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Innledning 

Jeg har jobbet i steinerbarnehage i 13 år. På leting etter tema for denne oppgaven spurte jeg 

meg selv hva jeg vil ha mest personlig utbytte av å fordype meg i, med tanke på min egen 

pedagogiske fremtid? Hva er det mest utfordrende med å jobbe i barnehagen?  

Fellesskapet i barnehagen består av mange ulike enkelt-individer som tilbringer store deler av 

dagen sammen. Noen barn er stille og kan fort bli «usynlige» i gruppen. Enkelte barn liker å 

leke alene eller trenger tid for seg selv. Andre barn kan være veldig fremtredende i 

omgivelsene, og kreve mye oppmerksomhet fra de voksne og resten av gruppen.   

Dagene er fylt med rutiner og aktiviteter for store og små. Barna deltar i kunstneriske 

aktiviteter og matlaging. Med forbilde og etterlikning som en viktig grunnpilar i 

steinerpedagogikken, selve grunnlaget for barnets læring og utvikling de første syv år, er vi 

voksne alltid i praktisk arbeid. Vi utfører ulike gjøremål som matlaging, klesvask, rengjøring, 

håndverk, reparasjoner og hagearbeid. Steinerbarnehagen er nesten som en stor familie med 

alt hva en husholdning innebærer, innrammet av en fast rytme gjennom dagen, uken og året.  

I en hverdag fylt med praktiske gjøremål, aktiviteter og overganger, spør jeg noen ganger meg 

selv: Har jeg sett alle barna i dag? Har jeg hatt øyeblikk med hver og en, hvor de føler seg sett 

av meg? 

Som faglig begrunnelse for at dette temaet er aktuelt, har jeg hentet et sitat fra den offentlige 

rammeplanen for barnehager, som rommer hele denne utfordringen: «Barnehagen skal bidra 

til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og 

verdi i fellesskapet» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). Denne setningen alene inneholder 

store ord, og er en forpliktelse vi skal etterkomme med den største selvfølgelighet. Med dette 

som bakgrunn ønsker jeg å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan innfri denne 

rettigheten for hvert enkelt barn i hverdagslig praksis? Problemstillingen blir da som følger: 

Hvordan anerkjenne og se det enkelte individ i barnehagen?  

Avgrensning 

I fordypelsen av dette temaet vil jeg primært fokusere på barna i aldersgruppen 3-6 år. De 

minste barna er i mindre gruppe med annen dagsrytme, færre aktiviteter og lavere tempo, og 

er i sin preverbale fase også innenfor et eget område av temaet som denne oppgaven ikke vil 

fokusere på. 
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I forhold til Rudolf Steiners menneskesyn, som deler menneskets utvikling inn i syv-

årsperioder, vil jeg konsentrere meg om første syvårsperiode, som er mest relevant i 

barnehage-sammenheng. 

Når jeg fokuserer på individet, innebærer det individualiteten som ligger i de ulike 

personlighetene hvert barn representerer generelt. Jeg vil ikke fordype meg i utfordringer 

knyttet til barn med samspillsvansker, heller ikke barn med særskilte behov. Da blir temaet 

for stort innenfor rammene av oppgaven, og vil dessuten ligge innenfor et mer spesial-

pedagogisk felt.  

Oppgavens oppbygning  

Oppgaven består av fire teoretiske kapitler. Det første omhandler individet, og innledes med å 

se på selve individets betydning. Først undersøkes dagens holdninger om barn som individ. 

Deretter belyses det antroposofiske menneskebildet; hva ligger i Rudolf Steiners menneske-

syn, som danner grunnlaget for hele pedagogikken? 

Medvirkning er et ord som synes å omhandle både individ og fellesskap i barnehagen, så det 

er naturlig å se nærmere på begrepet i denne sammenhengen. Jeg tenker at hva som ligger i 

dette langt på vei definerer individets plass og verdi i barnehagen, derfor er det også relevant å 

undersøke dette. 

I andre kapittel rettes søkelyset på fellesskapet. Selv om hvert enkelt individ skal ivaretas, vil 

det i barnehagen alltid være som en del av fellesskapet. Individet og gruppen påvirker 

hverandre gjensidig, og det er derfor viktig å belyse hvordan gruppen og arbeidet med denne 

også skaper forutsetninger for hvert enkelt barn. 

Tredje kapittel omhandler forbilde og etterligning som steinerpedagogisk grunnprinsipp. Her 

belyses Rudolf Steiners menneskesyn som grunnlag for dette prinsippet, samt forbilde og 

etterligning som læringsmetode i barnehagen. Kan vektleggingen av praktisk arbeid ut fra 

forbilde- og etterligningsprinsippet gå på bekostning av fokuset på barna? Jeg ser også på 

hvordan det å være et forbilde har betydning for voksenrollen. 

I fjerde kapittel undersøker jeg hva det innebærer «å se» det enkelte barn i barnehagen. 

Hvilken betydning har relasjonen mellom barn og voksne? Og hva vil det si å utøve 

anerkjennelse i praksis? Jeg vil også se på betydningen av de voksnes kommunikasjon og 

tilstedeværelse.  
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Til slutt drøfter jeg funnene i et eget kapittel. Det er naturlig at de ulike temaene berører 

hverandre underveis i oppgaven, da de alle er knyttet sammen i den store sammenhengen.  

Presentasjon av kilder 

Berit Bae, professor emerita i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er en 

viktig kilde både med egne bøker og som sekundærkilde i ulik litteratur. Boken «Medvirkning 

i barnehagen-potensialer i det uforutsette» (2012) er hovedkilde i første kapittel. I andre 

kapittel, om gruppen, er Gunilla Guvå hovedkilde med boken «Fra JEG til VI-gruppeutvikling 

i barnehage og skole» (2007), sammen med Baes «Det interessante i det alminnelige» (1996). 

Bae er en betydningsfull kilde i forhold til temaene anerkjennelse, relasjon og 

kommunikasjon, og omtales med sine forskningsbidrag som «anerkjennelsens mor» 

(Skoglund & Åmot, 2012). I min fordypelse av disse temaene har jeg også brukt bøkene 

«Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole» (Skoglund & Åmot, 2012) og «Du og 

barnet-om å skape gode relasjoner med barn» (Schibbye & Løvlie, 2018) som sentrale kilder. 
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Individet 

I dette kapittelet belyses individets betydning, både i vår tid, og ut fra Steiners antroposofiske 

menneskebilde hundre år tilbake. Videre undersøkes hva begrepet medvirkning innebærer i 

barnehagen. 

Dagens holdninger  

Tidligere ble barn ansett som «blanke ark», som måtte preges og påvirkes. De ble betraktet 

som gruppe, som mangelfulle objekter, på vei mot en fullverdig tilværelse som voksen. I dag 

ses barn som selvstendige subjekter, som unike individer med medfødte kompetanser, som 

selv bidrar til å påvirke sine omgivelser og sin egen utvikling (Glaser, Størksen & Drugli, 

2014; Bae, 2012; Brodin & Hylander, 1999; Åmot, 2012).  

Både FNs barnekomités synspunkter, den offentlige rammeplanen og nyere barndoms- og 

relasjons-forskning gjenspeiler et syn på barn i dag som «fullverdige individer med krav på 

respekt helt fra tidlig i livet» (Bae, 2012, s.18). Fremfor å se barnet bare som trengende, ses 

det som nysgjerrig og kunnskapssøkende, og barnets intellektuelle og følelsesmessige 

utvikling anses for å skape gjensidige forutsetninger for hverandre (Brodin & Hylander, 

1999). Ifølge Schibbye og Løvlie (2018) er det likevel lett å tenke at barn er underlegne, siden 

de er avhengige av vår hjelp, veiledning og grenser. 

Steiners menneskesyn og pedagogikk 

Den østeriske filosofen og pedagogen Rudolf Steiner (1861-1925) har dannet grunnlaget for 

steinerpedagogikken ut fra sitt menneskesyn. Han betraktet mennesket som et evig sjelelig-

åndelig individ ut fra reinkarnasjon, der mennesket har flere liv både før og etter livet på 

jorden (Steiner; 2005; 1930; Edlund, 2010; Eman, 1978).  

Ifølge Steiner (2005; i Skaftnesmo, 2015) innehar mennesket tre aspekter: legeme, sjel og 

ånd. Slik ses også mennesket som borger av tre verdener: Den ytre verden som oppfattes med 

legemet, den indre som bygges opp gjennom sjelen, og den som gjennom ånden åpenbarer seg 

over begge disse (Steiner, 2005). Steiner (1994; 2008) fokuserer på viktigheten av å kjenne 

hele barnets vesen som grunnlag for oppdragelsen, og hele tiden være bevisst det som er i 

tilblivelse, altså det som er usynlig og under utvikling. Denne «vitenskapen om det skjulte» 

(Steiner, 2008, s. 13) ligger til grunn for Steiners pedagogikk. I steinerpedagogikken 

vektlegges slik betydningen av å se hele mennesket, en helhet man henvender seg til gjennom 

sjelekreftene tanke, følelse og vilje. Steiner understreket også betydningen av å ha kunnskap 
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om og behandle hvert barn som en individualitet (Steinerbarnehageforbundet, 2018; Edlund, 

2010). Dette synet gjenspeiles tydelig i steinerbarnehagenes egne planer. Pedagogikkens 

intensjon om å ivareta barnets innerste individualitet, kjennetegnes av en grunnleggende 

interesse for å studere hvert barn, med respekt for individets egenart og livsvei. Dette ses som 

et ledd i oppdragelse til frihet (Steinerbarnehageforbundet, 2008; 2018). Med frihet menes her 

å gi barnet det beste grunnlaget for selv å kunne orientere seg fritt, både sosialt, etisk, politisk, 

religiøst og erkjennende. Målet er «å styrke dets identitet og samspill med andre mennesker 

slik at barnet som voksen kan fremstå som et kreativt, handlingskraftig og fritt tenkende 

menneske» (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 5). 

Medvirkning 

Barns rett til medvirkning er nedfelt både i den offentlige rammeplanen, barnehageloven, 

grunnloven og FNs barnekonvensjon (Kunnskapsdepertementet, 2017). Men medvirkning er 

ifølge Bae (i Fennefoss & Jansen, 2012), ikke et faglig vitenskapelig forankret og presist 

begrep, og kan derfor oppfattes på mange ulike måter. 

Offentlige retningslinjer og holdninger 

Ifølge rammeplanens kapittel om medvirkning skal barn oppmuntres til å gi uttrykk for sitt 

syn på barnehagen, så vel som å delta i planlegging og vurdering av dens virksomhet. Alle 

skal oppleve å ha innflytelse, og barnehagen må være bevisst barnas ulike uttrykk. Dette 

gjelder også de yngste, og de som uttrykker seg på annen måte enn gjennom tale. Det 

spesifiseres likevel at medvirkningen og vektleggingen av synspunkter må være tilpasset 

alder, modenhet, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov (Kunnskapsdepartementet, 

2017). 

