
 i 

 

ROM FOR FRILEK I 

STEINERBARNEHAGEN 

 

Bacheloroppgave 2019 

 

 

 

 

 

Forfatter: Sara Sofia Eklund Maier 

Veileder: Sidsel Hovland 

 

Førskolelærerutdanningen 

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo 

 

 

 

Antall ord: 11919 

  



 ii 

FORORD 

Jeg vil begynne å takke min veileder Sidsel Hovland for den gode veiledningen jeg har fått under 

denne skriveprosessen. Din kunnskap og hjelp har vært uunnværlig for denne oppgaven. 

En stor takk til min kjære venninne Solveig Doan Mortensen, for all den tiden du har brukt for å 

hjelpe meg i denne prosessen. Jeg tror ikke jeg kan få takket deg nok. 

Jeg må også takke min kollega Torun Ingvaldsen, for innspill til denne oppgaven. 

Og sist men ikke minst til min fantastiske mann Kim André, for all støtte og omsorg. Det har 

vært en krevende tid, men også berikende på mange plan. 

 

  



 iii 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Forord .................................................................................................................................. ii 

INNLEDNING ............................................................... 1 

BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA ..................................... 1 

Faglig begrunnelse .............................................................................................................. 3 

Oppgavestruktur og teori ..................................................................................................... 4 

Begrepsavklaring ................................................................................................................. 6 

KAP. 1   LEKEROM – MULIGHETER OG BEGRENSNINGER, SETT 

FRA BARNETS PERSPEKTIV ........................................... 7 

1.1 Rom, sted og barnlig topologi .................................................................................. 7 

1.2 Hvordan barnet gjennom frilek opplever rommet .................................................... 8 

1.3 Hvordan barnet gjennom frilek bruker rommet ....................................................... 9 

1.4 Hvordan barnet gjennom frilek skaper egne rom i rommet ................................... 10 

1.5 Rommets begrensninger for frilek i rom ................................................................ 11 

KAP.2 – LEKETØY OG MATERIALER TIL FRILEK I INNEROMMET

 ................................................................................ 13 

2.1     Materiell til rollelek ................................................................................................. 14 

2.2     Materialer til fysisk lek............................................................................................ 15 

2.3     Materialer til konstruksjonslek ................................................................................ 15 



 iv 

2.4     Materialenes tilgjengelighet og tilrettelegging for lek ............................................ 16 

KAP. 3 – INNEOMGIVELSENES BETYDNING FOR BARNETS FRILEK 

FRA ET STEINERPEDAGOGISK PERSPEKTIV .................... 18 

3.1     Å sanse seg selv og verden – Voksenperspektiv og barneperspektiv ..................... 18 

3.2     Fantasi – Formkraft ................................................................................................. 19 

3.3     Steiners sanselære – barnet som helt sanseorgan .................................................... 20 

3.4     De 12 sansene og pleie av sansene for å fremme frilek inne i barnehagen ............. 21 

3.4.1     De fire nedre sanser og hvordan de pleies med tanke på frilek ................................ 21 

3.4.2     De fire midtre sanser og hvordan de kan pleies med tanke på frilek ....................... 23 

3.4.3     De fire øvre sansene og hvordan de kan pleies med tanke på frilek ........................ 25 

3.5     Lokal Rammeplan for steinerbarnehagene – fysiske omgivelser og lekemateriell . 27 

KAP.4 – DRØFTING OG REFLEKSJONER .......................... 29 

4.1     Rom for Rollelek ..................................................................................................... 30 

4.2     Rom for Konstruksjonslek....................................................................................... 31 

4.3     ROM FOR Fysisk lek .............................................................................................. 32 

KAP. 5 – KONKLUSJON OG AVSLUTNING ........................ 33 

LITTERATURHENVISNINGER ......................................... 34 

 



 1 

INNLEDNING  

BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA  

Jeg vil starte denne innledningen med å fortelle om mitt første møte med en steinerbarnehage. 

Noe ved dette møtet traff meg på en slik måte, at det ble starten på mine snart 10 år i den 

steinerbarnehagen jeg fremdeles jobber i.  Hva var det jeg ble så begeistret for? Mange ting.  

Det mest iøynefallende førsteinntrykket var kanskje rommenes farger og utforming. 

Jeg stod ved et veiskille i livet mitt og trengte en forandring. Jeg hadde søkt meg til denne 

barnehagen som vikar og hadde ingen forkunnskap om verken Rudolf Steiner eller 

steinerpedagogikk.  

Det jeg hadde av opplevelser og erfaring fra barnehage, var fra den jeg selv hadde barna mine i.  

Og den barnehagen sto i stor kontrast til hva som møtte meg her. Borte var hvite vegger dekket 

av ulike prosjekter og leker jeg ellers var kjent med. Her ble jeg isteden møtt med duse farger på 

veggene, et grønt kjøkken, planter og tremøbler samt steiner og andre naturelementer i 

vinduskarmene. På gulvet satt barn og lekte med klosser, røtter og tredyr. Andre løp rundt i 

kostymer, ivrige aktører i rollelekens verden. Jeg husker hvor betatt jeg ble av alt jeg så, og alle 

mine sanser ble grepet av en slags lykke av og være der inne i steinerbarnehagen. 

Jeg følte meg med en gang hjemme, og det slo meg at på tross av at det var 18 barn på den 

storbarnsavdelingen, var det allikevel en harmonisk stemning.  

Siden den gang har jeg besøkt flere ulike steinerbarnehager, og jeg har igjen og igjen latt meg 

fascinere av de fysiske omgivelsene og av materialene barna har tilgengelige for lek. Jeg ble 

stadig sikrere på at omgivelsene utgjør en stor betydning for et rikere lekemiljø, og jeg ønsket 

meg en utvidet forståelse for dette området. Hva ved de fysiske omgivelsene inne i barnehagen 

har innflytelse på barnets frilek?  

Lekens store betydning for en sunn utvikling i barneårene er anerkjent i hele det norske 

barnehagemiljøet (Kunnskapsdepartementet, 2017).  
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I Lokal rammeplan for steinerbarnehagene (2018) står det at steinerbarnehagen vektlegger å 

ivareta frileken, der barnets frie initiativ står i sentrum. Frilek slik jeg forstår den, er en stor arena 

for barnets selvutvikling. Her kan barnet fritt handle og skape sin vei i møte med omgivelsene 

(Krogstad, Hansen, Høyland & Moser, 2017). Barnet kan gjennom positiv og engasjerende 

lekedriv, holde sitt eget utviklingstempo. Dette fordi det er mulig å dyrke helt egne valg, 

relasjoner og interesser (Gulbransen, 2006).  

 I frileken får barnet på et individuelt plan handle ut fra egne impulser (Øhman, 2012; Steiner 

u.å.). Ikke bevisst, slik det er naturlig for en voksen å gå frem, da vi gjerne tar gjennomtenkte 

valg når det gjelder utdanning og arbeid, eller omkring det som angår det sosiale. Frileken gjør 

alt dette for barnet. Det ubevisste lekedrivet sørger for at barnet utvikler sitt eget jeg i den 

perioden av livet der de er mest formbare (Steiner, u.å.). Barneårene er ifølge Steiner en av de 

viktigste periodene når det gjelder menneskets utvikling. En periode i livet der vi som mennesker 

skal danne oss et grunnlag, en støttemur som skal holde oss oppe mentalt, fysisk og åndelig 

resten av livet (Steiner, 2006; Steiner, u.å.).  

At det er nødvendig å sette av tid til frilek for at den skal få kvalitet, er for meg en selvfølge. 

Neste spørsmål blir da; betyr de fysiske omgivelsene noe for kvaliteten på den frie leken? Spiller 

det noen rolle om det er duse eller hvite farger på veggene? Er det likegyldig hvordan 

rominnredningen er organisert? Og blir rom skapt av dem som kanskje ikke lenger selv husker 

hva som i barndommen var stimulerende og skapte velvære. Er det likevel mulig for oss voksne 

å tilegne oss denne innlevelsen? Disse og flere spørsmål vil jeg prøve å besvare senere i 

oppgaven. 

Barns lek er annerledes i dag enn det den var for 100 år siden og den er stadig i endring. Barnas 

omgivelser har endret seg radikalt i vår del av verden, og forbildene de etterligner er helt andre 

enn det de en gang var. Roller som engang sprang ut fra de tydelige gjøremålene i et 

bondesamfunn er blitt til mer sammensatte roller i vårt moderne samfunn. Mange av forbildene 

hentes i dag både fra nære omgivelser og fra opplevelser i en litterær eller fiktiv skjermverden 

(Øhman, 2012). 

