjøre det vanskelig å utrykke sine egne behov og 

ønsker ovenfor en partner (Vildalen, 2014).  
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5.4 Drøfting og refleksjon 

God og trygg tilknytting i barndommen blir essensielt for at mennesket senere skal evne å 

knytte seg til andre, og barnet av avhengig av voksne som evner å svare på både innspill og 

behov. Mangel på kjærlighet og forståelse gir ifølge Vildalen (2014) rom til at skammen kan 

vokse seg til i et menneskets liv. Selv den skammen som ikke direkte tilknyttes seksuelle 

funksjoner kan resultere i negative handlingsmønsteret som kan ha innflytelse på mennesket 

evne til å skape meningsfulle relasjoner, og som en kontrast til en trygg tilknytting kan barnet 

utvikle et negativt selvbilde.  

Steiner (1915) mente at seksualiteten ikke skulle være en del av barnets bevissthet, men 

gjennom kroppslige erfaringer vil det likevel bli en del av en selvforståelse som kan følge et 

menneske resten av livet. Hans utsagn om at barn skulle på en klaps på fingrene om de tok på 

sine kjønnsorganer virker lite hensiktsmessig utfra hvordan Langfeldt (2000) beskriver hvilke 

konsekvenser dette kan ha. Selv om seksualiteten på et tidlig stadium ikke blir forstått i det 

kognitive, kan problemer knyttet til seksualiteten oppstå lenge før man selv er bevisst sin egen 

seksualitet. Gode berøringserfaringer ser ut til å være av stor betydning, ikke kun mottatt fra 

det ytre, men også det å kunne berøre seg selv og forbinde dette med noe godt. Ved å benytte 

Sterns teori kan man se hvordan barn tidlig danner seg mønster for ulike handlinger og 

tolking av følelser, og ser man denne teorien opp mot blant annet Langfeldts (2000) utsagn, 

vil det bety at det er de voksne som utfra sine reaksjoner bestemmer hvorvidt barnet opplever 

den fysiske kroppen, dens funksjoner, og de seksuelle følelsene som noe verdifullt. Dersom et 

barn gjentatte ganger får avist sine lystfølelser, eller berøring av kjønnsorganer, kan det tenkes 

at barn tolker disse handlingene og følelsene som lite verdifulle.  

Sterns teori og mentaliseringsbegrepet som blir nært beslektet, beskriver hvordan barnet lærer 

om seg selv og andre gjennom respons. Barnets erfaringer blir en del av deres sosiale og 

emosjonelle utvikling. Her utvikles det en begynnende evne til å lese og forstå sitt eget og 

andres indre, og hvilke handlinger som er av verdi. De voksnes evne til å møte og forstå 

barnets innspill, behov og følelser i den tidlige fasen av livet, kan sies å danne grunnlaget for 

hvordan å fungere i samspill med andre. Når en evne til å regulere følelser og forstå sitt eget 

indre gjør et menneske i stand til å kunne forstå andre menneskers intensjoner, følelser og 

behov, vil det være relevant å se dette opp mot hvordan man på et senere tidspunkt i livet skal 

evne å forstå og møte et annet menneske i intime relasjoner. Stern teori er ikke kun knyttet til 

bestemte faser av oppveksten, og hvordan barnet videre danner seg mønster vil avgjøre utfra 
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hvordan andre mennesker barnet møter i ulike samspillsituasjoner handler og responderer, og 

barnehagen kan her være en betydelig faktor.  

Når seksualiteten settes inn i en sosial kontekst, gir det et bilde på at seksualiteten går som en 

tråd gjennom alle de ulike utviklingsområdene, og det vil være for omfattende å gå inn i alle 

barnehagens områder å se hvordan de kan styrke de ulike kompetanseområdene. Et overblikk 

gjennom dette kapittelet kan gi en forståelse for at det barn lærer, hvordan de blir påvirket i en 

sosialiseringsprosess, og alt det som gjør et menneske i stand til å mestre sosiale samspill, vil 

utfra min forståelse kunne påvirke den seksuell utvikling, og være med på å bestemme om 

mennesket utvikler en sunn seksualitet.  

 

6. Små barns seksualitet i barnehagen 

Små barn utforsker kropp og kjønnsorganer, og de utforsker kroppen sammen gjennom lek. 

Uavhengig om man velger å kalle dette for en del av barnets seksuelle utvikling eller ikke, er 

dette noe barn gjør. Igjennom dette kapittelet vil jeg gi et innblikk i hvordan barns seksualitet 

kan komme til uttrykk i barnehagen.  

6.1 Hvordan kan barns seksualitet komme til utrykk i barnehagen? 

Langfeldt (2000) mener barn har en naturlig interesse for alt som har med seksualitet å gjøre, 

også de voksnes seksualitet, men først og fremst er de opptatt av hverandre. Han mener mye 

av det voksne ser på som avvikende seksuell adferd hos barn ofte en del av normalen. Han 

mener mange voksne til tider kan bli overrasket over hvor avansert barns seksuelle lek kan 

være, og kan fortelle om barn som onanerer sammen, suger på tissene til hverandre. At barn 

utforsker med det samme kjønn beskriver han som den mest naturlige ting, og mener barn 

gjerne gjør dette langt opp i skolealder uten at man trenger å bekymre seg over at de er, eller 

blir homofile (Langfeldt, 2000).  Som tidligere nevnt mener Langfeldt (2013) at barn kan 

kjenne tilhørighet til et annet kjønn fra de er små, og Skarpsno (2013) forklarer hvordan dette 

kan vise seg i barns varierende kjønnsuttrykk i barnehagen. Barn kan ønske å kle seg som det 

andre kjønn, men selv om barn gjør dette betyr det ikke at de har en annen kjønnstilhørighet 

(Skarpsno, 2013).  

Aasland (2016) beskriver noen barn til å være forsiktige og mer tilbaketrukne, andre til å være 

ekstremt opptatt av sine kjønnsorganer. Barn som opplever å få orgasme når de er veldig små, 

kan gjerne prøve å fremkalle denne gode følelsen igjen. Dette kalles hyperonani, og kan være 
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frustrerende for barnet, og de kan ha behov for hjelp. Det er heller ikke uvanlig at jenter 

onanerer, men det kan være vanskeligere å oppdage, da de gjerne gnir seg inntil gjenstander 

(Aasland, 2016a). Weis (2004) beskriver barn som søker stimulering som unormalt utviklet 

(Wais, 2004), mens hyppig onani med mål om orgasme, kan i et slikt tilfelle se ut til å ha en 

enkel forklaring som at barnet vil tilkalle den gode følelsen.  