Ifølge FNs barnekomité (i Bae, 2012) kan muligheter for medvirkning og ytringsfrihet ligge i 

barns samspill og lekende ytringer. Barnekomiteens kommentarer nevner flere eksempler på 

barns ulike uttrykksmåter, som «ikke-verbal kommunikasjon, lek, kroppsspråk, ansikts-

uttrykk, maling og tegning» (Bae, 2012, s. 19), og setter respekt for disse uttrykksmåtene som 

en forutsetning for barns medvirkningsrett.  

Ulike forståelser av medvirkning 

Bae (2012) viser til evalueringsrapporter som viser at medvirkning gjerne oppfattes som 

selvbestemmelse, og at dette synes å være en hovedtendens blant barnehagepersonale. Flere 

forskere ser på denne oppfatningen som en fare når det gjelder utfordringen med å realisere 

medvirkningsretten i praksis (Fennefoss & Jansen, 2012). 
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Bae (2012) mener det er nødvendig å utvide forståelsen av medvirkning til å omhandle mer 

enn selvbestemmelse og individuelle valg. Hun understreker hvordan barnas mulighet for 

deltakelse avhenger av de dagligdagse møtene mellom menneskene i barnehagen, og at 

relasjonen til de voksne spiller en stor rolle. Det handler om å møte barn med respekt, og det 

er viktig å være åpen for det barna bidrar med og er opptatt av. Man må forstå medvirkning i 

et helhetlig perspektiv, Bae ser også respekten for barnas varierte uttrykksmåter som en 

forutsetning for å realisere medvirkningsretten. 

Fennefoss og Jansen (2012) mener også at medvirkning handler om det relasjonelle, og om å 

ivareta ytringsfrihet, mer enn at barna skal bestemme. Med ulike kilder til grunn ser de 

medvirkningsretten som et uttrykk for en etisk og demokratisk holdning, med verdier som 

respekt, gjensidighet og likeverdighet. 

 Bae (1996) fremhever, i forhold til selvbestemmelse, viktigheten av at barn opplever å kjenne 

«gleden ved å bli valgt av andre» (s. 187). Selv om det føles trist å ikke bli valgt, er dette 

viktige erfaringer barna mister hvis det alltid er de voksne som skal bestemme. Men Bae 

(2012) poengterer at en overdreven medvirkningspraksis, i form av stadig etterspørsel etter 

barnas meninger og syn, kan legge press på barna og ansvarliggjøre dem for mye. Dette går 

utover deres rett til å ikke uttrykke seg eller måtte foreta valg i alle situasjoner. Barn skal få 

lov til å være barn, være «uansvarlige», og kan dessuten ikke forutse konsekvensene av sine 

valg.  

Medvirkning i steinerbarnehagen  

Steinerbarnehagens syn på medvirkning samsvarer med FNs barnekomité. Her er leken en av 

hovedkildene for barns medvirkningspotensiale, det samme er barnas uttrykk gjennom 

praktiske og kunstneriske aktiviteter (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

I tillegg deler steinerbarnehagen medvirkning inn i to kategorier; aktiv medvirkning og 

ubevisst medvirkning (Steinerbarnehageforbundet, 2018). Den aktive medvirkningen viser til 

hvordan barna kan skape sin egen dag gjennom fri lek, og slik utvikle sosiale evner, 

kreativitet og fantasi. Her inngår også muligheten for å delta i praktiske gjøremål. Med 

ubevisst medvirkning menes i hvilken grad personalet legger individene og gruppens behov til 

grunn for sine pedagogiske avgjørelser, som planlegging og gjennomføring av pedagogiske 

aktiviteter. De voksnes evne til å se barna og gi tilpasset tilbakemelding nevnes også her. 

I steinerbarnehagen (Steinerbarnehageforbundet, 2008; Bjerkely, 2016) betyr ikke 

medvirkning at stemmene til barna og de voksne får utslag på samme måte. Et likeverdig 
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forhold mellom voksne og barn innebærer her at barnet blir tatt imot som den det er, på 

samme måte som den voksne, med den bakgrunn, situasjon og livserfaring det har. Og 

forholdet skal preges av respekt og lydhørhet. Tilrettelegging for medvirkning skjer ut fra 

synet på hva et barn er, og med barneperspektivet som utgangspunkt for alt som gjøres. 

Bjerkely (2016) fremhever også hvordan barnet lever i øyeblikket, og skal slippe å måtte 

mene noe eller ta ansvar for hverdagen sin. 

Betydningen av relasjon og kommunikasjon 

Relasjonen mellom voksne og barn og måten vi kommuniserer på har betydelig innvirkning 

på barnas muligheter for medvirkning (Bae, 2012). På bakgrunn av ulike kilder mener Bae at 

en realisering av barns medvirkning forutsetter at man reflekterer kritisk over synet på barn og 

deres relasjoner med voksne. Det krever at de som arbeider med barn erkjenner at det er en 

gjensidig avhengighet mellom barn og voksne; de voksne er også avhengig av barna for egen 

læring og utvikling i yrket. Dette er interessant i forhold til selvoppdragelse i steiner-

pedagogikken, noe jeg vil komme tilbake til senere. Det at barn har medvirkningsrett, «rokker 

også ved forestillinger om voksne som spesialist på bakgrunn av erfaring» (Biesta i Fennefoss 

& Jansen, 2012, s. 79), og «berører kjernen i konvensjonelle autoritetsforhold mellom barn og 

voksne» (KD i Fennefoss og Jansen, 2012, s. 126).  

Når det gjelder kommunikasjon, dreier det seg ikke bare om hvordan de voksne 

kommuniserer med barna, men hvordan barna også påvirker sine forutsetninger ut fra egen 

kommunikasjon. Bae (2012) viser til ulike analyser fra småbarnsavdelinger, som tydelig viser 

hvordan barnas mulighet for å ha innflytelse og bli hørt avhenger av de voksnes åpenhet. 

Også hvorvidt de er villige til å la seg påvirke av barnas signaler, både verbalt og ikke-verbalt. 

Hun påpeker hvordan alle barna i en gruppe har ulik bakgrunn og kommunikasjonsstil, og 

enkelte individer er mer eller mindre synlige enn andre. Slik kan det skapes ulike premisser 

for at barnet blir hørt, og dermed også for barnets medvirkning.  

Læringsaktiviteter  

Fennefoss og Jansen (2012) har sett nærmere på læringsaktivitetene i barnehager, som følge 

av det økende kravet til kartlegging av målbar kunnskap og definert innhold. De poengterer 

hvor motsetningsfylt det kan oppleves å skulle følge opp dette, kombinert med forpliktelsen 

om barnas medvirkning. Jeg anser det som relevant å se på dette i forhold til at jeg vil belyse 

forbilde og etterligning som læringsmetode i steinerbarnehagen. 
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 Det økte læringsfokuset i barnehagene har bidratt til læringsaktiviteter som er klare, 

strukturerte og planlagte, noe Alvestad og Berge (i Fennefoss & Jansen, 2012) kaller en 

skolemodell. Dette betyr at aktivitetene har fastsatte mål og bygges ut fra fagdisipliner, med 

formidling fra lærer til barn. Slike metoder begrenser barnas innflytelse, ifølge dem. 

Fennefoss og Jansen (2012) har sett på ulike mønstre for gjennomføringen av lærings-

aktiviteter, basert på praksiserfaringer fra mange barnehager, som også bekrefter dette. Det 

viser seg at aktiviteter med bestemt innhold og tilpasning gjennomgående utføres på 

«tradisjonelt vis»; med kognitiv rettet kommunikasjon, hvor en aktiv pedagog forteller, 

forklarer og korrigerer. Slik utøver pedagogen en kontroll som bare gjør barna lyttende og 

avventende, fremfor å motivere dem til å ta initiativ.  

Palludan (i Fennefoss & Jansen, 2012) påpeker at kommunikasjon preget av en 

utvekslingstone, hvor man deler erfaringer og meninger, derimot kan skape muligheter for at 

barn og voksne opptrer som likeverdige. Undersøkelsene til Fennefoss og Jansen (2012) viser 

også at læringsaktiviteter som er basert på samarbeid mellom pedagog og barn, bidrar til 

medvirkning i form av deltakelse i fellesskap med andre, og har innvirkning både på prosesser 

og læringsinnhold. Emilson og Ødegaard (i Fennefoss & Jansen, 2012) trekker frem 

betydningen av relasjon og kommunikasjon for muligheten til innflytelse og medvirkning. 

Bae (2012) mener også at pedagogen må være lærende gjennom samarbeid med barna, og 

samtidig involvert, tilstedeværende og støttende i å la barna uttrykke seg.  

Oppsummering 

Det viser seg at Steiners menneskesyn, selv om det skriver seg fra en annen tid, på flere måter 

samsvarer med dagens syn på individet. Den grunnleggende likeverdige respekten som ligger 

i dette menneskesynet, og særlig åpenheten for barnets individualitet, støtter dagens 

holdninger. Det samme gjelder hva som sies i dag om forholdet mellom voksne og barn, og 

åpenheten for barnas uttrykksmåter, som medvirkningsretten berører.  

Hva som ligger i begrepet medvirkning gjenspeiler tydelig dagens syn på barnet som 

fullverdig menneske og samfunnsborger. Her synliggjøres demokratiske holdninger og 

individets verdi, i form av det enkelte barns rett til å uttrykke seg, bli sett, hørt, respektert og 

verdsatt i fellesskapet. 
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Fellesskapet  

Dette kapittelet omhandler fellesskapet, og hvordan gruppen og arbeidet med denne skaper 

forutsetninger for det enkelte barn. Betydningen av relasjon og de voksnes kommunikasjon 

belyses i denne sammenheng. 

Individ og gruppe 

Guvå (2007) skriver om gruppeutvikling i barnehage og skole. Tidligere hadde barnehagene 

gruppeorientert fokus, der alle skulle gjøre det samme samtidig. Nå er det individorientert 

pedagogikk som gjelder. Likevel skal arbeidet foregå innenfor rammene av gruppeorientert 

virksomhet. Det innebærer at målsetningen om enkeltindividets utvikling må nåes gjennom å 

jobbe på en gruppeorientert måte. Slik må arbeidsmåten både være individorientert og 

gruppeorientert, det henger sammen og avhenger av hverandre. Det å utvikles som individ 

forutsetter at barnet kommer til sin rett i gruppen. Guvå belyser hvordan man tidligere baserte 

pedagogikken på at barn i samme alder var på samme utviklingsnivå. Ut ifra moderne 

utviklingsteori, finnes ingen gitte retningslinjer for organiseringen av barnegrupper. Hvorvidt 

barn er samspilte, og andre faktorer som temperament, kan bety mer enn alder og kjønn for 

hvordan barna fungerer sammen. Og en gruppe med stort alderssprik krever, ifølge Guvå, mer 

voksenledelse. 

Bae (1996) viser til nyere forskning hvor det synes å eksistere en holdning om at alle skal 

behandles likt, noe som gjør det vanskeligere for individet å utfolde seg i gruppen. Ifølge 

Marianne Gullestad (i Bae, 1996) er normen om likebehandling, samt skepsis overfor ulikhet 

et kulturtrekk som ikke skaper god balanse mellom hensynet til individet og gruppen.  