Steinerbarnehagene skiller seg på flere områder ut i "barnehage-Norge" ved at de ikke så tydelig 

tilbyr et miljø som speiler dagens hjem og leketøy som andre barnehager. Lego er byttet ut med 

treklosser. Actionhelter og barbiedukker er byttet med trefigurer og stoffdukker. Spider-man-

kostymet er ikke å se, men kanskje ridderkapper og fargerike stoffer (Lokal rammeplan for 

steinerbarnehagene, 2018). Man kan spørre seg hvorfor steinerbarnehagene har valgt å bevare et 
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lekemiljø som ikke har endret karakter tidstilsvarende dagens samfunn. Kan det konstateres at 

den bevisste beslutningen på dette området faktisk fremmer en rikere lekekultur?  

I denne oppgaven skal jeg dykke inn i barnets lek i barnehagerommet. Jeg ønsker å se nærmere 

på hvordan barnehagens innemiljø påvirker barnets lekeadferd. Mer konkret ønsker jeg å 

utforske hvordan barn gjennom frilek opplever, bruker, skaper med fantasi og gir mening til 

barnehagens rom og materialer. Videre vil jeg se på hvordan jeg som barnehagelærer kan være 

med på å utforme og tilrettelegge omgivelsene på en måte som fremmer en rik lekekultur i 

steinerbarnehagen. 

Ut fra disse tankene ble min problemstilling: Hvilken betydning har rommets utforming og 

lekematerialer for barnets frilek? Hvordan kan steinerbarnehagene tilrettelegge rom som 

fremmer frilek? 

 

FAGLIG BEGRUNNELSE 

I dagens samfunn tilbringer mange barn store deler av den tidlige barndommen i barnehagen.  

Barnehagen blir dermed kanskje i de årene den største arena for frilek. (Øhman, 2012; Øksnes, 

2013). I den tiden barnet tilbringer utenfor barnehagen, ser det ut til at skjermtid og planlagte 

aktiviteter blir prioritert høyere enn frilek (Øksnes,2013). Derfor vil jeg påstå at tilretteleggelsen 

av tid til frilek i størst grad ligger i barnehagens hender, og det er derfor viktig at vi fagpersoner 

forstår det ansvaret dette innebærer. Som barnehagelærer i en steinerbarnehage vil det blant 

annet innebære å ha kunnskap om hvilken betydning rommet og barnehagens fysiske innendørs 

omgivelser har for, på best mulig måte, å ivareta frileken. 

De senere års intensive satsning på utbygging av flere barnehager her i landet har tydeliggjort 

behovet for økt kunnskap om barnehagens fysiske miljø i forhold til lek (Krogstad et al., 2017).  

Forskningsprosjekter som har vært i gang de siste årene, har gitt resultater som gjør at man i dag 

ser på dette feltet med nye øyne (Krogstad et al., 2017; Brendeland, 2018; BARN OG ROM, 

2007). Her i oppgaven vil jeg se på hvordan steinerbarnehagen stiller seg i forhold til de nyere 

teoriene og forskningsresultatene rundt innemiljøets påvirkning på barns frilek. Jeg har startet 

innledningen min med å fortelle om mitt aller første møte med en steinerbarnehage og om min 

begeistring for blant annet den estetikken jeg møtte. Likevel vil jeg altså her stille spørsmål 

nettopp ved dette. Og jeg mener det er et svært relevant spørsmål. At oppgavens problematikk 
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faktisk er helt aktuell. Er det slik at de fysiske omgivelser i steinerbarnehagen er noe som bør ses 

nærmere på, eller klarer den å leve opp til dagens tanker og krav på dette området? Som pedagog 

i en steinerbarnehage vil jeg stå trygt og sikkert i forhold til den pedagogikken jeg representerer 

og de aktuelle tilgrensende områdene. Dette innebærer at jeg trenger en bevissthet om 

begrunnelsen for den fysiske tilretteleggingen av rommene som de er i dag, og også til en viss 

grad få en forståelse for de arkitektoniske rammene. Jeg har forstått at den karakteristiske 

utformingen av mange steinerbarnehager, når disse nettopp planlegges ut fra det å skulle bli 

steinerbarnehager, ikke bygger på barnehage-eksempler fra Steiners tid. Arkitekter som har 

studert Steiners arkitekturimpuls, har fra 1960-tallet utformet barnehager inspirert av denne 

(Wilhjelm, 2013). Ofte flytter imidlertid en steinerbarnehage inn i lokaler planlagt for helt andre 

formål, og ikke minst vil da kunnskapen på det området jeg skal ta for meg være viktig. Her er 

det i ekstra stor grad da pedagogen skal gripe inn og være medskaper av et levende lekemiljø. 

Denne oppgaven blir derfor avgrenset til å ikke omhandle arkitektur direkte, men mer om det 

som kan tilrettelegges av en barnehagepedagog innenfor de gitte muligheter i rommets 

omgivelser. Oppgaven retter seg mot barnehagealder, med vekt på aldersgruppen tre til seks år 

og tar ikke for seg spesialpedagogiske hensyn.  

 

OPPGAVESTRUKTUR OG TEORI 

I kapittel 1 vil jeg ta for meg nyere teori som omhandler romteoretiske forståelser og 

innfallsvinkler på frilek i rom. Et viktig mål med dette kapittelet er å belyse disse områdene sett 

fra det særegne ved barns måte å oppleve, bruke og erfare rommet på igjennom frileken. Som 

hovedkilde i dette kapittelet har jeg hatt stor hjelp av Rom for barnehage- flerfaglige 

perspektiver på barnehagens fysiske miljø (2017). Redaktør Atle Krogstad, professor Geir K. 

Hansen, førsteamanuensis og seniorforsker Karin Høyland og professor Thomas Moser står bak 

denne boken som tar for seg flere ulike perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Formålet med 

denne boken skal være å «bringe barns stemme inn i diskusjonen om kvalitet på det fysiske 

miljøet» (Krogstad et al., 2017, s.14).  

Med utgangspunkt i de begrensninger rommet kan ha for frileken, har boken Pedagogiske 

miljøer og barns subjektskaping (2004) skrevet av Elisabeth Nordin Hultman, vært til stor nytte. 

Hultman oppfordrer det pedagogiske miljøet til å rette blikket mot en praksis hvor barnet 

imøtekommes med omgivelser som bærer preg av flere og varierte handlingsmuligheter. 
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I kapittel 2 tar jeg for meg nyere teori om leketøy og materialenes betydning for leken. Her har 

jeg igjen benyttet meg spesielt av boken Rom for barnehage- flerfaglige perspektiver på lek. For 

å belyse dette feltet, har jeg også hatt stor hjelp av boken Lekelyst - med rom for innelek (2018) 

skrevet av Trude Anette Brendeland. Brendeland har her lagt fram flere kreative ideer om 

hvordan man kan stimulere frileken gjennom variert materiell til lek inne i barnehagerommet. 

I kapittel 3 vil vekten ligge på barnets første syvårsperiode og på kvaliteter som jeg mener er 

relevante for hvordan barnet i den perioden vil oppleve omgivelsene. Spesielt skal denne 

oppgaven handle om rom og materialenes innflytelse på frileken, og Steiners beskrivelse av det 

lille barnet som fullt og helt et sanseorgan, gjør at sanselæren blir av overordnet viktighet. Jeg 

har på grunnlag av dette, valgt å se på den direkte relevansen sanseopplevelser har for 

barnehageomgivelsene og konkretisert dette med tanke på hvordan man kan tilrettelegge rom 

som fremmer frilek i en steinerbarnehage. Denne delen av oppgaven bygger derfor en stor del på 

Almen menneskekunnskap – som grunnlag for pedagogikken (2008), som baserer seg på ulike 

foredrag holdt av Steiner. Barnets helse og utvikling – en pedagogisk rådgiver skrevet av 

Wolfgang og Michaela Gløckler, som bygger seg på antroposofiens menneskekunnskap, samt 

boken Menneskets sanser- hvordan kan de pleies? skrevet av Willi Aeppli, der han beskriver de 

12 sanser og hvordan de skal pleies basert på Steiners omfattende sanselære og 

menneskekunnskap. 

For ellers å belyse Steiners tanker om den første delen av livet, har jeg benyttet meg av boken 

Barnets oppdragelse (2006), hvor han blant annet beskriver barnets utvikling. Jeg har også hatt 

stor hjelp av kompendiet Det lille barns væsen (u.å.). I dette kompendiet er det samlet ulike 

foredrag Steiner holdt i en periode mellom år 1907-1924, og her forteller han grundig om både 

barnets forhold til omgivelsene og om fantasiens betydning for barnets lek.  

Jeg vil også se på hva Lokal rammeplan for steinerbarnehagene (2018) sier om dette området. 