Barn viser gjerne frem rompa og tissen i barnehagen. Det kan forekomme når barn går på 

potte sammen, blir med hverandre på do, eller er i lek. Det er spennende for barn å undersøke 

kjønnsorganer, om det er ens egen eller andres. I den seksuelle leken kan barn gjerne gni 

tissene mot hverandre, og finne på å putte ting i både tissen og i rompa. Barn kan også bruke 

seksuelt språk, spør spørsmål, og kan ulike navn på kjønnsorganer (Aasland, 2016a). Som 

tidligere nevnt er både ereksjon og berøring av kjønnsorganer normalt, og jeg har selv erfart 

hvordan dette forekomme i stellesituasjon, og i andre situasjoner der de får mulighet til å gå 

uten klær. 

At barn utforsker kropp er en barnlig lek der de viser nysgjerrighet ovenfor hverandre, og den 

kjennetegnes ved at den er frivillig og lystbetont. Om barn bruker et avansert seksuelt språk, 

spesielt utagerende seksuell adferd, virker truende ovenfor hverandre, eller prøver å utveksle 

seksuelle tjenester, kan det være bekymringsverdig. Aasland (2016b), mener det er viktig å 

kunne skille mellom tegn på overgrep, og normal seksuell adferd. Et avansert seksuelt språk 

kan være tegn på overgrep, men barn påvirker også barn, og de lærer språk av hverandre 

(Aasland, 2016b).  Skarpsno (2013) forklarer hvordan tegn på overgrep ofte kan gi sitt utrykk 

gjennom andre kanaler. Det knyttes ikke nødvendigvis direkte til seksuell adferd, og kan 

oppdages på allmenn oppførsel og væremåte (Skarpsno, 2013) Tegn på seksuelle overgrep er 

ikke noe jeg ønsker å gå videre inn på i denne oppgaven, men om man skal ivareta barns 

seksualitet, kan det også innebære å ivareta de barna som har blitt utsatt. Som vedlegg for 

denne oppgaven har jeg valgt å legge til en liste over ulik seksuell adferd hos barn, det betyr 

ikke at denne listen antyder at det som er bekymringsverdig er klare tegn på overgrep, men at 

det er adferd som også må tas tak i.  
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7. Barns seksualitet opp mot tre pedagogiske dimensjoner  

Med to ulike syn på seksualitet i barndommen, kan man spørre seg hvordan man skal møte 

dette i steinerbarnehagen. Gjennom dette kapittelet vil jeg se på tre ulike aspekter i 

steinerbarnehagen, derav voksenrollen, leken, og språk og intellektuell læring, og se hvilke 

muligheter og begrensninger som ligger i steinerbarnehagens praksis sett opp mot et mer 

allment syn på seksualitet og seksuell utvikling. Det vil forekomme en del gjentagelser, men 

satt inn i barnehagens praksishverdag.  

 

7.1 Steiners utviklingssyn og steinerpedagogisk praksis 

Steiner (2006) delte barnets utvikling inn i tre perioder på syv år, der hver og en av disse 

periodene tar forbehold om hvor barnet befinner seg, og hva de trenger, og hvordan de lærer. 

Han beskriver denne utviklingsveien som en plante som ikke enda bærer frukter, og at 

mennesket må betraktes og pleies på tilsvarende måte. skjer i de første syv årene, mente 

Steiner danne grunnlaget for resten av barnets utvikling, og det som her forsømmes, kan aldri 

gjøres godt igjen (Steiner, 2006). 

Steiner betraktet barnet i den første syvårsperioden som et etterlignende vesen. Steiner mente 

at barnets natur er å ta til seg læring fra sine omgivelser, ikke gjennom ord og belæring, men 

gjennom handling. Alt barnet tilegner seg av gode vaner og moralske handlinger skal skje 

gjennom de voksnes evne til å tilrettelegge for gode og pleiende og beskyttende omgivelser. 

Gode forbilder, glede, og ekte kjærlighet er det som setter barnet i sitt rette element (Steiner, 

2006). Barnet blir beskrevet som et fult og helt sanseorgan, der de sanser med hele kroppen. 

Barnets omsorgsgivere må være ekte og moralske, helt inn i sitt indre. Barnet absorberer både 

følelser og den voksnes tankesett, og humør. Selv om barnet på et senere stadiet skal være fult 

våken i sin bevissthet, mente Steiner at man skal holde barnet i det sovende/drømmende 

stadiet det er i så lenge som mulig (Steiner, 1923) . En form for oppdragelse som ikke går på 

intellektet vil ifølge Steiner gi barnet en form for religiøs erindring der barnet får erfare og 

fordype seg i omgivelsenes skjønnhet. Barnet lever i viljen, i sin fysiske kropp, og i lysten til 

å handle. Barnet skal først og fremst skape sin egen forståelse av omverden og seg selv, 

gjennom sansing og egne handlinger (Steiner, 2006). I den pedagogiske praksis skal barnet 

skal oppleve at det er en balanse mellom utfoldelse og grenser, og barnets viljes-handlinger 

skal ikke stoppes unødig og hindre banets indre motivasjon fra å utfolde seg 

(steinerbarnehageforbundet, 2008). Barnet blir forklart til å ha en enda en umoden vilje, og 
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det kan ikke forventes at barnet handler utfra fornuft. Dette er en prosess som tar tid, men ved 

at barnehagen fremmer empati og nestekjærlighet, vil viljen modnes med tiden. 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018) 

I den andre syvårsperioden skal barnets intellekt pleies på en kunstnerisk måte som bringer 

frem barnets indre sjeleliv og setter følelsene i spill. Steiner kaller det en modning av 

dømmekraften, og de moralske følelsene skal vekkes gjennom undervisningen. Hukommelsen 

er sentral, men enda skal ikke barnet skape en forståelse for alle begrepene, dette kommer 

først senere. I den tredje syvårsperioden skal barnet skape en begrepsmessig forståelse for alt 

som tidligere har blitt erindret gjennom viljen og hukommelsen. Slik Steiner beskriver denne 

utviklingsveien, skal man ikke vekke barnets dømmekraft for tidlig, og det må ligge et solid 

grunnlag for å kunne dra en riktig beslutning. Den moralske sansen som barnet skal danne i 

den andre syvårsperioden skal gjøre mennesket i stand til et rikt indre følelsesliv som utvikler 

en evne til å kjenne etter sin egen sannhet når det settes i samspill med handling og tanke 