Et ensidig fokus på likhet i forhold til regler og hva barna skal mestre, kan ifølge Bae (1996) 

skape angst for ulikhet og variasjon. En verdsettelse av individuell utfoldelse vil derimot gi 

rom for enkeltindividet å ta sin plass. Men det er viktig at det balanseres mot gruppehensynet, 

da et overdrevent fokus mot enkelte kan gjøre at andre føler seg utenfor. Dette kan skape 

konkurranse og usikkerhet i gruppen, mener hun. 

Bae (1996) presiserer også hvordan forståelsen av forholdet mellom individet og gruppen 

forutsetter at man ikke ser dem adskilt fra hverandre. Hun ser også på den doble målsettingen 

om utvikling av enkeltindividet og samtidig utvikling av positiv gruppeerfaring, og viser til 

forskning som tyder på at det er vanskelig å lykkes med begge deler. Hun belyser Håkanssons 

problematisering av selve gruppebegrepet; at gruppefellesskap ikke er noe som automatisk 

oppstår når barn kommer sammen, slik det fremstilles i ulike kilder. Det ligger også en 



13 
 

gjensidig forutsetning til grunn for en velfungerende gruppe og individets trivsel, de avhenger 

av hverandre (Bae, 1996; Schibbye & Løvlie, 2018). 

Guvå (2007) understreker viktigheten av å betrakte gruppen som helhet, siden barna både 

påvirker og påvirkes av hverandre. Slik er ikke gruppen bare summen av alle 

enkeltindividene. Hver gruppe har sin egen struktur, dynamikk, gruppefølelse og stemning.  

Gruppeorientert arbeid  

Bae (1996) trekker frem nyere forskning som viser at førskolelærere ser en fungerende gruppe 

som den viktigste målsettingen ved oppstart av nytt barnehageår. Og for de fleste innebærer 

dette at det etableres orden og at barna tilpasser seg reglene.  

Arbeidsmetoden Guvå (2007) fremlegger fokuserer på prosessen med å arbeide med gruppen 

fra jeg-fase til vi-fase. I jeg-fasen er barna mer selvsentrert, og det er viktig med egen plass, 

egen stol og samarbeid mellom pedagogen og hvert enkelt barn. Dette for å bli kjent, skape 

tilknytning, og tydeliggjøre den enkeltes plass. En vi-gruppe er en «innarbeidet gruppe, der 

barna kjenner seg trygge, hjelper hverandre og tar hensyn» (Guvå, 2007, s. 34). I denne 

prosessen utvikles barnet også sosialt, fra et individ med jeg-fokus til individ med vi-følelse. 

Men Guvå understreker at en slik gruppe ikke kommer av seg selv, den er resultat av det 

pedagogiske voksenarbeidet. Hun beskriver hvordan man i arbeidet med gruppen hele tiden 

må ta hensyn til dens behov og utviklingsnivå. Man må forholde seg ulikt; til ulike grupper og 

de ulike utviklingsfasene. Her nevnes eksempelvis hvordan barnehagegruppen ved oppstart på 

høsten krever mer ledelse enn den gjør på våren. Hvert individ i gruppen er forskjellig, og må 

derfor også behandles ulikt. Det er barnas ulikheter som danner gruppens spenningsfelt, 

mener hun. 

Både Guvå (2007) og Bae (1996) mener positive erfaringer med gruppetilknytning i 

barnehagen har betydning senere i livet, for å fungere med andre i vennskap, skole, arbeidsliv 

og samfunn.   

Relasjonens betydning i gruppearbeidet 

Guvå (2007) belyser viktigheten av å skape relasjoner til hvert barn, da tryggheten til den 

voksne er utgangspunktet for å tørre å begi seg ut i gruppen og bli kjent med de andre. Hun 

mener også at «det svakeste leddet i gruppen er det barnet man ikke har relasjon til» (Guvå, 

2007, s. 86), og at det derfor er viktig at hele personalet har individuelle relasjoner til hvert 

barn. Og en relasjonsbasert pedagogikk avhenger ikke bare av de positive forutsetningene 

barna evner å skape, men også hvordan de voksne evner å takle barns negative adferd. 
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Guvå (2007) fremhever hvordan relasjonsarbeidet i første fase hele tiden må foregå parallelt 

mellom individ og gruppe. Man kan forholde seg individuelt til hvert barn selv om gruppen er 

samlet, ved å «fange inn hvert barn med et blikk, en bevegelse, et ord» (Guvå, 2007, s. 48). 

Individet kan bare vise seg og utvikle seg når det føler seg trygt i en god gruppe – og det er da 

personalet får tid til å vie individuell oppmerksomhet til hvert enkelt barn. Bae (1996) trekker 

paralleller til hvordan voksne også fungerer ulikt etter hvorvidt man trives eller mistrives i en 

gruppe. Både selvfølelse og evnen til å tenke konstruktivt og uttrykke oss påvirkes av 

atmosfæren, som både kan ha positiv og nedbrytende innvirkning. Derfor ser hun en 

velfungerende gruppe som en forutsetning for hele personlighetsutviklingen til barnet, og ikke 

bare den sosiale utviklingen.  

Jeg vil ikke gå nærmere inn på de konkrete metodene til Guvå for å oppnå en velfungerende 

gruppe, da gruppen ikke er hovedfokus i denne oppgaven. Det viktige i denne sammenheng er 

bevisstheten om betydningen av gruppeorientert arbeid, som forutsetning for arbeidet med 

enkeltindividet og dets mulighet til å komme til sin rett.  

De voksnes kommunikasjon i gruppesammenheng 

Bae (1996) omtaler kommunikasjonens mange ulike sider, og hvor viktig det er for pedagoger 

å forstå betydningen av måten å kommunisere på. Hun understreker hvordan den kan bidra til 

utvikling av barnets selvrespekt, selvtillit og selvstendighet, men også undergrave den. De 

voksnes kommunikasjonsprosesser skaper forutsetninger både for individets selvopplevelse 

og gruppens fellesskapsfølelse. Bae presiserer at vektleggingen av det som skjer i 

kommunikasjonen, er like viktig som alle planer for innhold, gjennomføringer og vurderinger 

i barnehagen. Det er spesielt viktig, som voksen i arbeid med barna, å være klar over hvilken 

definisjonsmakt vi utøver i vår kommunikasjon. Måten de voksne responderer på barnas 

kommunikasjon; ulike reaksjoner eller hvordan de setter ord på barnets egne opplevelser og 

handlinger, er av stor betydning. Det kan enten fremme barnets selvfølelse, eller virke helt 

motsatt. 

Bae (1996) presenterer en barnehageundersøkelse som studerer forholdet mellom voksne og 

barn og dets betydning for læring og utvikling. Her beskrives hvordan den voksnes 

kommunikasjon virker på gruppen. Jeg vil nå legge frem tre av Baes eksempler på dette; i 

dialog, samtale i gruppen og barnas observasjon, samt metodene hun anbefaler. 
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Dialog 

En samtale som i utgangspunktet starter med ett barn, tar fort oppmerksomheten til mange 

andre, som også vil ta del. For dem som har dialogen innebærer det mange avbrytelser, men 

fra gruppens perspektiv er det en inspirasjon til å bli med i samtalen. Slik må 

kommunikasjonen ses helhetlig, den voksnes fokus bør balanseres, så både individet og 

gruppen føler seg delaktige. Dette gjelder også i interaksjoner der andre barn kommer inn og 

avbryter, noe som kan skje mange ganger i løpet av en barnehagedag. Her er det viktig at den 

voksne klarer å balansere hensynet slik at alle føler seg ivaretatt. Dette innebærer å kunne 

stoppe opp et øyeblikk og respondere på henvendelsen, for så å gå tilbake til dialogen. Slik vil 

alle oppleve at det er mulig å dele den voksnes oppmerksomhet. Bae påpeker også viktigheten 

av å vise respekt for barnas samspill med hverandre, også når bare to barn leker sammen. 

Hvis andre barn vil bli inkludert bør de oppmuntres til å spørre, eventuelt støttes i dette, 

fremfor at den voksne tar avgjørelser over hodet på barna. Slik ivaretas både hensynet til 

enkeltindividene og gruppen. 

Samtale i gruppen 

Barn bidrar ofte i samtaler ved å koble seg på hverandres ord og komme med egne utspill ut 

fra dette. Slik kan samtalen i gruppen bli usammenhengende, selv om de ulike innspillene 

baseres på hverandre. Her kan den voksne strukturere barnas samtale med bekreftende, korte 

kommentarer, og ved å rette oppmerksomheten mot den som skal si noe. Det uttrykker 

innlevelse og oppmuntrer barna til å komme med innspill. Hvis en voksen derimot styrer 

barnas samtale med kunnskapsspørsmål, vil det stoppe barnas spontanitet. Det samme gjelder 

hvis den voksne forsøker å styre ordet ved håndsopprekning eller moralisere overfor den som 

spontant kommer med innspill. Disse måtene vil skape usikkerhet rundt det å samtale i 

gruppen. Slik kontroll hindrer dermed barnas spontanitet, og vil reflekteres tilbake på den 

voksne ved at det blir mer anstrengende å skape god gruppefølelse, ifølge Bae. 

Barnas observasjon 

Bae trekker frem et tydelig fenomen som hun omtaler slik: «det er alltid et annet barn som 

observerer interaksjonen» (Bae, 1996, s.172). Det innebærer at selv om den voksne primært 

retter oppmerksomheten mot ett barn, er det samtidig en indirekte henvendelse til andre barn. 
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Oppsummering 

Selv om barnehagepedagogikken i dag er mer individorientert enn gruppeorientert, er begge 

faktorer like viktige. De skaper gjensidige forutsetninger for hverandre, og hvordan de voksne 

forholder seg til barnegruppen har stor betydning for enkeltindividet. Dette krever 

balansegang og bevissthet om hvordan vi kommuniserer og deler vår oppmerksomhet.  
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Forbilde og etterligning: et steinerpedagogisk grunnprinsipp 

I dette kapittelet belyses betydningen av forbilde og etterligning i steinerpedagogikken, både 

fra barnets perspektiv, og hva det innebærer for voksenrollen. 

Begrepet etterligning er i ulik forskning beskrevet som «et umiddelbart samvirke mellom 

iakttakelse og bevegelse» (Kranich, 2003, s. 81). Kranich (2003) viser til en rekke 

vitenskapelige iakttagelser som fremstiller i hvilken grad små barn etterligner omgivelsene. 

Også store utviklingsskritt som å lære å gå og snakke er basert på etterligning (Kranich, 2003; 

Skaftnesmo, 2015). 