Til slutt vil jeg diskutere hvorvidt steinerbarnehagens tradisjoner og prinsipper omkring rommets 

omgivelser og materiell til frilek oppfyller dagens teorier og krav. Og på bakgrunn av dette vil 

jeg vurdere om steinerbarnehagens praksis er i tråd med dagens samfunn, og om vi er 

medskapere i å fremme et rikt og levende lekemiljø inne i steinerbarnehagens omgivelser.  
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BEGREPSAVKLARING 

Frilek – Generelt er frilek lek som oppstår hos barnet på eget initiativ. Barnet velger selv hva det 

vil gjøre, hvem det vil leke med og hvor det vil leke. Frilek som gjerne oppstår i alderen 3-6 år 

er: 

 Rollelek – En” late som” lek. Barnet går inn i ulike roller som blir til ut fra inspirasjon fra 

omgivelsene. Det kan være dyr eller mennesker fra hjemmet, noe de har lest i bøker eller sett 

på tv (Øhman, 2012). 

 Konstruksjonslek – Lek der barnet bruker ulike materialer til å bygge og konstruere. Det kan 

være store prosjekter som bygg av hus, hytter og kjøretøy, eller i mindre skala med klosser, 

Lego eller andre småmaterialer (Brendeland, 2018). 

 Fysisk lek – Lek der barnet er særlig aktivt; klatring, løpning, boltrelek og andre 

grovmotoriske leker som stimulerer det kroppslige behovet for bevegelse (Thorbergsen, 

2007). 
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KAP. 1   LEKEROM – MULIGHETER OG BEGRENSNINGER, 

SETT FRA BARNETS PERSPEKTIV 

 

1.1     ROM, STED OG BARNLIG TOPOLOGI 

Opplevelsen av rommet oppstår ut fra den menneskelige sansingen av verden. Ved barnets første 

møte med den som et nyfødt menneske, er det ingen bevissthet om at det finnes noe utenom en 

selv. Barnet kommer til denne verden uvitende og uberørt av livet, men ved hjelp av 

sanseerfaringer føres barnet gradvis inn i en eksistens utenom seg selv (Gulbransen, 2006; 

Krogstad et al; Morse, 2017). 

Et rom handler om det store vidstrakte, samtidig som det også handler om grenser (Morse, 

2012). Men for det lille barnet som enda ikke har sanset hva et rom er eller har møtt på grenser, 

er rommet først og fremst muligheter (Krogstad et al., 2017). Gradvis oppstår det hos barnet en 

forståelse av rom, ved at det ved forskjellige kroppslige erfaringer støter på ulike begrensninger. 

Grenser blir oppfattet gjennom situasjoner og møter med materien, som ved smerte i møte med 

fysiske gjenstander (Morse, 2012).  

Ifølge kulturgeografen Yi- Fu Tuan, forsker på rom og sted, lærer barnet å forstå rom før det 

forstår steder i rom. Underveis i barnets utvikling begynner det gjennom orientering i 

omgivelsene å skape seg forståelse for retninger. Opp og ned. Foran og bak. Denne basale 

retningsforståelsen av rommet er altså det som ligger til grunn for den mer spesifikke oversikten 

over rommets ulike steder. Stedene med sitt ulike, særegne innhold, blir etterhvert reelle, og for 

barnet fylt med mening. Selve stedet i rommet blir et område med en verdi som barnet kan 

identifisere seg med. (Morse, 2012). I barnehagen blir stedene små «verdener» med ulike 

muligheter for lek. (Krogstad et al., 2017).  

Når det gjelder steder er det viktig å skille mellom «barns steder» og «steder for barn». Når det 

arbeides med det som kalles barnlig topologi, er det nettopp barns steder man nærmer seg, ikke 

voksenskapte steder for barn. Barnlig topologi handler om å se på kjennetegn ved ulike steder i 

rommet barn tiltrekkes av og bruker til lek. Hvordan disse stedene i rommet brukes og hva slags 

egenskaper de besitter vil gi oss et bilde av barnlig topologi, en stedslære om barns steder, der vi 

forsøker å lære oss å forstå omgivelser slik barnet opplever dem. Å tenke barnlig topologi knyttet 
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opp mot lek i rom handler om å ta et barns perspektiv og se på det særegne ved barnets måte å 

forholde seg til og uttrykke seg i et rom (Krogstad et al, 2017). 

Barnlig topologi finner vi også i barnelitteraturen. Enkelte forfattere har en spesiell evne til å 

leve seg inn i hvordan barnet, bruker, skaper og opplever steder. Ved at forfatteren gjennom 

sensitivitet setter seg inn i erfaringshorisonten til barnet, kan en barneverden beskrives ut fra 

hvordan barnet selv opplever stemninger i steder og omgivelser. Barneperspektivet kommer til 

uttrykk i hvordan forfatteren unngår et bedrevitende og forklarende voksenperspektiv, og i stedet 

gjør plass til barnets egne refleksjoner og tanker. Dette perspektivet bør selvsagt også tas med 

når vi som pedagoger skal tilrettelegge rom og fysiske omgivelser i barnehagen. Det krever at 

den voksne «demper» sin egen stemme og frir seg noe fra oppdragerrollen (Birkeland & Mjør, 

2013; Krogstad et al., 2017). 

I Narnia-bøkene forvandles et klesskap til en dør til en annen verden. Dette skapet representerer 

et skille mellom det virkelige og det fiktive univers. Symbolikken kan nettopp brukes til å forstå 

barnets interaksjon med den materielle verden. Det fysiske rommet bidrar til forutsetninger for 

barnets lek. Det legger til rette for muligheter. Muligheter til å utfolde fantasien, skape indre 

bilder og mentalt forvandle virkeligheten (Krogstad et al., 2017). 

 

1.2      HVORDAN BARNET GJENNOM FRILEK OPPLEVER ROMMET 

Margaret Øhman, psykolog, barnekulturviter og familieterapeut, skriver i boken Det viktigste er 

å få leke (2012), at rollelek er en form for frilek som tar form fra barnet er ca. tre år.  I rolleleken 

utvikler barnet en funksjonell frihet. Med det menes at barnet har en evne til å oppleve rommet 

og handle annerledes der, og å se ting der på nye måter. Når flere barn leker sammen, oppstår det 

ifølge Øhman et «tredje rom» der selve handlingen i leken befinner seg, en slags felles 

lekeverden der barna deler en lekeopplevelse. Barnet går inn i en tilstand der det får et indre 

blikk på hva leken dreier seg om. Dette universet bygges ved hjelp av fantasi og indre ønsker. 

Dette tredje rommet, lekens rom, står mellom det rommet som er den virkelige verden med de 

erfaringene som gjøres der, og det indre rommet som inneholder barnets subjektive verden. På 

denne måten er rommet hverken en direkte avspeiling av den ytre eller av den indre virkelighet. 

Det blir ganske enkelt en inspirasjonskilde for leken (Øhman, 2012). «Derfor kan rommet være 

veldig stort, som et helt kontinent, eller veldig lite som en knappenål» (Øhman, 2012, s. 125). 
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Barns skaping av rom gjennom lek er viktig for barnets danning (Brendeland, 2018). I et retorisk 

perspektiv er organiske og geometriske former to viktige symboler som gir et bilde på danning 

og læring. Den geometriske formen er ofte assosiert med systematikk og oversiktlighet i et 

begrep som omhandler kunnskap, mens organiske former heller mot det vi forbinder med det 

kroppslige og sansbare. Når det kommer til barnets romoppfattelse, er det slik at de ulike stadier 

i utviklingen på dette området kommer til syne i spennet mellom de nevnte formtendensene. Det 

viser seg at barnet først skaper seg topologiske og symbolske rom som hører til det organiske 

formspråket, og først senere kommer den geometriske romoppfatningen inn. Det siste 

synliggjøres i konstruksjonslek og i barnets skaping med mer linjære former, hvilket krever en 

mer systematisk tankegang hos barnet (Krogstad et al., 2017).  

I dag kan det se ut som den offentlige barnehagens romutforming i større grad er i ferd med å 

uttrykke en mer geometrisk tenkning omkring rom. En skoleorientert tenkning der «fagrom» 

eller «aktivitetsrom» ser ut til å bli en tendens, spesielt i nye basebarnehager (Krogstad et al., 

2017). Steinerbarnehagene er ofte mer preget av organiske former (Wilhjelm, 2013). 

 

1.3      HVORDAN BARNET GJENNOM FRILEK BRUKER ROMMET 

I forbindelse med utbyggingen av nye offentlige barnehager i Trondheim kommune, ble SINTEF 

Byggforsk og Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning kontaktet. Deres 

oppgave var å undersøke hvordan det fysiske miljø/rom påvirker barns aktivitet og læring, sett 

fra et barneperspektiv (BARN OG ROM 2007). 