(Steiner, 2006). Når tanke, følelse og vilje står sammen, beskriver Kranich (2013) at det 

skaper et overblikk over verden som ikke kun tar hensyn til egne følelser, men gir utrykk for 

medfølelse og takknemmelighet. Følelsene er det som driver et menneskets vilje, og viljen må 

på den ene siden bli drevet til ansvarlighet og moralske handlinger, og på den andre siden 

pleies for å utfolde seg til et rikt følelsesliv (Kranich, 2003) 

 

7.2 Voksenrollen 

Den steinerpedagogiske praksis tar utgangspunkt i Steiners tanke om at barn etterligner på 

godt og vondt. Barnet etterligner ikke kun den voksnes handlinger direkte, men de sanser og 

etterligner det følelsesmessige, og stemningen bak. I barnehagen skal det tilrettelegges for 

sansepleie, og de voksnes moralske handlinger og holdninger som skal danne grunnlaget for 

den videre moraldannelsen. Det settes som et krav at de ansatte i barnehagen skal handle utfra 

forståelsen om at barnet etterligner, og at de selv er bevisste og reflekterer over sine egne 

holdninger (steinerbarnehageforbundet, 2008). Uten formaninger og forklaringer skal de 

voksne foreta seg gode og forståelige handlinger, som igjen vil komme til utrykk i barnets 

viljes-handlinger, holdninger og utrykk (Kranich, 2003).  

Som tidligere nevnt skriver Langfeldt (2000) at de voksnes ulike holdninger til seksualitet 

være med på å bestemme hvordan barn utvikler sitt eget forhold til seksualitet, og han 

forklarer videre hvordan mange voksne har et ønske om å kontrollere barns handlinger og 
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følelser, spesielt de seksuelle (Langfeldt, 2000). Ifølge Aasland (2016) vil ulike holdninger 

hos de voksne føre til ulike reaksjoner, og mens noen vil møte både lek og utforsking av 

kjønnsorganer med aksept, kan andre overse eller møte det med sinne. Grunnene til at voksne 

reagerer så forskjellig på barns seksualitet og seksuelle uttrykk kan skyldes usikkerhet, 

mangel på kunnskap, eller egne erfaringer fra barndommen. Man kan ha vokst opp med en 

streng seksuell oppdragelse preget av skam, og kan selv ha opplevd å bli staffet for å utforske 

med andre barn. Utfra de voksnes egne holdninger kan barns seksuelle lek bli tolket 

forskjellig, og det kan påvirke hvordan man svarer til de nysgjerrige barna, og samtaler om 

disse temaene (Aasland, 2016). Den nye lokale rammeplanen for steinerbarnehagene (2018) 

legger føring for at de ansatte skal tilegne seg kunnskap om barnets ulike utviklingsområder 

som skal benyttes teoretisk og i arbeidet med barn. Grenser skal ikke gå på bekostning av 

barnets integritet, og barnets lyst og følelser skal anerkjennes. De voksne skal støtte og møte 

barns individuelle uttrykksformer, og opptre lydhørt ovenfor barnets følelser og behov 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). I møte med barns seksualitet, vil det bety at de ansatte må 

ha kjennskap til barnets seksuelle utvikling og adferd, hvordan den kan komme til utrykk, og 

hvordan det skal møtes.  

Paulsen (2008) skriver at man aldri skal forandre det individuelle hos et barn, men kun legge 

forholdene til rette, og ser man dette opp mot seksualiteten skriver Langfeldt (2000) at barn 

som viser tilhører et annet kjønn, eller interesse for det motsatte kjønn, skal bli tatt på alvor og 

man skal opptre støttende. Om barn tvinges til å forandre på noe de ikke kan forandre på, kan 

det oppstå store problemer. Han mener barn og unge må møte aksept for å oppdage sin egen 

seksualitet, og kan først da kan de la det bli en del av egen identitet (Langfeldt, 2013). 

Vildalen (2014) forklarer hvordan kjønnsidentitet er en viktig del av barnets 

personlighetsutvikling, og barnehagen må sørge for et åpent miljø som er inkluderende for 

alle. Som et krav for barnehagene står det i Rammeplanen (2017) at barnehagen skal være fri 

for diskriminering, og fremme likeverd og mangfold uansett kjønn, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk (Utdanningsdirektoratet, 2017).  

I en artikkel av Arve Mathisen og Frode Thorjussen, begge høyskolelektorer på 

Steinerhøyskolen, gir de utrykk for at Steiners fokus på de voksne som forbilde for barns 

etterligning, legger lite vekt på barnets behov for respons og interaksjon. Mathisen og 

Thorjussen mener dette burde ha en mer sentral rolle hos de steinerpedagogiske tenkerne. 

Mathisen viser til blant annet Winnicott som beskriver betydningen av respons for at barn skal 

kunne reflektere over egne handlinger, og forklarer hvordan gode forbilder ikke er nok for at 
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barnet skal utvikle seg i riktig retning. Barnet er like avhengig av respons som de er av 

etterligning for egen utvikling og for å skape gode relasjoner (Mathisen & Thorjussen, 2016). 

Dette har jeg vært inne på tidligere igjennom Stern som viser at barn trenger voksne som kan 

møte deres innspill for å skape mening ut av egen handling og følelser.  

Farstad (2016) bruker Sterns teori til å forklare hvordan barnets økende våkenhet rundt 1 års 

alderen gjør at situasjoner knyttet til behov, følelser og kropp blir spesielt sensitive. Det kan 

vekke skamfølelsen i barnet om de voksne gir utrykk for avsky i form av mimikk. Behov 

forklares her til å kunne handle om blant annet bleieskift i en stellesituasjon (Farstad, 2016). 

Når barn utforsker sin egen kropp eller er i utforskende lek med andre, mener Skarpsno 

(2013) at barn trenger smil og oppmuntring, og at dette er med på å forsterke barnets positive 

forhold til egen kropp og seksualitet, og skaper trygghet og tillitt til den voksne (Skarpsno, 

2013). Noen barn onanerer i det offentlige, og det kan virke sjenerende for de voksne. Barn 

som gjør dette må lære hvor og når slike ting passer seg mener Aasland (2016a), og forteller 

at så lenge barnet er gammelt nok til å forstå, er det ikke er noe galt i å fortelle barnet at det er 

noe de kan gjøre når de er alene. Hun legger til at man kan bekrefte barnets følelse og 

opplevelse ved å si at man forstår at det er godt (Aasland, 2016a). Ifølge Vildalen (2014) er 

det slik at skamfølelsen også kan vokse seg til om man ikke lærer sosiale koder for hva som er 

privat (Vildalen, 2014). Dette viser at man i barnehagen har et ansvar for å både møte barnet 

positivt når de utforsker, men at de også må lære hvor og når dette passer seg. De voksne må 

være bevisst hvordan de utrykker seg, og ha en forståelse for at mye av det som knyttes til 

kropp, følelser og behov fort kan oppleves som skamfullt og få sitt utslag i et menneskets 

forhold til kropp og seksualitet.  