I steinerpedagogikken er forbilde og etterligning oppdragelsens nøkkelord i første syv-

årsperiode (Steiner, 1994), og ansett som den viktigste utviklingskraft og læringsform 

(Kranich, 2003; Mathisen, 2016; Steinerbarnehageforbundet, 2008). Steiner karakteriserer 

småbarnet som et sanseorgan, med etterligning som sin grunntendens i møtet med verden 

(Kranich, 2003; Mathisen, 2016; Skaftnesmo, 2015). Han omtaler barnet primært som et 

etterlignende vesen frem til syv års alder (Steiner, 2008; Grunelius & Kügelgen, 1971). Både 

sosialisering og individuell frihet har, ifølge Steiner, også forbindelser til etterligning 

(Mathisen, 2016). På bakgrunn av dette er fri etterligning en betydningsfull faktor i 

steinerbarnehagen (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Etterligning fra barnets perspektiv 

Kranich (2003) beskriver hvordan barnet, fra et antroposofisk synspunkt, sjelelig hengir seg 

til omgivelsene gjennom iakttagelsen, hvor all etterligning går ut ifra. Han betegner 

iakttagelse, sjelelig hengivenhet og viljesaktivitet som en enhet i småbarnsalderen, hvor 

barnet er så åpent at alt det iakttar i omverdenen, virker helt inn i kroppen. Gjennom viljen 

griper barnets jeg inn i kroppen, og virkeliggjør seg selv ved etterligning av de menneskelige 

forbildene.  

Skaftnesmo (2015) beskriver at «slik fosteret suger til seg næring fra morens blod, suger nå 

førskolebarnet til seg alt som skjer i dets omgivelser» (s.157). Han påpeker hvordan barnet 

ikke kan avsondre seg fra omgivelsene slik som større barn og voksne, og ser også dette som 

en forklaring på hvorfor barnet er så lærenemt, og lærer fortere og dypere enn noen gang 

senere i livet. Steiner (i Mathisen, 2016) hevder at det er de samme kreftene som muliggjør 

etterligning, som også vil brukes i selvstendig tenkning senere. Han knytter også, i likhet med 

Platon og Aristoteles, moralsk utvikling til etterligning, noe jeg vil gå nærmere inn på i 

forbindelse med voksenrollen.  
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Voksenrollen 

Steiner tillegger omgivelsene stor betydning, siden barnet etterligner alt i omgivelsene. 

(Steiner, 1994; 2008; Steinerbarnehageforbundet, 2008). Steiner (1994) ser det som 

oppdragerens ansvar å skape de riktige fysiske omgivelsene for barnet etter fødselen, på 

samme måte som naturen gjorde det for legemet før barnet ble født. I hans omtale av fysiske 

omgivelser inngår alt hva barnet kan sanse rundt seg, inkludert alle handlinger barnet kan bli 

vitne til. Han går så langt som å si at det den voksne har forsømt som oppdrager i barnets 

første syv år, aldri kan gjøres godt igjen, noe som understreker hvilket ansvar som ligger hos 

den voksne som oppdrager og forbilde. 

At Steiner ser etterligningen som den sentrale faktor for læring og utvikling i første syv-

årsperiode, er også fordi moralske bud og fornuftige belæringer fra den voksne ikke har 

innvirkning på barnet ennå, kun det den voksne gjør (Steiner, 1994; Grunelius & Kügelgen, 

1971). Hvorvidt de voksne utfører moralske eller ukloke handlinger vil slik ha direkte 

innvirkning på barnets utvikling av moralsk sans, hevder han. I betydningen av den voksnes 

adferd ligger ikke bare de konkrete handlinger, men bevegelser, tanker, følelser og vår 

personlighet (Kranich 2003; Mathisen 2016; Grunelius & Kügelgen, 1971; Grunelius, 1979; 

Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

 Alt som uttrykkes gjennom voksnes arbeid og bevegelser, av karakter, sjel og temperament, 

opplever barnet gjennom etterligning. Slik kan forbildene påvirke barnets utvikling av 

selvstendighet og selvfølelse, noe som kan ha betydning for tenkning, beslutninger, 

handlinger og sjelelivet i fremtiden (Kranich, 2003). Steiner (i Edlund, 2010) hevder at 

opplevelsene i barnets første år får både sjelelige og fysiske konsekvenser for voksenlivet, og 

at oppdragelsens resultater slik ikke kan vurderes kortsiktig, men må ses i et livsperspektiv. 

Derfor er det så viktig at vi voksne er gode forbilder, og ikke lar noe skje i barnets omgivelser 

som ikke er etterligningsverdig (Steiner, 1994; Kranich, 2003; Grunelius & Kugelgen, 1971). 

Slik handler også oppdragelsen, ifølge Steiner, om selvoppdragelse, når man er bevisst 

hvilken innvirkning man har på barnet (Kranich, 2003). I tillegg til det voksne perspektivet 

innebærer dette også at barnet ses som den aktive part i sin egen utvikling 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). 
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Praktisk arbeid 

Mathisen (2016) trekker frem betydningen av forbilde og etterligning, som grunnlag for en 

kultur i steinerbarnehager hvor de voksne har fokus på å være aktive med etterligningsverdige 

gjøremål. Disse aktivitetene er gjerne hverdagslige sysler som husarbeid, matlaging og 

håndverk (Mathisen, 2016; Steinerbarnehageforbundet, 2008). 

 Ifølge Steiner (i Grunelius & Kügelgen, 1971) er det viktig at de voksnes aktiviteter i 

barnehagen er basert på livets arbeid, og ikke ting som er intellektuelt uttenkt fra de voksne, 

nettopp fordi barna ikke retter seg til det vi sier, men det vi gjør. De voksnes gjøremål 

omsettes til barnas lek, så det handler om å la barna etterligne livet. Kanskje dette kan være en 

medvirkende årsak til holdningen som synes å eksistere, om at de voksne ikke skal leke med 

barna? Leken skal ha minst mulig innblanding fra voksne, de er mer i periferien uten nær 

kontakt, men skal selvfølgelig gripe inn om nødvendig (Steinerbarnehageforbundet, 2008; 

Bundgaard, 2016). Kranich (2003) trekker også frem hvordan de voksnes gjøremål i 

barnehagen gir grunnlag for impulser til barnas lek, og hvordan disse aktivitetene ofte er 

fraværende i en moderne husholdning i dag.  

I steinerbarnehagenes rammeplan (Steinerbarnehageforbundet, 2018) poengteres også 

hvordan de voksnes aktivitet og arbeid inspirerer barnas lek som følge av etterligning. Det 

omtales også hvordan gode, trygge relasjoner til voksne forbilder, som barna kan speile seg i 

og etterligne, ses som en viktig kilde til barnas læring. Derfor har det stor betydning for 

barnas læringsprosesser, både hva de voksne gjør og hvordan de utfører sitt arbeid 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018; 2008). Som eksempel både for læringsprosess og livets 

arbeid som er fraværende i dag, vil jeg vise til den årlige høstturen i steinerbarnehagen vår 

(Bjerkely, 2016). Vi drar til bondens åker sammen med barna. Der skjærer vi korn, binder det 

og tar det med til barnehagen. Gjennom uken tørkes det, treskes og males med manuell 

steinkvern, og alle barna får delta i prosessen. Til slutt baker vi brød av melet, og nyter 

resultatet i fellesskap på høstfesten, med grønnsaker og hjemmelaget smør. 

Kommunikasjonens betydning 

I steinerbarnehagenes rammeplan (Steinerbarnehageforbundet, 2018) fremheves hvordan 

handling vektlegges fremfor verbale forklaringer. Det poengteres dog at språket ikke er 

uviktig, men at det må samsvare med den voksnes handling, væremåte og formidling. 

Mathisen (2016) påpeker også at hvorvidt barnas erfaringer blir gode og nærende, avhenger 

av kvaliteten på de voksnes nærvær, holdninger og samspill, og belyser i tillegg 
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kommunikasjonens betydning. Han fremhever hvordan Steiner har fokusert på de voksnes 

adferd, men uttalt seg lite om voksnes respons i forhold til barns henvendelser, og 

kommunikasjonen generelt som finner sted i samspillet mellom voksne og barn. Kranich 

(2003) skriver hvordan talen gjør barnet til et sosialt vesen, en evne som utvikles gjennom 

deltakelse i samtaler, mulighet for å fortelle, bli lyttet til og fortalt for. 

Mathisen (2016) vil utvide forståelsen av etterligningen ved å tilføye dialog og respons som et 

viktig element i samværet mellom barn og voksne i barnehagen. Han trekker blant annet frem 

Meads synspunkter, der kommunikasjon i form av gjensidig anerkjennelse og respons er selve 

kilden til menneskeselvets utvikling. Denne forståelsen av hva som ligger i dialogen, mener 

Mathisen kan være et viktig supplement i steinerpedagogikkens fokus på etterligning. Han 

fremhever i hvilken grad Steiner har bidratt til forståelse av etterligningens betydning, og 

mener vektleggingen av denne kan gjøre selve samværet mellom voksne og barn både til 

pedagogiske utfordringer og muligheter. Han påpeker hvordan åpenheten og tilliten som 

ligger i barnas etterligning, samt en respekt og ydmykhet for dette, kan være et positivt bidrag 

i arbeidet som pedagog.  

Oppsummering 

Prinsippet om forbilde og etterligning er, ut fra Steiners menneskesyn, selve grunnlaget for 

barnets lærdom og utvikling de første syv år. Dette krever en særlig bevissthet hos de voksne i 

sin rolle som forbilde, i hele vår væremåte og alt vi gjør.  
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Å «se» barnet  

I dette kapittelet belyses betydningen av relasjon og anerkjennelse som grunnlag for å kunne 

«se» det enkelte individ. Ifølge Øiestad (2013) er det å «bli sett» det mest betydningsfulle for 

et barns selvfølelse, og gir en «genuin opplevelse av å bli anerkjent som den vi selv kjenner at 

vi er» (s. 42). Jeg undersøker begreper som inntoning, selvrefleksjon og lytting som 

ingredienser i en anerkjennende væremåte. 

Relasjonsforståelse  

Basert på dagens utviklingsteorier er det samspill og interaksjon som ligger til grunn for det 

pedagogiske arbeidet, og trygge og nære relasjoner regnes som grunnpilarer i barnets 

utvikling (Guvå, 2007; Mathisen, 2016). En omsorgsfull relasjon beskrives som «evnen og 

viljen til samspill, lydhørhet, nærhet og innlevelse» (Åmot, 2012, s. 64). 

Schibbye og Løvlie (2018) omtaler oss mennesker som relasjonsvesener, som ikke eksisterer 

som isolerte individer. De påpeker hvordan «vi blir oss selv i relasjon til andre, og lever våre 

liv i relasjoner» (Schibbye & Løvlie, 2018, s. 19). Her beskrives hvordan vi skaper gjensidige 

forutsetninger for hverandre, ved at vår egen oppførsel påvirker andres oppførsel, som igjen 

påvirker oss. Denne gjensidigheten er basert på Winnicotts relasjonsteorier, og innebærer at 

barnet utvikler sin selvforståelse og sitt følelsesliv gjennom forholdet til andre. Schibbye og 

Løvlie belyser hvordan barnet rustes for tilværelsen gjennom sine tidlige og nære relasjoner, 

og understreker dermed hvor viktig kunnskap om relasjon er for best mulig å støtte barnets 

utvikling. Dette understøttes av senere forskning innen nevropsykologi, som har kommet frem 

til at kvaliteten på våre relasjoner også har innvirkning på hjernens utvikling (Schibbye & 

Løvlie, 2018). 