Her er det to basebarnehager som er benyttet som utgangspunkt for forskningsprosjektet. Felles 

for begge barnehagene er at behov for romstørrelse synes å ha sammenheng med alder. Det er en 

tendens til at større barn har andre grenser for risikofylt lek og utfoldelse. Dette gir behov for 

rom som er mer fysisk utfordrende. For å dekke denne formen for frilek har de to ulike 

barnehagene tilrettelagt for rom som fremmer grovmotorisk, kaotisk, og risikofylt lek, som alle 

er viktig for barns utvikling av risikokompetanse, mestringsopplevelse og identitetsskaping. For 

å stimulere denne formen for frilek har de utstyrt rom med blant annet ribbevegg og muligheter 

for byggeprosjekter med reoler og madrasser (BARN OG ROM, 2007).  

I forskningsprosjektet kunne de observere at de større barna viste stor interesse for disse 

rommene. Selve gulvet i rommet er et viktig element i frileken. Ved at gulvet er «fleksibelt og 
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foranderlig» skaper det endeløse muligheter til frilek. For frileken, som har mange ulike former 

og bevegelsesbehov gir gulvet barnet endeløse muligheter. I forskningsprosjektet kunne de 

observere at det vil være viktig å se til at det er nok med gulvplass til lek inne i 

barnehagerommet (BARN OG ROM, 2007).  

Barn tar ofte i bruk steder for frilek som er litt avskjermet. De ønsker å beskytte leken sin. I 

forskningsprosjektet kunne man observere at det foregikk mye god rollelek der barna kunne 

lukke døren og leke uforstyrret. Rom som kan brukes slik at barna kan leke i hver av sine kroker 

har blitt vurdert å kunne utvikle en rik og vedvarende lek (BARN OG ROM, 2007). 

«Ut fra et fenomenologisk perspektiv kan vi snakke om at barnet med sin kropp, retter seg 

meningssøkende mot sine omgivelser» (Krogstad et al., 2017, s.78). Ved at barnet leker i rommet 

skaper det mening i barnets kroppslige interaksjon med omgivelsene (Krogstad et al., 2017). 

Rommet er en del av de fysiske omgivelsene som avgrenser og omgir det lekende barnet. Det 

fenomenologiske er det som oppstår i den kroppslige kontakten med rommet. Barnets frie 

handlinger med kroppen er det som er det vesentlige for barnets meningssøking i frileken. Barnet 

bruker rommet igjennom leken, som en del av sin egen meningsskaping (Krogstad et al., 2017).  

Å skape mening fra et voksent ståsted, er direkte knyttet til vår mentale helse. Å skape mening i 

psykoterapi kan både være en metode og et mål for å redusere lidelser og symptomer, samt øke 

selvfølelse. Gjennom en sammenhengende og dynamisk fortolkning av oss selv og omgivelsene 

utvikler vi vår selvoppfatning (Axelsen, 2014). Ved å la barnet handle fritt gjennom frileken og 

den kroppslige omgangen med sted i rom, gir vi plass for at barnet får følelsen av at det som 

gjøres gir mening der og da. Hvilket igjen er viktig for barnets selvfølelse og selvutvikling 

(Krogstad et al., 2017; Hultman, 2004). 

 

 

1.4      HVORDAN BARNET GJENNOM FRILEK SKAPER EGNE ROM I 

ROMMET 

Barn har igjennom leken, behov for å kunne skape egne rom i rommet. Rom som små «lukkede» 

steder som ligger skjult vekk fra de «voksnes» verden. Hemmelige plasser, under benker og 

mellom skap. Selvlagde hjem og hytter. Utenfor rekkevidde fra de voksnes blikk (BARN OG 

ROM, 2007).  
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Avgrensete rom i rommet hjelper barnet å bevare et leketema. Barnet får større konsentrasjon 

ved at andre barns lekeprosjekter ikke blir en forstyrrelse. De voksne skal derfor huske at alle 

arealer i barnehagen er et mulig lekeareal, også garderobe og bad (Brendeland, 2018). Med de 

rette materialene vil barnet skape sine egne rom, der de skjermede stedene gir barna mulighet til 

å være for seg selv og dyrke innlevelsen i leken. Barnehagen må derfor være bevisst på å skape 

og tilrettelegge plasser som gir rom for både den «ensomme» siden og den sosiale siden ved 

barns lek inne i barnehagerommet (Krogstad et al., 2017). 

 

1.5      ROMMETS BEGRENSNINGER FOR FRILEK I ROM 

Elisabeth Nordin-Hultman, psykolog og universitetsadjunkt i psykologi og pedagogikk ved 

Lærerhøyskolen i Stockholm, har forsket på organisering av tid, rom og materiell i svenske 

barnehager. Hun utfordrer det hun kaller «den diagnostiske kulturen» der fokuset ligger på 

individuelle utviklingsplaner og diskusjoner der barnet blir en gjenstand for samtale og 

tilrettelegging (Hultman, 2004). 

Hultman mener vi heller i større grad må begynne å se på det fysiske miljøet rundt barnet i 

barnehagen og iscenesettingen av rom. Barnehagen må kunne romme alle slags barn med deres 

individuelle personlighet og deres egne måter å leke på. Hvordan skal dette kunne praktiseres?  

Ifølge Hultman handler det om å ha fokus, ikke bare på hva barnet har med seg, men også på hva 

barn blir igjennom lek i barnehagerommet (Hultman, 2004). 

Idet barnet kommer inn i barnehagen starter allerede et språk som taler til barnet, hvert enkelt 

rom forteller barnet noe om muligheten for lek. Mulighetene og begrensningene rundt barnets 

lekerom er gjerne formet etter bestemte planer og formål. Barn som ikke klarer å tilpasse seg 

innerommets bestemte formål/grunntanke og utforming, f.eks. ved at barnet ikke leker «riktig» 

med lekerommets innredninger og materialer eller oppfører/leker «feil» på andre 

oppholdsplasser slik som kjøkken, bad og gang, blir gjerne sett på som problematiske og kan bli 

kategoriserte som vanskelige. Frileken som ikke faller innenfor rommets forutbestemte formål, 

blir da ofte begrenset eller stoppet. Formålene kan ifølge Hultman for eksempel være preget av 

de estetiske eller praktiske rammene personalet kan se for seg for et rom, som at et rom skal være 

koselig og lettstelt. Hultman hevder at det kan se ut som det ligger en usikkerhet og lite 

kunnskap i barnehagepersonalets forhold til rommet og rommets inventarbruk. Et «allment 
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bruksformål» blir derved en vanligere plan enn idéen om en scene til utfoldelse for frilek 

(Hultman, 2004).  

Det finnes alltid noen i barnehagen som havner i kategorien «vanskelige» barn og som skiller seg 

ut fra resten av barnegruppen i ulike situasjoner, herav kanskje spesielt under lek. Ofte lider disse 

under de begrensete muligheter for lek barnehagerommene gir. Barn som ikke evner å ta egne 

initiativ er spesielt utsatt under frilek, der ofte konsentrasjonsvansker gjør at de faller utenfor 

(Hultman, 2004; Øhman, 2012). Disse barnas adferd kan bli sett på en måte som rett og slett er 

krenkende for dem. Med denne holdningen kan man risikere at disse i fremtiden vil oppfatte seg 

selv som mislykkede (Hultman, 2004).  

Opplevelsen av seg selv får barnet i de omgivelsene de befinner seg (Hultman, 2004; 

Gulbrandsen, 2006). Rommets reguleringer og utforming kan for disse barna være med på å 

skape et inntrykk av at det er barnet som ikke fungerer. Hultman (2004) mener derimot at det 

kan være omgivelsene som ikke fungerer, og at disse burde endres slik at barnet opplever seg 

selv som «riktig» og velfungerende i sin måte og leke på i rommet. Dersom barnet oppleves som 

urolig og stadig havner i konflikter, kan det være fordi rommet i seg selv ikke lar barnet utfolde 

seg. Kanskje finnes det «ubenyttede» lekesteder i barnehagen som kan tas i bruk for denne 

aktiviteten uten at det forstyrrer de «rolige» barna (Hultman, 2004). 
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KAP.2 – LEKETØY OG MATERIALER TIL FRILEK I 

INNEROMMET 

 

Når barnet kommer inn i et rom trekkes det mot ulike gjenstander i rommet det kan bruke i lek. 

Det viser seg at noen gjenstander og materialer har en større inspirerende kraft på barnets 

kreative handling og meningsskaping i leken enn andre (Brendeland, 2018). 

Ifølge psykologen Lev Vygotskij er det barnets fantasi som er grunnlaget for kreativitet i lek. 