Steinerbarnehagen legger vekt på sansepleie i sin praksis, og de ansatte skal tilrettelegge for at 

barn får dekt sitt behov for nærhet og voksenkontakt (Steinerbarnehageforbundet, 2018). Som 

tidligere nevnt vil barnets opplevelse av den fysiske kroppen være av betydning for den 

seksuelle utviklingen, og barn trenger gode berøringserfaringer. Spesielt for de minste barna i 

barnehagen er det er mange stunder i løpet av dagen der barnet mottar kroppskontakt, som i 

blant annet stellesituasjon. Igjennom mine praksiserfaringer har jeg erfart hvordan barn mottar 

massasje og blir smurt inn med olje før de skal legge seg, og slike situasjoner kan benyttes for 

å gi de minste barna gode berøringserfaringer. Paulsen (2008) beskriver huden som vårt 

største sanseorgan, og at berøring er noe som påvirker barnet helt inn i det sjelelige, og gjør 

barnet oppmerksom på sin egen kropp. Det er viktig å lese barnets behov, og vise respekt i 
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berøringssituasjoner, og de voksnes intensjon og holdning ovenfor barnet når det blir berørt, 

er like viktig som selve handlingen (Paulsen, 2008).  

Omsorgspersoner er forbilder når det kommer til kroppskontakt mener Aasland (2016b). Om 

barn opplever at voksne overskrider eget ønske, kan de få vanskeligheter med å sette grenser 

for seg selv, og voksne som påtvinger barn klemmer sender feil signaler. Like viktig mener 

Aasland det er at voksne ikke frykter å gi barn positiv kroppskontakt i barnehagen, og tror 

spesielt menn tar avstand fra dette i frykt for å bli mistenkt for overgrep. Hun mener god 

kroppskontakt på barnets egne premisser virker både forebyggende og positivt forsterkende 

(Aasland, Si det til noen, 2016b).  

 

7.3 Lek 

Frileken er sentral i steinerbarnehagen, og skal være et element som virker selvoppdragende 

på barnet. I leken skal barn få rom til å skape egne erfaringer, oppdage og forstå 

sammenhenger, og gjennom mestring og fysisk utfoldelse vil barnet danne en god selvfølelse. 

Det skal være barnets frirom der de voksne ikke skal blande seg unødig inn, og det skal 

oppstå naturlige samspill mellom barna (steinerbarnehageforbundet, 2008). Leken blir sett på 

som det viktigste barn gjør. Barnets eget initiativ skal vektlegges, og gjennom leken vil barnet 

styrke sin sosiale kompetanse. De voksne skal innta en observerende rolle, og tilnærming skal 

skje på barnets premisser. Den nye lokale rammeplan tilsier at de ansatte skal tilegne seg 

kunnskap om barns ulike typer lek, og hvilke typer leker som blir godtatt som verdifulle, vil 

vise seg i de voksnes holdning og tilnærming til barns ulike type leketyper 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018) 

I leken kan barn lære strategier for hvordan de kan forholde seg til utfordringer senere i livet, 

og leken er et område der barn kan øve opp ferdigheter innenfor en ramme der de selv har 

kontroll. De lærer å skape balanse mellom egne og andres ønsker, og får på denne måten øvd 

sin sosiale kompetanse. Rolleleken blir sentral for utviklingen av flere av disse evnene, og 

barn lærer blant annet å sette seg inn i andres følelsesverden (Olofsson, 1993). Leken er med 

på å fremme barnets utvikling av empati og forståelse for andre. Gjennom rolleleken lærer 

barn å tolke andres intensjoner, og hvilke konsekvenser ulik adferd får. Når barn utforsker 

ulike kjønnsroller lærer de å ta stilling til hverandres ulikheter, og kan få et utvidet perspektiv 

på hvordan kjønn kan tolkes (Öhman, 2012).  
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Vildalen (2014) hevder at den seksuelle leken er noe som må tas på alvor. Ikke fordi den er så 

alvorlig i den forstand, men fordi barn gjennom denne leken kan knytte sterkere bånd til 

hverandre, og de kan lære å kjenne etter hva som er godt, og hvor andres grenser går. Når 

barn får leke seksuelle leker, kan de utvikle en forståelse for ulike grenser som de kan ta med 

seg inn i voksenlivet, og det samme med de gode følelsene som oppstår. Når de voksne 

respekterer barnets privatliv i leken, kan barnet skape en sosial forståelse for hva som er 

privat, og hva som kan deles med verden (Vildalen, 2014).  

Langfeldt (2000) mener at barns seksuelle lek skal få være i fred, og at det sjeldent skjer noe 

farlig, eller at barn blir utsatt for noe de ikke ønsker (Langfeldt, 2000). Aasland (2016) er enig 

i at barn skal få leke seksuelle leker i fred, og at deres privatliv må respekteres, men hun 

påpeker at de voksne ikke må ha en for avslappende holdning til barn som leker seksuelle 

leker, og at man fort kan overser de barna som ikke ønsker å delta, eller at barn skader seg 

selv ved å putte ting i anus eller vagina (Aasland, 2016a). Barn som viser liten respekt for 

andre barns ønsker og grenser i den seksuelle leken trenger å lære hvordan de kan ta hensyn 

til andres ønsker og behov mener Vildalen (2014). De kan ha behov for å lære sosiale koder 

som gjør dem i stand til å gjenkjenne hva andre ønsker og føler, og hva som er tillatt. Den 

seksuelle leken kan gjenkjennes ved at den er frivillig og gjensidig, og er den noe utenom det, 

mener Vildalen de voksne må ta tak i det på en varsom måte (Vildalen, 2014).  

 Ifølge Langfeldt (2000) er den seksuelle leken som barn tar for seg viktig for den seksuelle 

utviklingen og for seksualiteten i voksen alder. Gjennom denne leken speiler barn sin 

seksualitet i andre og får bekreftelse på sin egen seksualitet. Det får barn til å føle seg mindre 

alene med sin seksualitet, og ved å utforske med hverandre lærer barn å kjenne sine egne 

grenser, og kan skape større åpenhet rundt nakenhet og nærhet (Langfeldt, 2000). 