Bae (1996) fremhever menneskets to grunnleggende og motstridende behov i forhold til 

relasjoner: Det ene er behovet for individualitet, å være spesiell. Det andre er behovet for 

tilknytning i form av tilhørighet i et fellesskap. Hun mener gjensidig anerkjennelse i 

relasjoner kan gi mulighet for å oppleve begge deler, da det gir trygghet til å kunne være seg 

selv uten å miste tilknytning. For at den voksne skal kunne anerkjenne dette doble behovet, 

kreves ifølge Bae, både selvrefleksjon og bevissthet rundt egen vurderingsevne og bruk av 

autoritet. 
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Samspill 

Relasjonen mellom barn og voksne er, ifølge Bae (i Åmot, 2012) fundamentet i barnehage-

arbeidet, og anerkjennelse i samspillet har stor betydning for barns relasjonskompetanse og 

selvutvikling. Flere utviklingsteorier, fra bl.a. Stern og Vygotsky (Guvå, 2007) omtaler, i 

likhet med Steiner, betydningen av å se barnet både der det er, og som det barnet det er på vei 

til å bli. I følge Vygotsky kan denne utviklingssonen kun oppnås gjennom samspill med 

barnet. Han mener at det kun blir repetisjon hvis barnet jobber alene, og kun imitasjon hvis 

barnet jobber på for høyt nivå uten støtte. Han hevder at bare samspill bidrar til virkelig 

læring. Bae (1996) mener at hva som karakteriserer samspillet i barnehagens praktiske 

hverdag, avgjør hva barn lærer både om kunnskapsområder, andre mennesker og seg selv. Her 

vil jeg gjerne belyse hvordan gjensidighet og uforutsigbarhet er to betydelige faktorer i 

samspill. 

Gjensidighet og uforutsigbarhet 

Karakteristikken av samspillet Stern beskriver mellom småbarn og foreldre (i Ruud, 2010) 

handler mye om uforutsigbarheten som ligger i dialog og samhandling mellom mennesker, og 

kan slik relatere til hverdagen i barnehagen også. Man vet ikke på forhånd hva som blir neste 

utspill. Stern omtaler her hvordan små nyanser spiller inn, som hvilken retning blikket ditt har 

når du lytter til andre, hvilket tonefall du bruker når du snakker, og signaler som 

kroppsspråket sender ut. Han vektlegger hvordan hvert øyeblikk og skritt i relasjonen skaper 

konteksten for det neste som skjer, og slik kan ikke samhandlingen planlegges på forhånd 

eller baseres på en ferdig modell.  

Heggvold (2012) poengterer også hvordan samspillet mellom barn og voksne er en dialogisk 

prosess som skjer her og nå, og at barnet og de pedagogiske omgivelsene kontinuerlig skaper 

forutsetninger for hverandre. Hun omtaler hvordan barn blir ulike i forskjellige aktiviteter og 

situasjoner, og at barnets identitet må forstås som sammensatt og kompleks. Slik beskrives 

barnets identitet som skiftende, ut fra de ulike kontekstene rundt barnet og menneskene i 

konteksten. Hun mener at «identiteten skapes i relasjon til vilkårene i de pedagogiske rom» 

(Heggvold, 2012, s. 106). 

Brodin & Hylander (1999) skriver om barnehagelivet, og påpeker hvordan barna og de 

voksne alltid er i et samspill med gjensidig påvirkning og tilpasning. De mener det er umulig 

å få et barn til å lytte eller forstå uten et grunnleggende samspill. De hevder også at alle som 



23 
 

arbeider i barnehage egentlig vet «at barn også former de ansatte til å bli slik de blir» (Brodin 

& Hylander, 1999, s. 21). 

Feiltrinn og reparasjon 

Feiltrinn og reparasjoner er en viktig erfaring i samspill (Stern, 2007; Øiestad, 2013). Feiltrinn 

er i denne sammenheng betydningsfulle, da prosessen med brudd og reparasjon i 

kommunikasjonen lærer barnet å «forhandle menneskenes ufullkomne verden» (Stern, 2007, 

s.162). Ifølge Øiestad (2013) er slike erfaringer viktige fordi de lærer barna å få tillit til at ting 

gjøres godt igjen. Hvis eksempelvis de voksne ikke har klart å lytte til et barn, kan de hente 

seg inn igjen ved å be om unnskyldning og prøve på nytt. De fleste barn gjentar villig en gang 

til (Schibbye & Løvlie, 2018). 

Winnicott (i Hart & Schwartz, 2014) vektlegger også feiltakelser, og utbedring av dem, som 

en viktig del av samspillsprosessen. Han mener det å gjøre alt riktig innebærer at noen vet 

akkurat hva som er riktig, noe som er urealistisk i samspillsprosesser som handler om å lære å 

kjenne hverandre. Brown (i Thorjussen, 2015) fremhever viktigheten av å være seg selv og 

kunne vise sårbarhet. Det er en del av det menneskelige, og en nødvendighet for å skape 

helhjertede relasjoner og en sunn utvikling.  

Anerkjennelse  

Anerkjennelse er et begrep som har fått fotfeste både i barnehage, skole og høyere utdanning. 

Men det er et begrep som ifølge Skoglund og Åmot (2012) er både sammensatt og komplisert. 

De argumenterer for at vi i dagens samfunn, preget av mangfold og individualisme, har behov 

for å utvide forståelsen av anerkjennelse. De fremhever viktigheten av barnehagepersonalets 

bevissthet om betydningen av anerkjennelse og respekt for det enkelte barn. Dette gjelder 

særlig her i Norge, hvor barn tilbringer store deler av de første leveårene i barnehagen. 

Begrepet anerkjennelse er hovedsaklig basert på teorier fra moderne sosialfilosofer som Axel 

Honneth og Charles Taylor, som igjen bygger på filosofen Georg Hegel (Skoglund & Åmot, 

2012). Til grunn for begrepet ligger prinsipper om at «mennesket har en ukrenkelig verdi, og 

at hvert individ har en egenverdi og et utviklingspotensial» (Skoglund & Åmot, 2012, s. 19). 

Honneth beskriver anerkjennelse både som kommunikasjon og som et psykisk behov, og det å 

bli sett og forstått som en av de sterkeste opplevelser for et menneske (i Unneland, 2012).   

Anerkjennelse defineres også som en grunnleggende holdning av respekt og likeverdighet, 

som uttrykkes gjennom hele væremåten i relasjon til andre. Det handler om å oppleve 

toleranse, medmenneskelig respekt, selvtillit og selvstendighet (Bae, 1996; Schibbye & 
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Løvlie, 2018). Ifølge Schibbye betyr det å være anerkjennende at vi er «lyttende, innlevende, 

aksepterende og ekte i det vi sier og gjør både i forhold til oss selv og andre» (i Skrove, 2012, 

s. 139). Det beskrives også som en form for grunnleggende empati, og en moralsk holdning 

med utgangspunkt i ens egne verdiforestillinger (Unneland, 2012).  

Anerkjennelse handler også om verdsettelse, gjensidig bekreftelse og åpenhet, og at man 

bestreber seg på å forstå andres perspektiv og oppfatning av virkeligheten. Slik kan det også 

ses som en holdning og et ideal som vil gi frihet og kraft til den andre (Jensen & Ulleberg, 

2011; Skoglund og Åmot, 2012; Bae, 1996). Å få følelsesmessig bekreftelse betegnes som et 

«grunnleggende eksistensielt behov for alle mennesker» (Skoglund & Åmot, 2012, s. 30). 

Anerkjennelsens betydning 

Honneth (i Skoglund & Åmot, 2012) mener identitetsdannelse avhenger av gjensidige 

anerkjennende relasjoner til andre, og ser anerkjennelse som en forutsetning både for frihet, 

selvstendighet og utvikling av selvrespekt (i Kermit, 2012). Det å utvikle selvtillit og trygghet 

til å ytre sine ønsker og behov og kunne realisere sine ferdigheter, er også ifølge han umulig 

uten anerkjennelse fra andre (i Unneland, 2012). Schibbye (i Skrove, 2012) hevder også at 

nettopp dette gjør det lettere å stole på seg selv og egne kroppssignaler som pålitelige 

informasjonskilder. Bae fremhever anerkjennelse i samspill som viktig for barns relasjons-

kompetanse, og en forutsetning for at deres utviklingsmuligheter skal bli optimale (i Åmot, 

2012; Bae, 1996).  

Å oppleve anerkjennelse fra livets begynnelse vil danne grunnlag for en moralsk 

grunnholdning, som følge av at det skaper en intuitiv evne til å reagere på urett og krenkelse 

(Skoglund & Åmot, 2012). Våre erfaringer med anerkjennelse har også betydning for hvordan 

vi verdsetter, tenker og føler om oss selv (Unneland, 2012).  

Manglende anerkjennelse 

For å forstå betydningen av anerkjennelse rettes også søkelyset på konsekvensene av 

manglende anerkjennelse, da slike erfaringer også avdekker hvor sterkt dette behovet er 

(Skoglund & Åmot, 2012). Eksempler på konsekvenser kan være misbruk av makt, 

utestenging og usynliggjøring. Her hevder Honneth at det å ikke se mennesker, eller å overse 

dem, er en form for forakt, og at slike moralske krenkelser kan skade utvikling og 

opprettholdelse av identitet for begge partene (i Skoglund & Åmot, 2012; i Unneland, 2012).  

I arbeidet med barn er det derfor viktig at den voksne er bevisst hvilken grunnleggende 

asymmetri som ligger i forholdet mellom barn og voksne, med tanke på både makt og ansvar. 
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Dette fordi asymmetriske relasjoner bestandig innebærer en risiko for at den svakeste parten 

kan bli krenket (Skoglund & Åmot, 2012). Bae (1996) belyser hvordan en relasjon uten 

anerkjennelse kan gjøre barnet tilbaketrukket og lukket, og skape motstand og negativ 

selvopplevelse.  

Anerkjennelse i praksis 

Selvrefleksjon  

Å utøve anerkjennelse forutsetter selvinnsikt i forhold til egne opplevelser og hvilken 

forutsetning man skaper for andre. Derfor innebærer det også selvoppdragelse, noe Bae 

(1996) hevder kan være en årsak til at det kan være vanskelig å utøve i praksis.  

Å være bekreftende og åpen overfor andres opplevelser krever evne til å reflektere over egne 

opplevelser, og kunne skille mellom disse, noe som kalles selvavgrensning (Bae 1996; 

Schibbye & Løvlie, 2018). Dette er avgjørende for å se hvilke premisser og forutsetninger 

som ligger i en relasjon (Schibbye & Løvlie, 2018). Dette innebærer også å kunne se seg selv 

gjennom barnets øyne, og spørre seg selv om barnets reaksjon kan ha sammenheng med ens 

egen væremåte (Bae, 1996). Ifølge Mead (i Kermit, 2012) er det å ha bevissthet om vårt selv 

en betingelse for å kunne ta andres perspektiv. Slik forutsetter en anerkjennende væremåte 

alltid en bevissthet på hvordan en er i relasjon med andre. Som voksen i arbeid med barn 

innebærer dette også å bli klar over egne handlinger og hva som påvirker oss selv (Skrove, 

2012). For å anerkjenne andres følelser, må en søke etter tilsvarende følelser i seg selv. 