Han beskriver fantasi som indre forestillinger og bilder konstruert av ytre inntrykk fra 

omgivelsene. Alle ytre inntrykk og erfaringer barnet får i løpet av sin utvikling, vil være med på 

å øke mengden indre forestillinger og bilder hos barnet. Fantasien gjør for eksempel at barnet 

kan late som, altså hjelper barnet med å omdanne et objekt eller materiell til noe annet enn det 

det egentlig er i sin opprinnelse (Krogstad et al., 2017). 

Hvor kreativt et barn er i lek, avhenger ifølge Vygotskij av barnets evne til å overføre indre 

bilder og forestillinger, altså gjennom fantasien, til de ytre omgivelsene under leken. Kreativitet i 

fri lek kan komme til uttrykk gjennom at barnet tar i bruk objekter i omgivelsene, og omdanner 

dem eller tillegger dem flere bruksområder for å kunne framstille sine indre ønsker. Ulike 

råmaterialer og ferdig utformede gjenstander som barnet har tilgjengelig i lek, er objektene som 

barnet i større eller mindre grad, omformer ut fra egne forestillinger og ideer (Krogstad et al, 

2017).  

Ulike lekemateriell har ulike egenskaper. Noen lekematerialer er laget for en bestemt type lek, 

slik som biler, dukker og andre ferdig utformede leker laget i en bestemt form og med en bestemt 

hensikt. Andre lekematerialer er åpne for forandringer, og er i sitt utgangspunkt egentlig ikke 

leketøy, men får sitt formål og uttrykk underveis i leken (Øhman, 2012). En pinne kan bli til en 

fiskestang, omdannes til en tryllestav eller et ninja-sverd, alt ettersom hvordan leken utvikler seg 

(Krogstad et al., 2017).  

På bakgrunn av de teoriene jeg her har presentert, er det naturlig å anta at barn har 

utviklingsfremmende utbytte av materialer og gjenstander som lett kan omformes og tillegges 

mange bruksområder i leken, altså som ikke er låst til én funksjon. Med alderen øker barnets 

evne til å omdanne sine materielle omgivelser i leken, deres fantasievne øker altså i de første 

barneår i takt med utviklingen (Krogstad et al, 2017).  
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2.1     MATERIELL TIL ROLLELEK 

Brendeland (2018) har spurt i ulike barnehager om hvordan det tilrettelegges for rollelek. De 

fleste ansatte henviste til dukkekroken/familiekroken, et miljø som avbilder et hjem. Der finner 

man gjerne et lekekjøkken med kjøkkenutstyr, spisebord med stoler, dukkeseng og dukker. Her 

utspilles gjerne ulike familieroller, slik som mamma, pappa og barn. Brendeland mener selv at 

dette er et bra sted for barna og utspille rollelek, men den har allikevel sine begrensninger. For de 

yngste barna som er i begynnelsen av å utvikle rollelek (ca. 2-3 år), er dette miljøet noe som står 

barnet nært og er gjenkjennelig. For dem er en slik krok en fin start for å utvikle rolleleken. Men 

for de eldre barna i barnehagen, er ikke dette like spennende, og de trekker seg kanskje til andre 

steder i barnehagerommet eller slutter helt med rollelek inne i barnehagen og utvikler den videre 

i uterommet (Brendeland, 2018; Øhman, 2012). 

Rolleleken bygges på stadig endrede og nye opplevelser og interesser hos barnet. Med formbare 

og varierte materialer tilgjengelig, kan rolleleken gjøre utviklingssprang, og ved hjelp av 

fantasien nå inn i helt nye verdener, langt vekk fra det trygge «hjemmet». Kanskje opp i rommet 

i et romskip eller inn i jungelen på jakt etter en magisk skatt. Kanskje er det så lite som skal til, 

som en antydning av en «romskipsspak» til romskipet, eller et skattekart til eventyret i jungelen, 

for å inspirere til nye ideer i rolleleken (Øhman, 2012). Et lekekjøkken er «et lekekjøkken» og 

har lite forandringspotensiale, og det er fint til nettopp den type familierollelek. Men ved å ha 

innredninger og materialer som barna kan bruke slik de vil, kan de skape noe egenartet til sin lek. 

Med et rikelig og veltilpasset utvalg av materialer og med kostymer som gir «muligheter» til 

barnas egne ideer, vil dette kunne gi en rik og frodig rollelek inne i barnehagen (Hultman, 2004; 

Brendeland, 2018). 

Men noen ganger kan det være at man trenger det lille ekstra utenom de ordinære materialene 

barna har tilgjengelig til rollelek for å tilføye leken litt mer glød. Kanskje merker man at leken 

går litt i stå, barna har satt i gang en rollelek, men mangler noe for å utvikle den videre. Eller er 

det bare en «sånn dag» hvor det trengs litt ekstra «drivstoff» i leken. Da kan det være fint å tilby 

barna noe som representerer ulike roller og temaer. Kanskje har man et rekvisittskap med 

kofferter eller esker som man har gjort i stand på forhånd, der man har samlet sammen materialer 

med ulike temaer, slik som lege-kofferten, finne-en-skatt-kofferten eller noe annet som kan virke 

interessant for den aktuelle barnegruppen. Ved at dette ligger «gjemt vekk», blir det ekstra 

spennende når det først blir tatt i bruk (Brendeland, 2018). 
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2.2     MATERIALER TIL FYSISK LEK 

Barn har en naturlig trang til bevegelse, som får barnet til å teste egne grenser og kroppslige 

ferdigheter. Dette gir barnet økt forståelse av hvem de er og hva de mestrer. Dette er med på å 

øke barnets selvfølelse og tillitt til egen kropp, samtidig som det også får utløp for kroppens 

naturlige bevegelsesbehov. Bevegelseslek må anerkjennes som viktig, også inne i barnehagen. 

Større materialer som barnet kan bruke til å teste egne fysiske grenser vil være med på å 

stimulere denne form for frilek. Gjenstander som barnet kan stable, klatre opp på, hoppe ned fra 

og balansere på gir gode utfordringer. Eksempler kan være puter, store klosser, stubber, bord til å 

klatre opp på og hoppe ned fra, tau til å klatre opp i og planker til å balansere på. Å kunne flytte 

tunge gjenstander og bygge med dem kan kompensere for overdreven løping eller annen uønsket 

aktivitet (Brendeland, 2018). 

 

2.3     MATERIALER TIL KONSTRUKSJONSLEK 

I konstruksjonsleken finner vi to ulike former. Den første er den konstruksjonsleken der det 

bygges større byggverk slik som hytter, biler, tårn eller andre rom barna kan gå inn i, eller opp 

på. Formålet i denne leken er gjerne å skape seg egne rom å flytte inn i, eller å skape byggverk 

inspirert av de voksnes verden (Brendeland, 2018). Disse konstruksjonene skapes gjerne i 

forbindelse med rollelek, men trekker også til seg de barna som er de typiske «arbeiderne». Dette 

er de som liker å flytte større materialer rundt omkring og samler dem sammen uten å synes å ha 

noen bakenforliggende plan (Brendeland, 2018).  

Materialer barn bør ha tilgjengelig til denne lekeformen kan være store og små madrasser, 

kasser, stoler og bord som kan flyttes på og vendes ut fra barnets ønsker og ideer. Planker og 

puter, tepper og tau til å skape grenser i rommet er også nyttige gjenstander i denne leken. 

Tauene kan knyttes fra forskjellige punkter der dette er mulig i rommet, og tepper kan henges 

over slik at barna kan skape egne vegger. Her kan det være fint om en voksen viser hvordan dette 

kan gjøres, hva som kan bygges, lærer dem å knyte osv., og deretter trekke seg tilbake 

(Brendeland, 2018). 
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Den andre typen konstruksjonslek foregår i miniatyrform, slik som med klosser, Lego eller andre 

materialer til å lage mindre konstruksjoner på bord eller på gulv. Til denne formen kan det være 

fint å avsette en henvist, avgrenset plass slik at den ikke forstyrres eller ødelegges av andre leker. 

I denne konstruksjonsleken får barnet et fugleperspektiv på en verden i miniatyrform. Barnets 

virkelige omgivelser og opprinnelige inntrykk, blir overført til materialer i liten målestokk, og 

baner, biler, dyr og små dukker som barna konstruerer en fantasiverden rundt, er ofte å se i denne 

formen for frilek. Barna skaper en fortelling eller historie rundt disse små miniatyrverdenene og 

det er derfor viktig at barna har rikelig med materialer, slik at fortellingen ikke «kuttes» før den 

er ferdig (Brendeland, 2018).  