Margareta Öhman (2012) hevder at de voksnes holdninger til barns kjønnsuttrykk blir tydelig 

når barn prøver ut ulike kjønnsroller i leken. Hvordan enhver barnehage møter de ulike 

kjønnsnormene, vil variere utfra de voksnes ulike forventninger til gutter og jenter. Hun 

beskriver leken til å være den arenaen barn kan teste de ultimate kjønnsstereotypene. Her kan 

gutter kjenne på hvordan det er å være jente, på samme måte som jentene kan kjenne på 

hvordan det er å være gutt. De voksnes aksept eller motstand mot barnets ulike kjønnsuttrykk 

vil på langsikt vil være avgjørende for gutter og jenters grupperinger, og barn blir ofte møtt 

med en kjønnsstereotypisk reaksjon. Fordi det forventes ulike adferd fra de ulike kjønn, står 

de voksne i en posisjon der de kan forsterke barnets handlinger så de fortsetter i det 

tradisjonelle kjønnsmønsteret (Öhman, 2012).  
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7.4 Språk og intellektuell læring  

Rudolf Steiner mente at barnet i den første syvårsperioden skulle lære gjennom sansing og 

etterligning. Moral skal leve i barnets omgivelser, og intellektuell læring er ikke 

hensiktsmessig for barnets vekst og utvikling (Steiner, 2006). Steiner gir også utrykk for at 

seksualitet er noe man ikke skal snakke med barn om, og at man ikke skal plante ideer i 

barnets hode (Steiner, 1915). Wais (2004) mener i likhet med Steiner at seksualitet ikke er et 

tema de voksne skal ta opp, og barnet skal bli presentert med en spirituell og billedlig 

forklaring på hvordan barn entrer denne verden fremfor en medisinsk forklaring, og kun hvis 

de selv spør. Navn på kjønnsorganer gir han utrykk for at er en nødvendighet at barn lærer 

(Wais, 2004).  

Helse og Omsorgsdepartementet (2017) har nylig laget en ny strategi for seksuelle helse, der 

barnehagen har fått et eget avsnitt.  

«Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for at barnet utvikler 

mestringskompetanse for egen helse, og legger grunnlaget for en helsefremmende 

livsstil og valg senere i livet» (Helse og omsorgsdepartementet , 2017, s. 14) 

 «det er viktig at barn kan sette ord på og utrykke seg også om kompliserte temaer, deriblant 

seksualitet, grenser og egen kjønnsidentitet. Et positivt forhold til og trygghet på egen 

kropp gjør det lettere for barnet å skille mellom positiv og problematisk berøring og 

kan senke terskelen for å si fra til en voksen dersom det selv blir utsatt for krenkelser 

eller overgrep» (Helse og omsorgsdepartementet , 2017, s. 14) 

Som tidligere nevnt tilegner barnet seg mye kunnskap om seksualiteten gjennom 

kroppskontakt, lek, anerkjennelse, og bekreftelse, men dette viser at barn har behov for et 

språk for å kunne snakke om det som har med kropp og seksualitet å gjøre. Aasland (2016a) 

gir utrykk for at åpenhet hos de voksne, og språk for seksualiteten vil gjøre det lettere for barn 

å sette grenser for seg selv, og åpner opp for å snakke om vanskelige ting dersom de har blitt 

utsatt for overgrep. I Rammeplan for barnehagene (2017) er det satt krav til at barnehagen 

skal ha kunnskap som kan bidra til å forebygge og oppdage overgrep (Utdanningsdirektoratet, 

2017).  

I motsetning til både Wais (2004) og Steiner (1915), mener Langfeldt (2000) man skal snakke 

med barn om seksualitet, selv før de spør. Han mener det er en stor missoppfatting at man skal 
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vente, og han påpeker at barn ikke kan spørre med mindre de kan begrepene for det. Han 

mener alle barn skal lære om sine kjønnsorganer, korrekte navn på alle de ulike delene, deres 

funksjoner, og få kjennskap til seksualitetens aspekter av lyst og glede. Han hevder at barn 

kan oppleve en avstand mellom språket og sin egen seksualitet, og at dette blir sider av en 

selv man ikke forstår. Han mener dette kan være spesielt hos barn som opplever seksualiteten 

sterkt og får orgasme fra de er små. Han tror en manglende forståelse kan føre til at barn 

forsøker å tolke sin egen og andres seksualitet utfra sin egen forståelse av hva det er. Det kan 

resultere i en feiltolkning som ikke nødvendigvis er positiv for noen parter. Han gir inntrykk 

av at mange foreldre ikke prater med barna sine om disse tingene i håp om at de skal finne ut 

av seksualiteten på egenhånd. Han mener en slik tilnærming til seksualiteten kan gjøre at 

samfunnets holdninger i større grad vil påvirke barnets seksualitet, og at det ikke 

nødvendigvis er noe positivt.  

Å gi barn et språk for seksualiteten betyr ikke nødvendigvis å gi dem all informasjon på en 

gang, og det må gå i takt med barnets alder. Barn er glad i å være nakne og det finnes mange 

naturlige situasjoner der barn kan lære navn på kjønnsorganer. Barn er så mye mindre sjenerte 

når de er små, og 3-5 års alderen når språket kommer på plass og barnet viser interesse for 

både barn og voksnes kjønnsorganer, en fin tid for å lære dette mener Vildalen (Vildalen, 

2014).  I motsetning til Wais (2004), mener hun at barn skal få konkrete svar når de spør hvor 

babyer kommer fra og hvordan barn blir vil, mens Wais (2014) mener barn skal få en 

spirituell forklaring på at barnet kommer fra kosmos og entrer mors mage. Kan en slik 

billedlig forklaring skape forvirring? Eller skal barnet få konkrete og ærlige svar? Dette er 

ikke noe jeg kan svare på, men ettersom mye tyder på at barn har behov for svar, ser jeg ingen 

skade i at barn lærer om kroppens naturlige prosesser. 

Jeg valgt å legge ved et vedlegg til slutt i oppgaven med hva sexologene mener er 

aldersadekvat læring. Hvordan barnehagene eventuelt velger å legge frem et slikt tema er opp 

til hver enkelt barnehage. I forbindelse med denne oppgaven har jeg lånt en bok som heter 

«Regnbueskogens hemmelighet» (Klippenberg, 2017). Her er det mange små fortellinger om 

alle de ulike temaene jeg har vært inne på i denne oppgaven. Her er det historier om gutter 

som kler seg i jenteklær og har et sterkt ønske om å være jente, om doktorlek, homofili, om 

ulike familie konstellasjoner, om forplantning, onani, og overgrep. Bakerst i boken finnes det 

ulike spørsmål man kan snakke med barn om, basert på de ulike historiene. Her kan barn få 

små innblikk i ulike situasjoner og tematikk på en naturlig måte i en lesestund som fremmer 

seksualiteten som noe positivt. Selv om overgrep ikke er den positive siden av dette, kan 
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denne lille historien formidle forskjellen på gode og dårlige hemmeligheter, og hvor viktig det 

er å snakke med en voksen. En slik bok kan skape gode samtaler om nødvendige temaer, og 

kan gjøre det lettere å komme i dialog. 