Gjennom slik utforsking av sitt selv og egne følelsesregistre, blir anerkjennelse også en vei til 

selverkjennelse, ifølge Schibbye og Løvlie (2018). 

Selvoppdragelse i steinerpedagogikken 

Ifølge Steiner (i Juul-Nielsen, 2017) er all oppdragelse selvoppdragelse, og pedagogene er 

bare omgivelsene for barnet, som oppdrar seg selv. Derfor er arbeid med å utvikle seg selv en 

forutsetning for å kunne påta seg oppdragelse, utdanning eller utvikling av et annet menneske 

(Hansen, 2017). Til dette har pedagogen bare ett redskap, og det er seg selv (Juul-Nielsen, 

2017). Ifølge Pedersen (2017) må en forstå seg selv og sin egen innflytelse, for å kunne gjøre 

det riktige overfor et barn. Hun poengterer også hvordan vi voksne kan reflektere over oss 

selv og endre adferden vår, det kan ikke barnet. 
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Anerkjennende kommunikasjon 

Akslen (2012) belyser de voksnes kommunikasjon med barna, og hvordan bemerkninger, 

ordvalg og holdninger har betydning både for barnas identitetsutvikling, deres oppfatning av 

seg selv og de andre i gruppen. Det kan uttrykke anerkjennelse og respekt, eller det motsatte. 

Derfor er det verbale språket et stort ansvar for de voksne i barnehagens fellesskap.  

Schibbye og Løvlie (2018) påpeker hvordan barn lett overtar de voksnes syn på seg selv og 

andre. De omtaler holdning og innlevelse, gjennom blikk, ansiktsuttrykk, stemmeleie og 

kroppsspråk, som mer viktig enn ordene. For dem er en anerkjennende væremåte noe som 

innebærer både lytting, inntoning og grensesetting. Ifølge Åmot (2012) har handlingene og 

holdningene til de ansatte i barnehagen stor betydning for utvikling av barnets selvbilde og 

deres forståelse av seg selv i et fellesskap. Og måten de voksne handler og uttrykker seg har 

innvirkning på hvordan barnas hverdag fortoner seg. 

Foruten eksemplene som ble presentert i kapittelet om fellesskapet, fremlegger Bae flere 

konkrete kommunikasjonsmetoder som formidler anerkjennelse: å «ta seg tid til å høre hva en 

person har å si før man kommer med respons,» og «ikke komme med forslag til svar hvis det 

blir en liten pause i samtalen eller hvis vi aner en liten usikkerhet eller uklarhet» (Bae i Jensen 

& Ulleberg, 2011, s. 262). 

Lytting 

Schibbye og Løvlie (2018) fremhever lytting som en viktig del av det å være anerkjennende, 

og mener det nærmest ligger «som en usagt premiss i gode relasjoner» (s. 68). Dette 

innebærer godkjenning og åpenhet mot den andre, og krever en stille og konsentrert 

oppmerksomhet. Det er ikke bare en passiv mottagelighet, men en bevisst henvendelse og 

aktiv handling. De omtaler hvordan vi må lytte «bak» ordene i kommunikasjon med barn, da 

de ofte kan mangle ord for å formidle hva de føler. Vi må forsøke å forestille oss hvordan den 

andre har det, ved hjelp av vår egen fantasi, vår kunnskap om barn og eventuelle minner fra 

egen barndom, mener de.  

Bae (1996) bekrefter også at å lytte ikke bare er å høre ordene, men oppfatte hele måten noe 

blir formidlet på, og være åpen for den andre. En forutsetning for slik lytting er å forstå 

metakommunikasjon, altså nonverbal kommunikasjon som tonefall, stemmeleie, blikk og 

kroppsspråk. Slik er det mulig å fornemme den andres stemning og underliggende følelser 

(Bae, 1996; Schibbye & Løvlie, 2018). Bae (1996) påpeker at selv om pedagogen skal veilede 

og hjelpe barn, må en ikke glemme å se barnets perspektiv i dets handlinger og utsagn. Hvis 
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veiledningen fra den voksne dominerer samspillet, og en ikke er observant på 

metakommunikasjonen, vil barnet ofte bli mindre positiv eller mottakelig for veiledning. For 

å vise respekt for barnets intensjon må man derfor, ifølge Bae, balansere kommunikasjonen 

mellom veiledning og innlevende lytting, og prøve å forstå meningen med barnets handling 

før man påpeker hva de bør gjøre videre. Skrove (2012) poengterer hvordan det å lytte og vise 

at vi forstår innenfra hvordan andre har det, gir den andre opplevelse av respekt, aksept og 

toleranse.   

Undring 

Undring betegnes som «lyttingens språk» (Schibbye & Løvlie, 2018, s. 62), og er en språklig 

modus som ikke søker endelig svar, løsning eller tiltak, men handler om å fremkalle, dele og 

være i følelser. I dette ligger en bevissthet fra den som lytter, om at ens egen oppfatning ikke 

nødvendigvis er riktig. Det innebærer at lytteren bare undrer seg, og anerkjenner den andres 

følelser, uten å vurdere, forandre det eller blande inn egne følelser (Schibbye & Løvlie, 2018).  

I steinerpedagogikken er undring en kvalitet som bidrar til åpenhet, nysgjerrighet og 

selvstendighet. Dette vektlegges som en kilde til kreativitet og lærelyst fremfor absolutte 

faktasvar, og er en åpen måte å kommunisere med barna (Steinerbarnehageforbundet, 2018; 

2008). 

Inntoning og intersubjektivitet 

Den amerikanske psykiateren og spedbarnsforskeren Daniel Stern (1934-2012) baserer sine 

utviklingsteorier på relasjon og kommunikasjon, og ser inntoning og intersubjektivitet som 

viktige elementer innenfor dette (Brodin & Hylander, 1999).  

Inntoning er et begrep som betyr «å stemme seg inn på andres følelser» (Schibbye & Løvlie, 

2018, s. 87), og handler nettopp om å «se» barnet, få tak i deres bakenforliggende følelser og 

opplevelse. Hensikten er å dele følelser, noe som hjelper barnet til å bli kjent med sine egne 

følelser og tilstander. Den voksne må gå mentalt dit barnet er, fremfor å prøve å trekke barnet 

dit en selv mener det burde være (Øiestad, 2013). Det er å sette seg inn i den andres 

opplevelse og formidle dette. Inntoninger kan skje både gjennom verbale bekreftelser, 

blikkontakt, tilstedeværelse og bevegelse (Thorjussen, 2017). Gjennom språket kan 

inntoningene være innlevelse i form av tonefall, mimikk og kroppsspråk (Øiestad, 2013). Et 

eksempel kan være når et barn begynner i barnehagen: Å forsøke å møte barnet der det er, ta 

seg tid, undre seg, prøve å forestille seg hvordan det føles å være ny, alene og utrygg? 

(Schibbye & Løvlie, 2018).  
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Intersubjektivitet handler om å oppleve gjensidig forståelse uten ord, og vite noe om hva 

andre føler bare ved å lese deres ansikt. Det er å kunne dele en følelse samtidig som man 

opplever den hver for seg (Brodin & Hylander, 1999; Schibbye & Løvlie, 2018; Thorjussen, 

2015). Ofte er et kort blikk eller lite nikk nok til å kunne skape en intersubjektiv opplevelse 

(Thorjussen, 2017). Slike øyeblikk av delte tanker og gjensidig forståelse kan gi en sterk 

følelse av fellesskap, og ofte bidra til en dypere følelse av samhørighet enn ord kan uttrykke 

(Brodin & Hylander, 1999).   

Thorjussen (2017) har forsket på kommunikasjonen mellom voksne og barn i hverdags-

situasjoner i barnehagen, deriblant påkledningsstunden i garderoben. Han oppdaget i hvor stor 

grad bittesmå bekreftelser, blikk og kroppslige forflytninger hadde betydning for det enkelte 

barn. Kommunikasjonen innebar raske perspektivskift mellom det enkelte individ og gruppen 

som helhet, og inneholdt mengder av inntoninger på kort tid. Den holdt flyten og samspillet i 

gruppen ved like, og dette viser hvilke kommunikasjonsevner som kreves av den voksne i 

barnehagen.  

Lydhørhet 

Å oppfatte andres ikke-verbale signaler forutsetter lydhørhet. Gjennom lydhør bekreftelse av 

alle barnets uttrykksmåter, hjelper vi barnet å utvikle både oppmerksomhet, språk, 

følelsesmessig kommunikasjon, samhørighet med andre og forståelse av sammenhenger. 

Dette skaper forutsetninger for at barnet kan forholde seg ut fra egen indre og ytre virkelighet, 

og bli seg selv (Brodin & Hylander, 1999). Det handler om å «ha en slags fininnstilt antenne 

som plukker opp barns skjulte budskap» (Schibbye & Løvlie, 2018, s. 68), og «finne den rette 

kanalen i omgang med hvert enkelt barn i hver enkelt situasjon» (Brodin & Hylander, 1999, s. 

107). 

Speiling 

Den engelske barnelegen og psykoanalytikeren Donald Woods Winnicott (1896-1971) 

fokuserte på relasjonen mellom mor og barn som grunnlag for barnets utvikling. Han mente at 

opplevelsen av å bli sett er en forutsetning for barnets utvikling. Han var opptatt av speiling, 

som innebærer at barnet ser seg selv i morens ansikt. Slik vil en mors kjærlige hengivenhet 

gjenspeile seg i hennes blikk og ansiktsuttrykk, og gi barnet en positiv fornemmelse av seg 

selv (Winnicott i Hart & Schwartz, 2014). Ansiktet forteller barnet noe om hvem det er, og 

slik blir vi oss selv, i den andres blikk (Schibbye & Løvlie, 2018). Selv om dette omhandler 

mor og barn, viser det hvor stor betydning ansiktsuttrykk og blikk har i kommunikasjonen. 
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Speiling er et begrep også i språklig forstand, hvor du gjentar det barnet sier, som en måte å 

lytte på. Det gir barnet bekreftelse og følelse av å bli sett og forstått. Det hjelper også barnet 

til å sette ord på følelsene og opplevelsene sine (Øiestad, 2013).  