 

2.4     MATERIALENES TILGJENGELIGHET OG TILRETTELEGGING 

FOR LEK 

De bygningsmessige forhold og fysiske forutsetningene i barnehagen, kan påvirke materialenes 

tilgjengelighet for barnas lek inne. Hvis barnehagens innerom er planlagt ut fra å skulle ha et 

hjemme-lignende miljø, kan dette føre med seg en ordenstanke. Denne tanken har kanskje sitt 

opphav i det vi betrakter som et trivelig miljø, hvor orden i omgivelsene går foran barnets frie 

omgang med materialer. Et slikt miljø kan virke begrensende og kontrollerende, og dermed 

motvirke barnets handlingsmuligheter (Hultman, 2004). 

Å gi større frihet og tilgjengelighet til materialer, handler i stor grad om å gi slipp på kontroll av 

omgivelsene fra et voksent perspektiv. Det handler om å tåle litt kaos og prøve å forstå og 

verdsette viktigheten av varierte lekesituasjoner. Ofte kan slike omgivelser se rotete og 

meningsløse ut. Her kreves det at den voksne tar seg tid til å observere og anerkjenne leken og 

materialbruken ut fra barnets perspektiv. Kanskje gir ikke dette til enhver tid mening sett fra et 

voksent ståsted (Krogstad et al., 2017); Brendeland, 2018). Men det krever også at den voksne 

viser barna hvordan man håndterer de ulike materialene, og at barnegruppen har noen 

grunnregler, f.eks. at barna rydder opp når leken er avsluttet (Brendeland, 2018). 

Ofte er det slik at barna er i en «lekeflyt» og fort kan glemme å rydde opp etter seg. I en slik flyt 

er barnet fullt og helt oppslukt i lekens verden. Dette er en verdifull og utviklingsfremmende 

tilstand som kun oppstår i lek (Øhmann, 2012).  
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I lekeflyten flyter alt, det er improvisasjon og enighet barna imellom eller hos det enkelte barnet. 

Denne tilstanden er noe barnet naturlig søker. Det vil her oppleve tilværelsen som meningsfull, 

hvilket gir en direkte følelse av glede. Barnet føler seg kompetent og har kontroll. For barnet er 

flyt i frilek det samme som livskvalitet. På dette grunnlaget ser man at det er ugunstig med 

avbrytelser fra voksne som potensielt kan oppløse den pågående leken. Da bør man se litt 

mellom fingrene i enkelte situasjoner for å bevare lekeflyten når man kjenner til verdien av 

denne (Øhman, 2012).   
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KAP. 3 – INNEOMGIVELSENES BETYDNING FOR BARNETS 

FRILEK FRA ET STEINERPEDAGOGISK PERSPEKTIV 

 

3.1     Å SANSE SEG SELV OG VERDEN – VOKSENPERSPEKTIV OG 

BARNEPERSPEKTIV 

Aepplis teorier om sansenes innvirkning på mennesket, stammer opprinnelig fra Steiners 

omfattende erkjennelsesteori. Aeppli har ut fra denne teorien tatt med det han kaller «noen 

grunnleggende kjensgjerninger som angår erkjennelsesprosessen» (Aeppli, 2003, s. 11). Aeppli 

hevder at hos voksne er erkjennelsen av omgivelsene en prosess bestående av to elementer, 

iakttagelse og tenkning. Sagt med andre ord ligger vår opplevelse av omverdenen i samspillet 

mellom observasjon og fortolkning. Gjennom sansene danner vi oss et bilde av det vi opplever 

og gjør det til vår virkelighet (Aeppli, 2003).  

Små barn derimot, har en annen måte å erkjenne og forstå omgivelsene på. Ifølge Steiner, 

oppfatter barnet i de første syv årene, først og fremst seg selv og verden gjennom en kroppslig 

forståelse. Det er altså sansningen av kroppens møte med verden som her er arenaen for 

erkjennelse (Steiner; 2006; Steiner, u.å.). 

Underveis i utviklingen, gjennom skjerping av denne kroppslige bevisstheten og ved hjelp av 

sansene, vil tenkningen etter hvert «våkne» til liv. Gradvis hjelper dette barnet til å skille de 

fysiske omgivelsene fra seg selv, og barnet kan oppfatte seg selv som et selvstendig vesen. Det 

oppdager sitt eget «jeg». Behovet for tenkning oppstår ikke så lenge barnet og verden er ett, men 

først underveis i utviklingen, ettersom adskillelsen fra omgivelsene inntrer (Aeppli, 2003; 

Steiner, u.å.). Etterhvert som tenkningen utvikler seg, vil denne ta over for barnets rent sanselige 

oppfattelse av sine omgivelser, og barnet kan fristille sin tenkning fra kroppen. Denne første 

endringen i tenkningens utvikling fullføres, slik Steiner beskriver det, idet barnet går over i den 

neste utviklingsfasen, ved syvårs alder (Steiner, u.å.).  
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3.2     FANTASI – FORMKRAFT 

Fantasi er et viktig begrep hos Steiner i forbindelse med barnets kognitive utvikling. Han kaller 

fantasien for den symboliserende tankevirksomhet. I begynnelsen av dette kapittelet har jeg tatt 

for meg overgangen fra kroppslig forståelse av verden til en stadig mer tankemessig forståelse. 

Spesielt fra barnet er ca. tre år kommer tenkningen gradvis mer inn, og det er her fantasien tar 

form og uttrykker seg i barnets omgang og lek med sine omgivelser (Steiner, u.å.). 

Den symboliserende tankevirksomheten som altså starter i barnets første utviklingsperiode, ikke 

som en klar og bevisst forstand, men mer som indre bilder, er en tankeform med karakter av 

drømmende virksomhet. Tenkningen «våkner mer til liv» og går, som nevnt, stadig mer over i en 

bevisst form frem mot barnet er ca. sju år og trer inn i sin neste utviklingsperiode (Steiner, u.å.).  

Før denne tiden skal barnet ifølge Steiner, omgis med omgivelser som tiltaler barnets ubevisste 

formkrefter. Disse formkreftene bør næres med en tanke om at barnet i leken forholder seg 

prøvende, undrende og utforskende til sine omgivelser og ikke forstandsmessig og med klare 

definisjoner. Ved å la barnet i førskolealder få møte denne formen for ikke-intellektuelle 

omgivelser, vil barnet, ifølge Steiner, vokse inn i det intellektuelle livet seinere på en sunn og 

utviklingsfremmende måte (Steiner, u.å.). 

Steiner vektlegger altså fantasien som et grunnlag for å fremme lek fra barnet er ca. tre år. 

Lekematerialer skal ifølge Steiner være av en slik art at barnet selv kan tilføye noen indre bilder 

og følelser. Dette både stimulerer og utvikler barnets fantasikrefter. Disse igjen hjelper barnet til 

å bearbeide emosjonelle opplevelser, og de kan likeledes bidra til at det blir mulig å se ting på 

mye måter. Dukken blir spesielt nevnt av Steiner som en leke som ved hjelp av fantasien kan 

stimulere barnets indre liv. Ved å gi barnet en dukke som kun har noe antydende til ansikt, vil 

barnet kunne bruke sine egne formkrefter til å gi dukken ulike ansikter og følelsesmessige 

uttrykk. Dette gir i seg selv et utviklingspotensial (Steiner, u.å.). 

«Selvutformede» ansikter som speiler barnets indre følelser og kan bli bilder av mennesker slik 

barnet opplever dem, kan hjelpe til med bearbeiding av mellommenneskelige opplevelser og 

hendelser. «Ferdige» leker virker mot sin hensikt, ifølge Steiner dreper de barnets fantasi og 

virker negativt på barnets hjerneutvikling. Gleden ved å kunne skape noe ut fra barnets indre liv 

og ytre handlingsmuligheter er tatt vekk i disse lekene. Steiner er streng når det gjelder leketøy. 

Han mener man bør avskaffe de for «detaljerte» lekene slik som mange av de produserte lekene 

kan være, for isteden å tilby barna stimulerende og fantasiutviklende gjenstander (Steiner, u.å.).  
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Ifølge Steiner skal vi voksne tilføye mest mulig til leken som barnet ikke «forstår», men som det 

kan betrakte individuelt, ut fra sin egen indre virksomhet. Om dette altså er mulig, er det til det 

beste for frileken. Jo mindre bestemt og ferdig uttenkt lekeutstyr og lekeomgivelser er, desto mer 

gir det spillerom for at noe kan tilføyes av barnet selv, og hvert enkelt barn skal kunne skape sin 

egen fantasiverden ut fra det samme utgangspunktet (Steiner, u.å.). 

På samme måte som leketøy og rom bør legge til rette for å gi fantasien fritt spillerom, bør også 

frileken «imøtekomme barnets frie fantasi» (Steiner, u.å. s.91), og være uten for strenge regler. 

De redegjørelsene som er nevnt i dette avsnittet, er en stor del grunnlaget for 

steinerbarnehagenes lokale rammeplan (2018) når det gjelder anbefalinger om omgivelser og 

lekemateriell.  