 

7.5 Drøfting og Refleksjon 

I barnehagen kan de ansatte møte og påvirke barns seksualitet på flere arenaer. Om det er 

nakenhet, berøring, kjønnsuttrykk, seksuell lek, eller språk, ser det ut til at barn trenger å bli 

møtt varsomt og med anerkjennelse. Som WHO (2010) skriver skal seksualiteten forbindes 

med velvære i det sosiale, følelsesmessige og i det fysiske, og gjennom denne oppgaven kan 

man forstå at seksualiteten bærer disse dimensjonene selv i barndommen. Her blir det tydelig 

at det er de voksnes ansvar å sørge for at barnet opplever seksualiteten som noe positivt.  

Som tidligere nevnt i kapittel 4 skriver Wais (2004) at barnet frem til puberteten er 

kjønnsnøytralt, noe jeg ikke helt får til å stemme overens med et sexologisk perspektiv der de 

mener barn blir bevisste sitt eget kjønn rundt 2-3 års alderen. Hvorvidt man ser på barn som 

mentalt kjønnsnøytrale, kan se ut til å være lite hensiktsmessig der barn gir utrykk for å vise 

tilhørighet til et annet kjønn, og Langfeldt (2013) mener at barn som viser en annen 

kjønnstilhørighet eller seksuell legning skal møte anerkjennelse. Hvorvidt de voksne 

behandler barn som kjønnsnøytralt i situasjoner der kjønn ikke har noe å si, ser derimot ikke 

ut til å være noe negativt, og det motsatte kan se ut til å bestemme hvilke kvaliteter som 

utvikler seg i barnet utfra hva de voksne anser som verdifulle handlinger. Dette er to sider av 

samme sak, og slik jeg forstår det kan voksne som setter barn i bås for hvilke kjønn de er, 

påvirke barnets utvikling av kjønnsidentitet. Rammeplanen (2017) sier at barnehagen skal 

møte barn med aksept for ulike kjønnsuttrykk og være fri for diskriminering, og 

steinerbarnehagene søker å møte barns individualitet og personlige utrykk. Seksualiteten er 

også en del av barns individualitet, og må respekteres på samme måte som andre personlige 

utrykk.  

Steinerbarnehagens fokus på sansepleie i form av berøring og nærkontakt kan bidra til at 

barnet får positive kroppsopplevelser, men som Paulsen (2008) og Aasland (2016b) gir utrykk 

for, er det viktig at barnet blir respektert i disse situasjonene, og at kroppskontakt går på 

barnets egne premisser. Voksenrollen i steinerbarnehagen tilsier at de ansatte må reflektere 

over egne holdninger, og i det ligger det ligger det implisitt at de ansatte må arbeidet med en 

bevissthet om hvordan eget forhold til seksualitet kan påvirket barnet i ulike 
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samspillsituasjoner. For at barn skal oppleve egen kropp og seksualitet som noe positivt, må 

de ansatte ha en forståelse for hvordan blikk, intensjoner og handling kan påvirke hvordan 

barn tolker egen seksualitet. De voksne skal ta for seg moralske handlinger, og sett i forhold 

til seksualiteten kan moralske handlinger også dreie seg om det å vise respekt og 

anerkjennelse for barnets seksualitet, og mangel på respekt for seksualiteten kan være noe 

barn etterligner.  

Som tidligere forklart gjennom Stern (Stern i Farstad,2016) blir samspillet mellom barn og 

omsorgsgiver viktig for barnets selvforståelse. Direkte samspill der barn får respons på sine 

handlinger, følelser, og behov, kan bidra til å skape gode relasjoner også i barnehagen, og det 

kan sørge for at barn får bekreftelse og anerkjennelse for sin seksualitet. De voksnes evne til 

mentalisering, som forklart gjennom Skårderud & Sommerfeldt (2008) vil være av stor 

betydning for at barnet selv utvikler evnen til mentalisering, og med det en forståelse av andre 

menneskers følelser, intensjoner, og behov, en viktig brikke i den sosiale utviklingen og for 

de senere intime relasjoner. For den seksuelle utviklingen vil det bety at gode rollemodeller er 

viktig, men ikke nødvendigvis nok. Ser man alt dette opp mot det WHO (2010) omtaler som 

en sunn seksualitet, gir det mening at mennesket må danne et grunnlag for alle disse evnene i 

av barndommen. Økt fokus på interaksjon i steinerbarnehagen blir nevnt av Thorjussen og 

Mathisen, men jeg vil også nevne at dette har kommer tydeligere frem i den nye lokale 

rammeplanen der det står at de voksne skal være lydhøre ovenfor barns følelser og behov 

(2018).  

leken vil bidra til å styrke barnets sosiale forståelse og kompetanse sett utfra de lærer gjennom 

blant annet rollelek. Slik jeg ser det er det ikke bare den seksuelle leken som her blir viktig, 

og lek ellers i hverdagen vil kunne lære barn å sette grenser for seg selv, samt respektere 

andres ønsker og behov. Kunnskap om barns seksuelle leker må i dette tilfelle anses for å 

være like viktig som kunnskap om all annen type lek, og som Aasland (2016b) skriver er det 

viktig at de voksne klarer å skille mellom normal seksuell adferd og tegn på overgrep. Selv 

om barn viser seksuell adferd som kan virke avvikende, trenger barnet å bli møtt varsomt. 

Fokus på frilek, og respekt for barnets lek og kan se ut til å være positivt i en slikt tilfelle så 

lenge den seksuelle leken tillegges like stor verdi som all annen lek. Like viktig er det at den 

ikke blir overlatt til seg selv.  

Slik jeg ser det kan Steiners helhetlige utviklingssyn virke positivt oppdragende også på 

seksualiteten når den sees i en større kontekst. Sett at viljen er drevet av følelser, kan en 

uoppdragen vilje slik jeg tolket det, styre mennesket til å foreta seg uforsvarlige handlinger.  
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Hvis man pleier viljen til å kunne handle forsvarlig og moralsk ovenfor seg selv og andre, vil 

det kunne være en styrke for seksualitet.                       