Vurdering og ros 

Bae (1996) belyser hvordan vurderende kommunikasjon, som ros og tilbakemeldinger, er 

basert på den voksnes synspunkt om hva som er fint eller riktig, og understreker den voksnes 

maktposisjon. Hun påpeker hvordan det kan hindre barnet i å definere sine egne handlinger 

selvstendig. Hun mener det er bedre å speile barnets utsagn, og nonverbalt uttrykke forståelse 

eller aksept. Å møte barnets utspill med undring eller åpne spørsmål, er en bekreftende 

væremåte som kan få barnet til å reflektere selv fremfor å bli definert. Det samme gjelder hvis 

den voksne uttrykker at egne synspunkter er de eneste riktige. Da kan barnet vegre seg for å 

svare, eller svare det det tror at den voksne vil høre. Det er viktig at den voksne 

kommuniserer på en måte som gjør at barnet virkelig tør å åpne seg, mener Bae.  

Brodin og Hylander (1999) omtaler hvordan barn ikke først og fremst trenger ros for det de 

kan, da de selv føler seg flinke når de får til noe de ikke har mestret før. Derimot kan de 

trenge hjelp til å mestre. Og når de får positiv veiledning og oppmuntring i strevet sitt, styrkes 

selvtilliten og troen på egne evner. Det handler ikke om å få ros, men å få kompetansen sin 

bekreftet. Det å oppleve «stoltheten over å få vise hva man kan, og dele gleden med noen» 

(Brodin & Hylander, 1999, s.74).  

Mestring er et fokusområde i steinerbarnehagen. Tilrettelegging for selvhjulpenhet og 

deltagelse i alle gjøremål, gir barna muligheter for å erobre nye områder gjennom naturlig 

læring. Barnets selvfølelse styrkes også når de opplever mestring gjennom å hjelpe til, å være 

til nytte og klare selv (Bjerkely, 2015; 2016; Steinerbarnehageforbundet, 2008).  

Unneland (2012) poengterer viktigheten av at barna opplever trygge relasjoner uten at det hele 

tiden kreves noe av dem, men at de voksne også er der når de ikke bemerker seg og når de 

mislykkes. Hun understreker også hvordan anerkjennelse forutsetter troverdighet. Her 

presiseres hvordan anerkjennelse i form av ros, belønninger og respons kan bidra til selvtillit 

og selvrespekt, men at det må være på riktig grunnlag. Det forutsetter at anerkjennelsen er en 

verdi i seg selv, og ikke et pedagogisk middel for å oppnå noe. Schibbye og Løvlie (2018) 

understreker også betydningen av å være ekte og oppriktig, og at en anerkjennende holdning 

ikke er noe en kan påta seg. De fremhever viktigheten av at de voksne aksepterer følelsene og 

behovene til barna, slik at de opplever at også vanskelige følelser blir forstått, og ikke dømt 
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eller bortforklart. Men det betyr ikke nødvendigvis at de voksne må akseptere handlingene 

deres.  

Tilstedeværelse 

Tilstedeværelse er en viktig faktor i samværet med barna. Her vil jeg vise til Sterns 

beskrivelse av nå-øyeblikk. Stern (2007) skiller mellom oppmerksomhet og bevissthet: 

Oppmerksomhet er når man fokuserer mentalt på et opplevelsesobjekt. Bevissthet er å være 

oppmerksom på at man er oppmerksom, også kalt «meta-oppmerksomhet» (Stern, 2007, s. 

132). Dette ser jeg som en definisjon på hva fullstendig tilstedeværelse innebærer. I Sterns 

omtale av nået påpekes hvordan man ofte bare føler seg delvis i nået. Det betyr at man driver 

med noe her og nå, men samtidig er opptatt av noe som skjedde i går eller foregår i 

naborommet. Man har bare en svak følelse av å være i nået, en del av en selv er et annet sted i 

et annet tidsmessig rom (Stern, 2007). Ekte tilstedeværelse innebærer slik et fullstendig fokus 

for øyeblikkets opplevelse, både fysisk og mentalt.  

Åmot (2012) belyser hvordan voksne kan være nære, men likevel ikke nærværende, og hvilke 

konsekvenser uoppmerksomt nærvær kan få for barna, spesielt barn med samspillsvansker. 

Det kan ha innvirkning på barnas muligheter for samspill med andre barn, i form av avbrudd 

eller manglende støtte. Hun hevder at hvis voksne usynliggjør barn ved at de er opptatt med 

andre ting, så er det en krenkelse overfor barn som trenger støtte og anerkjennelse. 

Mulighetene for anerkjennelse kan også bli lukket ved ureflekterte avbrytelser eller 

manglende nærvær.  

Tid 

Skrove (2012) presenterer et studentprosjekt, hvor målet var å utvikle kunnskap om forholdet 

mellom barn og voksne og en anerkjennende væremåte, og styrke evnen til å «se» barna. 

Studentene skulle observere ett barn over lengre tid, for å fokusere på enkeltbarnet og oppleve 

forståelse for barnet og samspill. Observasjonen resulterte i at de ble følelsesmessig berørt, 

både av de enkelte hendelser med barna, og som følge av emosjonelt engasjement. Ved å 

reflektere og se seg selv, førte det også til at de ble mer var, og tok seg bedre tid i nærvær med 

barna senere. Her understrekes viktigheten av at de voksne har kompetanse på det enkelte 

barn, og at det kreves nærværende voksne for å kjenne barnets virkelighet (Abrahamsen i 

Skrove, 2012). Å kunne ta barnets perspektiv forutsetter voksen kapasitet og evne til 

innlevelse, siden barn ikke alltid klarer å uttrykke sine intensjoner. At barnehagen nå også har 
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flere barn per voksen, og flere yngre barn, krever også et «øvet øye i det å se barnet» (Skrove, 

2012, s. 135). 

Abrahamsen (i Skrove, 2012) poengterer hvordan hverdagens gjøremål og ambisiøse planer 

kan medføre at de ansatte blir mindre oppmerksomme på her og nå-situasjonene med barna. 

Slik kan manglende oppmerksomhet gjøre at de voksne ikke legger merke til hva barna 

egentlig formidler gjennom samspillet med dem. 

En av studentene i prosjektet konkluderte med viktigheten av å ta seg tid for å kunne se 

sammenhengene. Studenten beskriver de voksnes makt å virke som «små overgrep den 

voksne kan utføre mot barn om en ikke har sett hele sammenhengen» (anonym student i 

Skrove, 2012, s. 143). Her understrekes hvordan det å forstå viktigheten av nok tid er en 

styrke i samspillet mellom voksne og barn. 

I steinerbarnehager benytter pedagogene barneiakttagelse som en observasjonsøvelse med 

formål om å forstå og støtte det enkelte barns individuelle utviklingsvei (Callegaro, 2010).  

Små øyeblikk 

Guvå (2007) er tydelig på at det krever tid å skape gode relasjoner til hvert enkelt barn. Men 

hun påpeker også at det mest av alt handler om å se og bekrefte barna, noe som kan være gjort 

på et øyeblikk. Schibbye og Løvlie (2018) omtaler også betydningen av de raske møtene med 

barna i hverdagen: ved å være bevisst, tilstedeværende og gripe mulighetene, kan det åpne seg 

«et skattekammer av små delingsøyeblikk» (s. 24). Gode relasjoner kan bekreftes og styrkes 

med bare noen ord, blikk og gester. De minner også om at alle feiler innimellom, og at det er 

umulig å være fullstendig avgrenset, bevisst, reflektert og emosjonelt tilstede til enhver tid. 

Men at mye er gjort om vi klarer å få til gode, intersubjektive øyeblikk et par ganger om 

dagen, selv om de kan virke korte og ubetydelige. 

Jeg vil gjerne trekke frem et sitat som formidler et øyeblikk av både anerkjennelse, 

tilstedeværelse og undring: «Alt praktisk settes på hold, vi har ingen tanker om å lære bort 

noe. Vi får lov, gjennom barnet, til bare å være og dele følelser av fascinasjon, av begeistring 

og oppdagelse» (Schibbye & Løvlie, 2018, s. 24).  
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Konkrete metoder 

Guvå (2007) trekker frem noen enkle konkrete eksempler som tydeliggjør barnets plass i 

fellesskapet og bidrar til at de føler seg «sett»: Hun understreker viktigheten av at barnet får 

«lande» ved ankomst i barnehagen, i form av øyekontakt med en voksen, før de går videre til 

de andre barna. Bundgaard (2016) poengterer hvordan det å håndhilse på barn og foreldre om 

morgenen gir opplevelse av nærvær og en umiddelbar mulighet til å avlese stemningen og 

eventuelle behov hos barnet. Guvå (2007) fremhever påkledningssituasjonen som en 

betydningsfull anledning for individuell kontakt med barna. At barna har faste plasser 

understreker den enkeltes plass i gruppen. 

Oppsummering 

Det å «se» barnet innebærer åpenhet, respekt og anerkjennelse fra den voksne. Dette 

forutsetter en klar bevissthet rundt ens egne holdninger og påvirkning i en relasjon, og om 

betydningen av alle nyanser i kommunikasjonen. 
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Drøfting 

Her drøftes ulike funn som er gjort underveis i oppgaven. Hovedvekten av drøftingen ligger 

på forbilde og etterligningsprinsippet, basert på at jeg innledningsvis fremstilte fokuset på 

praktisk arbeid ut fra dette prinsippet som utfordringen i forhold til å se barna. 

Individet og fellesskapet 

Det er tankevekkende hvilken innvirkning gruppen, og arbeidet med denne, har på det enkelte 

barn. Det viser hvilken bevissthet som kreves av oss voksne rundt måten vi forholder oss og 

kommuniserer. Likhetsnormen, som omtales som mulig hinder for individuell utfoldelse 

(s.12), gir grunn til å reflektere over i hvilken grad detaljstyring og håndheving av regler er til 

det beste for individet eller gruppen. Små «avvik fra reglene» kan utgjøre stor forskjell for 

barnets opplevelse av å bli anerkjent og tatt hensyn til. Det gjelder også hvorvidt alle barna 

nødvendigvis må delta på alt eller gjøre det samme samtidig. Slik jeg ser det handler 

fellesskap om å føle tilhørighet, å dele opplevelser og erfaringer, og nettopp det å dele 

gruppen innimellom kan gi rom for å se enkeltindividene bedre.  

Kommunikasjon og medvirkning 

I analysene Bae viser til i første kapittel (s.10), fremkom at barnas kommunikasjon påvirker 

deres forutsetninger og premisser for medvirkning. Selv om disse analysene er fra 

småbarnsavdelinger, vil jeg hevde det i like stor grad gjelder de større barna i barnehagen. De 

har også, i form av sin individuelle natur, personlighet og adferd, ulike måter å uttrykke seg 

og fremstå i en gruppe, uavhengig av verbalt språknivå. Enkelte barn er så tilbakeholdne og 

sjenerte at de nesten blir usynlige, andre har en dominerende adferd som også kan ha 

innvirkning på deres forutsetninger for medvirkning. Og slik jeg ser det, avhenger det uansett 

av de voksnes åpenhet og hvordan vi lar oss påvirke av barnas uttrykk, både de positive og 

negative. Det er avgjørende, også i forhold til anerkjennelse. 