 

3.3     STEINERS SANSELÆRE – BARNET SOM HELT SANSEORGAN 

Ifølge Steiner er altså barnet hovedsakelig et sanseorgan i den første syvårs periode (Steiner, 

2006; Steiner u.å.). Et sanseorgan kan betraktes som et verktøy som kan motta og formidle 

inntrykk. Fra det øyeblikk et lite barn kommer inn i f.eks. barnehagen, begynner det å sanse de 

fysiske omgivelsene det befinner seg i. Sanseinntrykkene arbeider direkte inn i følelsene og inn i 

de fysiske kroppslige uttrykkene. Å komme inn i et rom som er lite og mørkt gir andre 

kroppslige signaler enn å entre et rom som er stort og lyst. Kanskje vil et mørkt rom signalisere 

noe spennende, hemmelighetsfullt og omsluttende, mens det lyse rommet er oversiktlig, vider 

seg ut og synes å gi større bevegelsesmuligheter. Slike opplevelser vil være med på å styre og 

forme frileken, både innholdet og de fysiske bevegelsene (Aeppli, 2003).      

Steiner hevder at barn ubevisst og helt uten filter formes og påvirkes av omgivelsene rundt seg 

(Steiner, 2006; Steiner u.å.). Aeppli hevder at man må tenke på sanseinntrykkene barnet får som 

ernæring, og liksom ernæring i form av den maten vi spiser, finnes det næring som er 

sunnhetsbringende og næring som er av dårlig kvalitet (Aeppli, 2003).  Disse utsagnene må man 

forstå som at barnet på et vis er ubeskyttet overfor de ytre inntrykkene det får, og at det derved er 

mer avgjørende nå enn senere i livet, at omgivelsene er «god og sunnhetsfremmende næring».  

Ut fra dette perspektivet er det rimelig å anta at lekerommets utforming og lekegjenstandenes 

muligheter for å endres med barnets intensjoner og fantasi, er av avgjørende betydning for 

barnets utvikling.  
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3.4     DE 12 SANSENE OG PLEIE AV SANSENE FOR Å FREMME 

FRILEK INNE I BARNEHAGEN 

Vanligvis tenker man kanskje på sansene som de fem klassiske; hørsel, smak, syn, berøring og 

lukt. Det finnes imidlertid ulike sanseteorier. Også Steiner har sin sanselære. Ifølge ham har 

mennesket 12 sanser (Steiner, 2008). Steiner hevder at «vi må nærme oss barnet igjennom alle 

sansene» (Aeppli, 2003, s.62). I en pedagogisk sammenheng, kan man ikke skille de 12. Alle må 

pleies (Aeppli,2003).  

Barnehagens inneomgivelser er som nevnt i forrige avsnitt en viktig del av barnets 

sanseopplevelse, og sansepleien ligger derfor som en viktig bakgrunnskilde for hvordan de 

fysiske omgivelsene blir tilrettelagt i steinerbarnehagene (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

I Steiners omfattende lære om sansene, deles de i tre grupper; de fire nedre, de fire midtre og de 

fire øvre sansene (Aeppli, 2003). 

3.4.1     De fire nedre sanser og hvordan de pleies med tanke på frilek 

De fire nedre sansene er en gruppe sanser som i sin funksjon oppfatter de indre prosessene som 

skjer i møte med kroppenes ytre handlinger (Steiner, 2008). Ifølge Steiner har mennesket i 

kroppen en egen erfaringsverden, med sanseorganer som er skapt nettopp for å tjene disse indre 

prosessene (Aeppli,2003). Disse fire sansene har sterk innvirkning på barnets vilje til å utføre 

forskjellige kroppslige handlinger, som f.eks. å gå, løpe hoppe, og de kalles også viljesansene. 

Disse fire nedre sanser opererer altså ubevisst i kroppen (Steiner, 2008). 

Livssansen – Formidler følelsen av velvære, opplevelsen av harmoni; følelsen av at det som 

skjer, danner et ordnet hele. Pleie; Tillitsfull livsstemning. Negativ påvirkning; Utilfredshet. De 

handlingene som utføres, har ingen sammenheng med hverandre» (Goebel & Gløckler, 2002 s. 

271). 

Likevektsansen – Formidler opplevelsen av likevekt, ro og selvtillit. Pleie; Bevegelsesspill, 

hoppe, bruke huske, stylter o.l. Ro og sikkerhet i omgang med barnet. Negativ påvirkning; 

Mangel på bevegelse. Indre uro. Depresjon, resignasjon. Livstretthet. Hvileløshet. Indre 

splittelse» (Goebel & Gløckler, 2002 s. 272). 

Berøringssansen – Formidler selvopplevelsen ved kroppens grenser gjennom berøring, trygghet 

gjennom kroppskontakt. Eksistensiell tillit. Pleie; Være vekselvis alene og beskyttet; kjærlig 
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kroppskontakt, men også la barnet få være i ro, overlatt til seg selv. Det er like viktig å kunne 

slippe barnet fra seg som å ta det på armen. Negativ påvirkning; Være for mye beskyttet, eller 

overlatt til seg selv» (Goebel & Gløckler, 2002 s. 270). 

Egenbevegelsessansen – Formidler iakttagelsen av egen bevegelse, frihetsopplevelse og følelse 

av selvbeherskelse ved at man mestrer bevegelsene. Pleie; La barna aktivisere seg selv. Å 

innrede barneværelser slik at fri lek blir mulig. Meningsfulle bevegelser. Negativ påvirkning; 

Hele tiden henge over barna med bestemte forbud. Omgang med automatiske leketøy som gjør 

barna til tilskuere» (Goebel & Gløckler, 2002 s. 271). 

Jeg skal nå forsøke å se på de fire nedre sansene igjen, og denne gang for å konkretisere hvordan 

hver av dem kan tas hensyn til og pleies i en barnehage. Deretter ser jeg også på de midtre - og 

øvre sanser på samme måte; relaterer deres virkeområder til barnehagerom og barnehagehverdag 

som et grunnlag for å fremme frilek inne i barnehagen. 

Ytterligere konkretisering i forhold til min problemstilling: 

Livssansen, slik jeg forstår den, kan pleies gjennom det estetiske uttrykket i rommet.  I et rom 

kan farger, materialer og innredninger være med på å skape en harmonisk stemning. Ikke minst i 

en barnehage vil en omsorgsfull holdning til dette meget sannsynlig kunne bidra til å gi en indre 

ro hos barnet. Dette igjen vil være med på å gjøre leken mer harmonisk. Hvem barnet er, og 

hvordan omgivelsene harmonerer med interesser, personlighet og alder, spille også inn. Å velge 

aldersadekvate leker er et av barnehagens valg, og de individuelle forskjellene i aktivitetsbehov 

og behov for tilbaketrekning krever at barnehagen bør ha ulike rom og materielt tilbud. «Man 

skal bringe barnet det i møte, som strømmer ut fra dets eget indre» (Steiner, u.å. s.79). Negativ 

påvirkning av denne sansen kan være med på å skape utilfredshet, og at handlinger som utføres 

ikke har noen sammenheng med hverandre. Det hele blir kaotisk og uorganisert. Ikke 

harmoniske og rotete omgivelser kan være årsak til dette (Goebel & Gløckler, 2002; Steiner, 

2008; Steiner, u.å.; Aeppli, 2003; Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Likevektsansen slik jeg forstår den, kan pleies igjennom å gi bevegelsesmuligheter i rommet, 

slik som ved plass til klatring, løping og hopping. Vanligvis blir disse behovene for fysisk 

bevegelse særlig dekket i uteområder, men det kan også tilrettelegges med innredning i rommet 

slik at barnet får lov å balansere, å ha noe å klatre opp på og hoppe ned fra og et sted å løpe. Det 

skal kanskje ikke mer til enn en liten ribbevegg, en sengekant eller andre klatreelementer eller 

muligens et gangområde. Jeg har merket meg at dette er tanker som ofte ikke har fått nok plass 
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inne i en steinerbarnehage. Mangel på frilek med bevegelse kan i verste fall føre til indre uro hos 

barnet, noe som skaper nedstemthet, livstretthet og hvileløshet, - en indre fortvilelse (Goebel & 

Gløckler, 2002; Aeppli, 2003; Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Berøringssansen, etter min forståelse, kan pleies ved at barnet får følelsen av å både kunne være 

ubevoktet og beskyttet under frilek i rommet. Her må det skapes en balanse mellom respekten 

for barnets selvstendighet og privatliv, og for nødvendigheten av den voksnes beskyttelse og 

stundom involvering i leken. Den voksne kan være tilstede uten å «syns», ved å ha et sideblikk 

på leken, og dessuten lytte aktivt uten å måtte «se» barna til enhver tid. Følelsen av å være trygg 

uten å bli bevoktet, gir en kontinuitet i leken. Og ut fra egne observasjoner medfører for mye 

vokseninnblanding til at leken gjerne blir oppstykket og avbrutt (Goebel & Gløckler, 2002). 