Selv om steinerpedagogikken kan se ut til å opptre støttende på flere områder, mente Steiner 

(1915) at man ikke skulle gjøre barn bevisst på seksualiteten. Vår tid skiller seg fra Steiners 

tid, og som Vildalen (2014) skriver kan det vanskelig å vite barns kilder til seksuell læring 

med så mye påvirkning fra media. Kan man da forvente at barn skal finne ut av seksualiteten 

på egenhånd, og at den kun skal oppleves i det kroppslige uten en ytterligere forståelse frem 

til puberteten? I et slikt tilfelle som med seksualiteten stiller jeg meg kritisk til at fravær av 

intellektuell læring og bevisstgjøring skal gå på bekostning av nødvendig kunnskap. Barns 

trenger å lære om grenser, og vite at det er voksne man kan snakke åpnet med om disse 

temaene. Uttalelser fra både Helse og omsorgsdepartementet (2017) og blant annet Langfeldt 

(2000) gir utrykk for at barn skal ha mulighet til å lære om seksualitet, og at det er en 

beskyttelsesfaktor og en viktig del av det å forstå seg selv. Mye av seksualiteten er naturlige 

prosesser og følelser som kan være viktig for menneske å forstå seg på, og barn må kunne bli 

kjent med denne siden av seg selv som et aspekt ved det å være menneske. Mye av denne 

læringen foregår gjennom de kroppslige opplevelsene, i leken, og de voksne som gode 

rollemodeller, men seksualiteten blir også beskrevet til å være en stor del av språket, der 

språket kan gi en større selvforståelse.  

 

8. Avslutning og konklusjon 

Selv om Steiner mente at barn ikke er født med en seksualitet, mente han at det som skjer i de 

første syv årene aldri kan gjøres godt igjen, og slik det ser ut kan det få store konsekvenser om 

man fraskriver seg ansvar og ikke søker å ivareta denne delen av mennesket. Seksualiteten ser 

ut til å være en side av mennesket som på pleies gjennom mange utviklingsområder for å 

kunne oppleves som noe positivt på et senere tidspunkt i livet, og med en ytterligere forståelse 

for hvordan den sosiale og emosjonelle utviklingen står i sammenheng med den seksuelle, vil 

en evne til å forstå sine egne og andres ønsker, behov og intensjoner være viktig for å fungere 

i samspill med andre mennesker og i intime relasjoner. I barndommen vil det være de voksnes 

tilnærming som vil være med på å bestemme hvorvidt barnet knytter skam eller glede til sine 

seksuelle handlinger, sin seksuelle legning, eller sitt kjønn, og en god tilknytting må ligge i 

bunn av det hele. Igjennom historien har seksualiteten lenge vært undertrykt, og det er 

oppdragernes oppgave å sørge for at denne generasjonen kan skape et positivt forhold til 
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seksualiteten. Det må nevnes at foreldrearbeid kan være en stor del av dette arbeidet i 

barnehagen. For denne oppgaven valgte jeg å ikke gå inn i dette tema, men jeg ser at dette kan 

være et problematisk område og et stort arbeid i seg selv. Holdninger barn møter fra foreldre 

kan påvirke et barns seksualitet, og det arbeide barnehagen gjør, også ved å danne gode 

relasjoner, kan være av stor betydning.  

Problemstillingen for denne oppgaven lød følgende: Hvilke muligheter og begrensninger 

ligger i steinerbarnehagepedagogikken sett i forhold til barnets seksuelle utvikling? Det er 

ikke nødvendigvis et entydig svar på dette, og jeg ser mange muligheter i den 

steinerpedagogiske praksis. Hvordan barn blitt møtt i sin seksualitet i barnehagen vil nok 

variere utfra hver enkelt persons forhold til seksualitet og kunnskap om barns seksuelle 

utvikling, men når det tydeliggjøres at de ansatte skal være bevisst egne holdninger blir det 

like gjeldene for seksualiteten. Oppdragelse og pleie av viljen, trygge relasjoner, og respekt 

for hvert et barns individualitet, kan gi gode forutsettinger for en god seksuell utvikling. 

Sansepleie i form av gode berøringserfaringer og lek, kan gi barn mye positiv og nødvendig 

læring, og rom for å skape et positivt forhold til sin egen kropp og seksualitet. Så lenge 

barnehagens praksis opererer med en bevissthet om hvordan situasjoner knyttet til kropp, 

følelser, og behov kan påvirke et barns forhold til seksualitet, tror jeg det kan ligge mye 

potensiale i en steinerpedagogisk praksis. Seksualiteten er kompleks, og det er mange 

aspekter i den steinepedagogiske praksis jeg kunne valgt belyse ytterligere igjennom denne 

oppgaven. Den største begrensningen jeg ser er der Steiners syn på seksualitet i barndommen 

skaper utgangspunktet for hvordan barnehagen arbeider med dette utviklingsområdet, og det 

kan det tenkes at det gjør mer skade enn nytte. Å bli straffet for seksualiteten er av lite 

hensikt, og mye tyder på at barn trenger å lære om seksualitet. Hvis barn kun skal lære 

igjennom gode forbilder, sansing og lek, kan det begrense barns muligheter til å tilegne seg 

nødvendig kunnskap. Det finnes nok mange alternative måter å gjøre dette på, og hver og en 

barnehage må kunne finne sine fremgangsmåter.  
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Vedlegg 1. 
 

Seksuell Adferd hos barn fra 0-5 år 

 

 

 

Tatt fra boken «Barna og 

seksualiteten» av 

Margarete Wiede Aasland 

(2016, s.30) 

 

 

 

Naturlig og forventet Bekymringsfullt Grunn til å søke 

hjelp 

Rører eller gnir på sitt kjønnsorgan, 

når de skifter bleie, hviler, er spent, 

opphisset, eller redd 

Fortsetter å ta på og gni på 

kjønnsorganene blant folk 

etter at de har blitt fortalt at 

de kan gjøre dette når de er 

for seg selv (fra 4-års 

alderen)  

Tar på seg selv ofte 

(hyperonanerer) og 

deltar ikke i 

aldersadekvate 

sosiale aktiviteter, 

men trekker seg inn i 

sin egen verden 

Utforsker forskjellen mellom gutter 

og jenter, menn og kvinner 

Intense, stadige spørsmål 

om genitalier selv om de har 

fått svar 

Leker kvinnelig eller 

mannlige roller på 

en aggressiv, 

sorgtung måte. Hater 

sitt eget kjønn 

Berører kjønnsorganer til voksne og 

barn som de kjenner godt 

Tar på kjønnsorganer og 

bryst hos voksne de ikke 

kjenner. Ber selv de voksne 

om å ta på dem  

Spør fremmede om 

det samme etter at 

foreldrene har gitt 

dem svar. Har 

kunnskap om 

seksualitet som er 

for avansert for 

alderen 

Utnytter muligheten til å se på nakne 

mennesker 

Stirrer intenst på nakne 

mennesker 

Ber folk ta av seg 

klær. Forsøker å 

tvinge klær av andre 

Spør om pupper, kjønnsorganer, 

samleie, hvordan barn blir til 

Vil være nakne blant folk 

selv om de voksne har sagt 

at de skal ha på klær (fra ca 

4-års alderen) 

Vil ikke (vegrer seg) 

for å ha på klær. 