Jeg vil også trekke frem Baes poengtering av at det alltid er andre barn som observerer 

interaksjonen (s.15), som en viktig faktor å ha i bevisstheten hele tiden. Enten det dreier seg 

om konfrontasjoner eller positive øyeblikk, har det betydning både for individets opplevelse 

av seg selv, og de andres opplevelse av den voksne.  



34 
 

Forbilde og etterligning 

Medvirkning og læring 

Hva som fremkommer om læringsaktiviteter i første kapittel (s.11) viser at jo mer fokus 

pedagogen har på kunnskapsformidling og konkrete læringsmål, jo mer begrenset blir 

muligheten for medvirkning. Dette taler for steinerpedagogikkens holdning om å unngå 

intellektuell læring i første syvårsperiode, og at læring hovedsakelig skjer gjennom 

sanseerfaringer, forbilde og etterlikning (s.17-19). Det gir et større rom for barns medvirkning 

i barnehagen, fordi barna ut fra dette prinsippet er deltagende aktører i læringsaktivitetene. 

Foruten alle de daglige praktiske gjøremålene, er høstturen eksempel på dette (s.19). Det er 

åpenbart at disse erfaringene gir en dypere og mer reell kunnskap også, enn om en pedagog 

skal sitte og fortelle om brødets opprinnelse.  

Samspill 

Ut fra Vygotskys teorier omtalt i kapittel fire (s.22), om at kun samspill bidrar til virkelig 

læring, vil jeg hevde at læring gjennom forbilde- og etterligningsprinsippet, slik det utføres i 

barnehagens praksis samsvarer med dette. Slik de praktiske gjøremålene er tilrettelagt for 

barnas mulighet til deltakelse, er ikke etterligningen ren imitasjon, men handler nettopp om 

samspill. Fordi barna har en naturlig etterligningskraft, blir de voksnes praktiske gjøremål en 

åpen invitasjon til samspill med barna.  

Å utføre praktiske gjøremål i samarbeid med barna, gir rom for gylne samspills-øyeblikk og 

muligheter til å se hvert enkelt barn. Det er verdifulle anledninger som gir naturlig grunnlag 

både for læring og utvikling av relasjoner, hvor barna kan medvirke og få oppmerksomhet. 

Med alle mulighetene for mestring som ligger i slike aktiviteter ser jeg det også som et 

betydningsfullt potensial til å styrke barnets selvfølelse.  

Tid 

For at prinsippet om forbilde og etterligning skal bidra positivt til å se barna, er det dog helt 

avgjørende at det er godt gjennomtenkt og tilrettelagt. Dette forutsetter meget bevisst 

planlegging og forarbeid. En voksen som fyker frem og tilbake på leting etter redskaper og 

utstyr, er verken inspirerende, tilstedeværende eller observant. Hvis aktivitetene i tillegg 

inneholder tidspress, virker metoden helt imot sin hensikt. Om den voksne må skynde seg, 

eller jobbe effektivt mot resultatet, er det lett å miste fokuset på barna. Tidspress kan også 

skape stress for de voksne, som igjen kan påvirke både tilstedeværelsen, humøret, 

kommunikasjonen og måten vi håndterer den enkelte situasjon med barna. 
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For å kunne utøve pedagogikken på en optimal måte er det derfor en forutsetning at både 

dagsrytme og aktivitetsnivå harmonerer med tiden man har til rådighet og antall voksne i 

forhold til barn. Og hvor tilstede er vi egentlig i barnas øyne når vi jobber praktisk? Her ser 

jeg bekreftelse av barnet både i blikk og kommunikasjon underveis som en avgjørende faktor.  

Tilstedeværelse 

Ekte tilstedeværelse er også en utfordring i denne sammenheng. Tilstedeværelse, i form av 

Sterns beskrivelse av oppmerksomhet (s.30), er vanskelig å praktisere på flere plan samtidig. 

Å være tilstede, både fysisk og mentalt, uten tanke for annet enn øyeblikket en befinner seg i, 

kan virke umulig når en utfører et arbeid og samtidig skal følge med på 18 barn som er i egne 

aktiviteter rundt. Den frie etterlikningen innebærer at barna ikke nødvendigvis deltar i 

aktiviteten bestandig heller, og den voksne skal ikke legge ned arbeidet av den grunn. 

Åmot og Abrahamsens omtale av uoppmerksomhet (s.30-31), som krenkelse og hinder for 

samspill og anerkjennelse, gir også grobunn for å reflektere over viktigheten av de voksnes 

praktiske arbeid til enhver tid. Når man utfører praktiske oppgaver, om så bare delvis 

fokusert, er det likevel utfordrende å få et fullstendig overblikk over alt som foregår i 

fellesskapet rundt, spesielt når hele gruppen er samlet. Ting skjer så fort i barnas lek og 

samspill og det er lett å gå glipp av detaljer som kan være utløsende for konflikter eller uhell, 

noe som gjør det vanskeligere for den voksne å kunne være i forkant og forhindre uheldige 

episoder. Dette kan tale imot steinerbarnehagens holdninger om å bedrive voksenarbeid 

fremfor å delta i barnas lek (s.19). 

Kommunikasjon 

Etterligningens betydning i steinerpedagogikken, både for barnets læring og hva det 

innebærer for den voksne i form av kommunikasjon, tilstedeværelse, som forbilde og rent 

praktisk, viser tydelig hvilket ansvar og evner som kreves i rollen som pedagog i 

steinerbarnehagen. Kanskje kan det være dette som også ligger bak Mathiesen sin omtale av 

etterligningens pedagogiske muligheter og utfordringer (s.20)? Hvordan kommunikasjonens 

betydning fremkommer gjennom denne oppgaven, som en betydelig faktor i alle kapitlene, 

støtter Mathisens holdning om å tilføre dette som et viktig supplement i steinerpedagogikken. 
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 Å «se» barnet 

Opplevelsen av å bli valgt, som trekkes frem i forhold til medvirkning (s.9), vil jeg hevde 

også bidrar til at barnet føler seg sett, og synliggjør individet i gruppen, selv om det er de 

voksne som velger. Det kan få den enkelte til å føle seg spesiell eller verdsatt, samtidig som 

de andre barna kan lære å unne andre det gode, ved vissheten om at de selv også vil bli valgt. 

Barna elsker å hjelpe til, og hvordan de får delta i alle hverdagens gjøremål (s.29), gir utallige 

anledninger for dette. I barnehagen vår får et barn slukke stearinlyset på bordet etter måltidet. 

Deretter trenger vi en «oppvask-mester», «koste-sjef» osv. Et barn får spille lyre når 

hvilestunden begynner, et annet får spille klangspill i eventyrstunden. Det å få dele ut noe til 

de andre, enten det er frukt eller bakeforklær, betyr så mye for barna. Dette ser vi hver eneste 

dag. Øyekontakt og håndhilsing med barna (s.32) er noe vi gjør både ved ankomst og avskjed 

i barnehagen vår. Hver morgen innleder vi samlingsstunden med morgensang, hvor vi synger 

navnene til alle barna som er til stede, noe som også bidrar til å synliggjøre den enkelte i 

fellesskapet.  

Konklusjon 

Problemstillingen min var hvordan man kan anerkjenne og se det enkelte individ i 

barnehagen. Beskrivelsene av gjensidighet og uforutsigbarhet i samspill (s.22) viser at det 

ikke finnes én riktig fasit verken for individet eller fellesskapet. Begge deler består av 

bevegelige, uforutsigbare faktorer. Både voksne og barn har ulike personligheter, i tillegg 

spiller humør og dagsform inn på hver enkelt. En dag består av utallige samspills-øyeblikk 

mellom ulike individer. Og alle disse, spesielt barna, er i tillegg under kontinuerlig utvikling, 

og gjennomgår store forandringer bare gjennom et barnehageår.  

Det er uansett tydelig hvor viktig relasjon og alle aspekter i kommunikasjonen er, både for 

opplevelsen av anerkjennelse og å bli sett. Kommunikasjonen omfatter både det verbale, 

blikk, tonefall, kroppsspråk, lytting og innlevelse. Den kan uttrykke både åpenhet, 

likeverdighet og respekt. Hvordan vi voksne forholder oss, både til oss selv, til barna og 

omgivelsene rundt oss, har stor innvirkning på barnas opplevelse av seg selv, av andre, av 

verden. Et oppsummerende nøkkelord vil være balansegang: både i forhold til individet og 

gruppen, tale og taushet, delaktighet og tilbakeholdenhet, handling og observasjon, tid og 

gjøremål. 

Jeg har også sett, ut fra de teoretiske funnene, at flere elementer i steinerpedagogikken kan 

trekkes frem som bidrag til anerkjennelse og å «se» barnet. Foruten samspillet i praktiske 
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gjøremål nevnes selvoppdragelse, barneiakttagelse, undring og fokus på mestring som 

eksempler på dette, samt det antroposofiske menneskesynet og de konkrete små metodene i 

barnehagehverdagen.  

Dette med tilstedeværelse og å se barna er ikke bare en utfordring som gjelder i barnehagen, 

men som nok de fleste foreldre også kjenner på, i dagens tidsklemme med utallige aktiviteter 

og gjøremål familien skal igjennom. Her er også skjermbruk en betydelig faktor som stjeler 

mange voksnes tid og oppmerksomhet, noe som er viktig for meg å nevne.  

Jeg tenker at betydningen av å være et forbilde også kan innebære mer enn det moralske og 

handlende som er vektlagt i steinerpedagogikken, sett i lys av den tiden vi nå lever i. Mange 

barn lever i en hektisk hverdag med travle foreldre og fullt program. Kanskje kan et forbilde i 

dag, også nettopp være en voksen som ikke hele tiden driver med noe, men som har tid og ro 

til bare å være tilstede med barna. 

Avslutning 

Steiners pedagogikk bygger på et fullkomment ideal, hvor vi alle har noe å strekke oss etter. 

Inspirasjonen er hele tiden å være bevisst seg selv og sin egen utvikling for å oppnå dette. 

Men det er befriende underveis å forstå at man også kan være menneskelig og gjøre feil, og 

likevel være et sunt forbilde. Det å være den beste utgaven av seg selv, og anerkjenne denne, 

er også viktig som voksen. Barna kan godt lære at det å være menneske består av et bredt 

følelsesregister og mange ulike sider, for selv å kunne anerkjenne også.  

Å skrive denne oppgaven har vært en omfattende og interessant prosess. Jo mer jeg har 

fordypet meg i temaet, desto mer har jeg innsett hvor viktig temaet er. Jeg tenker at måten vi 

kommuniserer med barna er det som betyr mest av alt. Og et godt utgangspunkt for 

anerkjennelse vil være om vi forsøker å se hvert barn gjennom «mors øyne». Som pedagog i 

barnehagen er vi med på å bygge grunnmuren i barnas liv. Og det har åpenbart seg hvor viktig 

denne jobben er, og hvilken betydning den kan ha for det enkelte barn i dagens samfunn. 

 

«Hverdagens handlinger er ikke bare «hverdagshandlinger». 

De er samtidig små hendelser som skaper grobunn for 

verdsetting, demokrati og solidaritet. Eller det stikk motsatte» 

(Åmot, 2012, s. 62) 
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