Viser seg stadig 

naken for folk, selv 

om de har fått 

beskjed om å ha på 

klær 

Interessert i å se på at andre går på 

do 

Vil alltid bli med andre på 

do 

Nekter å la folk være 

alene på do 

Interessert i egen avføring Gnir avføring på vegger og 

gulv flere ganger 

Leker ofte med egen 

avføring selv om de 
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har fått beskjed om å 

ikke gjøre det. 

Stikker/putter ting i anus eller vagina 

på seg selv eller andre barn, av 

nysgjerrighet eller utforskingsbehov. 

Fortsetter å putte 

gjenstander i i anus eller 

vagina, selv etter å ha fått 

beskjed om ikke å gjøre det. 

Tvang, fysisk vold 

og smerte er 

involvert når det 

føres gjenstander inn 

i anus eller vagina. 

Gutter med ereksjon Har ereksjon veldig ofte Har plagsomme 

ereksjoner hele tiden 

Leker doktorleker, undersøker andres 

kropper 

Leker veldig ofte 

doktorleker selv om de har 

fått beskjed om å slutte 

Simulerer eller har 

samleie uten klær, 

tvinger eller truer 

andre barn til orale, 

vaginale eller anale 

samleier 

Bruker seksuelle ord eller ulike ord 

på kjønnsorganer 

Fortsetter å bruke avanserte 

ord på kjønnsorganer og 

seksuelle funksjoner selv 

om de har fått beskjed om å 

slutte med det 

Bruker ulike 

kjønnslige tabu-ord 

og slang ute blant 

folk, selv om de har 

fått beskjed om å 

slutte med det.  

   

Interessert i å føde barn Om ikke gutters interesse 

avtar litt etter en lang 

periode med «føde barn-

lek» 

 

 

Gjennom både Langfeldt (2000), Vildalen (2004) og Aasland sine to bøker «Si det til noen» 

og «Barna og seksualiteten» har jeg kommet til den forståelsen at selv det barns utrykker 

som kan vekke bekymring ikke nødvendigvis betyr at barn har blitt utsatt for overgrep, men 

at det også i tilfeller kan bety nettopp det. Som tidligere nevnt gjennom oppgaven vil barn 

som har blitt utsatt for overgrep ofte vise andre tegn på dette gjennom almenntilstand, eller 

endring i adferd. Likevel syntes jeg det er av styr betydning å forstå hvor disse skillene går, 

og at barn uansett adferd når det kommer til seksualiteten, ikke blir møtt med sinne eller 

avsky.  

 



35 

 

Vedlegg 2.   

Tatt fra boken «Barn og seksualitet- Utfordringer i barnehagen» av Hanne Emilie Skarpsno 

(2013, s.54-55) 

Hva skal barn lære til hvilken alder?  

Når barn er under 4 år Når barnet er 4-6 år 

Forklare at gutter og jenter er forskjellig Fortelle barna om hvordan kroppen deres 

kommer til å endre seg når de blir eldre. 

At de fr hår på tissen, under armene, på 

brystet, mensen, stemmeskiftet, kroppen 

blir større osv.  

Navn på kjønnsorganer. Kan f.eks. være 

tissehullet (urinåpning), babyhullet 

(vagina), koseknappen (klitoris), penis, 

pungen, rompehullet, pupper, brystvorter 

Snakk om kjærlighet og forelskelse. Også 

at to personer av samme kjønn kan være 

glade i hverandre og leve sammen. 

Forklar at babyen ligger i mammas mage 

før de kommer ut av skjeden rett ved 

tissehullet 

Forklar hvordan babyer blir til og 

hvordan de fødes 

Å fortelle at de voksne har sex fordi det 

er deilig, og for å lage barn. 

Svar barna på spørsmål de måtte ha 

At det er ok å ta på eller kose med sin 

egen tiss når man er for seg selv. 

Snakk om personlig grenser 

Fortell om kroppen og kroppens 

funksjoner. Ta gjerne initiativ selv. 

Bøker om tema kan gjerne ligge fremme 

Fortell om hvorfor tissen blir stiv, og at 

jenter kan kjenne det kile i tissen. Si til 

barna at det kan føles godt å ta på egne 

kjønnsorganer. At dette er helt vanlig for 

de fleste, men at det er noe man gjør for 

seg selv 

Bruke ord som er lett for barna å forstå  

Vis barna anerkjennelse i forhold til egen 

kropp 

 

Snakk med barna om at de bestemmer 

over egen kropp. De kan selv bestemme 

om de ønsker å klemme eller bli tatt på 

av andre. Forklar at det er forskjell på 

god og dårlig berøring. Den gode er 

ønsket og behagelig, uønsket er 

invaderende. Barn har rett til å si ja og 

nei. Fortell barna at det kan finne 

hyggelige mennesker som prøver å lure 

barn til å ta på sin egen tiss eller voksne 

sin 

 

Snakk med barna om grenser, både de 

sosiale og de personlige. Det er f.eks. 
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vanlig å ha på truse, og at man ikke tar på 

andres tisser og pupper uten lov 

  

 

Denne oversikten er ment som en hjelp til barnehager og foreldre som er usikre på hvordan og 

hva de skal snakke med barn om når det kommer til seksualitet. Min egen kommentar til 

denne oversikten er at jeg ser det er mye «forklaringer» på mange av punktene. Utfra et 

Steinerpedagogisk prinsipp er det lite hensiktsmessig å forklare så mye for barn, og som jeg 

også har lagt frem gjennom oppgaven, dette går på intellektuell læring. Noe må man kanskje 

forklare i slike tilfeller, men hadde jeg hatt rom for det i denne oppgaven hadde det vært 

spennende å kunne utarbeide måter å formidle dette tema til barn, på en måte som kan treffe 

steinerpedagogisk praksis i en større grad.  
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