Egenbevegelsessansen, kan pleies ved at barnet i leken får handle fritt, selvstendig og 

individuelt i rommet. Ut fra min forståelse må dette handle om at rommets omgivelser og 

materialer blir tilpasset og tilrettelagt for fysiske aktiviteter som barna kan mestre å utforske på 

egen hånd, uten hjelp og støtte fra voksne. Prøve og feile selv, øve tillit til egne evner og kjenne 

sine begrensninger (Goebel & Gløckler, 2002; Aeppli, 2003; Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

 

3.4.2     De fire midtre sanser og hvordan de kan pleies med tanke på frilek 

De midtre sansene er en gruppe sanser som brukes for å iaktta og oppleve hva som skjer utenfor 

kroppen. De er formidlere mellom oss og omgivelsene (Aeppli, 2003). De virker i ifølge Steiner 

inn i følelseslivet, og de blir derfor også kalt for følelsessanser (Steiner, 2008). 

Når vi kommer inn i et rom, kan det oppleves som kjølig eller varmt. Det kan lukte godt eller 

ubehagelig. Fargene på veggene gir oss kanskje en oppstemt eller nedstemt følelse 

(Aeppli,2003). Slik jeg forstår disse sansene, kan opplevelsene de formidler av det aktuelle 

rommet, være med på å skape stemninger som gir lyst eller ulyst til frilek. 

Synssansen – Formidler lys- og fargeopplevelser. Pleie; Harmoniske fargevalg i klær og 

interiør. Negativ påvirkning; Fiksering gjennom destruktive eller «dumme» bilder. Grelle farger. 

Dystre stemninger. Interesseløshet. Triste og fargeløse omgivelser» (Goebel & Gløckler, 2002, s. 

273). 
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Luktesansen – Formidler nærhet til gjenstanden som avgir duft. Pleie; Oppsøk differensierte 

luktopplevelser hos planter og næringsmidler. Negativ påvirkning; Dårlig utluftede rom. 

Plagsom lukt. Inntrykk og adferd som vekker vemmelse.» (Goebel & Gløckler, 2002, s. 272). 

Smakssansen – Formidler opplevelsen av søtt, surt, salt og bittert. Sammen med luktesansen 

dannes differensierte smakskomposisjoner. Pleie; Tilberede maten slik at næringsmiddelets 

særegne smak fremheves. Negativ påvirkning; Tendens til å tilsløre smaksnyanser (f.eks. 

overdreven bruk av ketchup o.l.) (Goebel & Gløckler, 2002, s. 272).  

Varmesansen – Formidler varme og kuldefornemmelser. Pleie; varmeorganismen ved å benytte 

klær som er tilpasset barnets alder. Negativ påvirkning, overopphetede rom» (Goebel & 

Gløckler, 2002, s. 273). 

Ytterligere konkretisering i forhold til min problemstilling: 

Synssansen kan pleies slik jeg forstår den, ved at man skaper harmoniske fargevalg på vegger, 

interiør og materialer. Fargeuttrykk som skaper trivsel og positive følelser, gir høyst sannsynlig 

en større lyst til lek enn triste og fargeløse omgivelser, som kan gi interesseløshet i forhold til lek 

(Goebel & Gløckler, 2002). 

Luktesansens pleie handler om å ha en oppmerksomhet på dufter rommet. Positiv påvirkning 

kan sørges for gjennom et godt inneklima forårsaket av lufting og grønne planter. Også gjennom 

matlaging kan det skapes behagelige lukter. Disse kan eventuelt inspirere barnet til en rollelek 

som tar for seg matlaging. Kanskje stimulerer gode dufter til et velbehag som igjen gir lyst til 

frilek. Negativ påvirkning på leken kan være; Dårlig luftkvalitet i rommet eller vond lukt som 

skaper ubehag og derved ulyst til lek (Goebel & Gløckler, 2002). 

Smakssansen slik jeg forstår denne sansen, kan pleies ved at man tilbereder sunn mat i 

barnehagen, som med de rette ingrediensene skaper en god smak. Ved at maten både er sunn og 

smaker godt vil barnet kose seg med maten, samtidig som det får optimalt utbytte av 

næringsinnholdet i maten. Et mett barn får større lyst til lek og sunn mat skaper et grunnlag for 

varig helse og vekst hos barnet (Goebel & Gløckler, 2002).  

Varmesansen kan pleies slik jeg forstår den, ved at det er en behagelig temperatur i rommet i 

forhold til hvor mye klær barnet har på seg og i forhold til hva slags lek barnet leker. Det er klart 

at aktiv lek og stillesittende lek krever ulike romtemperaturer for å føles helt optimalt. Negativ 
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påvirkning av denne sansen oppstår når det dannes en for varm eller for kald følelse i kroppen, 

og dette kan bidra til at det oppstår en ulyst til lek hos barnet (Goebel & Gløckler, 2002). 

 

3.4.3     De fire øvre sansene og hvordan de kan pleies med tanke på frilek 

Disse er en gruppe sanser som i sin funksjon har å gjøre med hva som skjer i 

mellommenneskelige møter. De fungerer som verktøy for hvordan man kan forstå et annet 

menneske, og virker som erkjennelsessanser og tankesanser (Steiner, 2008). Disse sansene 

fungerer, som beskrevet tidligere i kapittelet, annerledes hos en voksen enn hos et barn i 

utvikling.  

Hørselssansen – Formidler toneopplevelser, åpner indre sjelelige rom. Hørselssansen kan pleies 

gjennom sang og musisering. Negativ påvirkning; Akustisk overbelastning, særlig gjennom 

medier (for høyt, for fort, ikke personlig/menneskelig» (Goebel & Gløckler, 2002, s. 273). 

Ordsansen – Formidler opplevelse av form og fysiognomi (formsans) helt inn i det å gripe et 

ords lydbilde. Pleie; Varmt og hjertelig tonefall. Negative påvirkning; Kald og nøytral oppførsel, 

hvor barnet ikke riktig vet om foreldrene er glade, tilstede eller virker fraværende. (Goebel & 

Gløckler, 2002, s. 274).  

Tankesansen – Formidler umiddelbar forståelse av en tankesammenheng. Pleie; omsorg for 

hvordan ting og hendelser står i forhold til hverandre. At opplevelse av omgivelsene danner en 

meningsfylt enhet. Negativ påvirkning; meningsløse handlinger, forvirret/ukoordinert tenkning, 

fordreining av meningsfylte sammenhenger og meningsløse assosieringer (Goebel & Gløckler, 

2002, s. 274). 

Jeg-sansen – Formidler vesenserfaring, umiddelbar opplevelse av et annet menneskes egen 

karakter» Pleie; la barnet tidlig føle og oppleve kjærlighet fra omsorgspersonene. Virkelig iaktta 

det andre mennesket. Negativ påvirkning; interesseløshet, manglende oppmerksomhet og andre 

former for kjærlighetsløshet. Mediekonsum og omgang med virtuelle virkeligheter (Goebel & 

Gløckler, 2002, s. 275). 
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Ytterligere konkretisering i forhold til min problemstilling: 

Hørselssansen kan slik jeg forstår den, pleie frilek inne i barnehagen ved å ha en 

oppmerksomhet på lyder rundt barnet. Positive menneskelige toner som sang og instrumenter 

kan skape en stemning som gir lyst til lek, mens støy skapt av ulike materialer i rommet, kan ha 

en negativ påvirkning på frileken. Man kan prøve å justere støy med tepper i taket, lyddempende 

møblering o.l. Også kunstige lyder fra leker og musikk kan virke akustisk overbelastende for 

barnet, og kan da eventuelt vurderes som en negativ sansekvalitet (Goebel & Gløckler, 2002; 

Steiner, u.å.; Aeppli, 2003). 

 Ordsansen slik jeg forstår den, har ikke en direkte forbindelse mellom rommets omgivelser, og 

frileken, men pleier frileken med tanke på voksenrollen og relasjonen mellom barn og voksen. 

Frileken kan her pleies ved å vise omsorg og omtanke for hverandre og omgivelsene, vise 

interesse og kjærlighet i alle henvendelser. (Goebel & Gløckler, 2002; Steiner, u.å.; Aeppli, 

2003; Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Tankesansen kan slik jeg forstår den, for eksempel pleies ved at materialer har et «sannferdig» 

uttrykk. Med det mener jeg at en treleke bør være laget av tre og ikke av plast som ligner treverk. 

Tingene bør fortelle sannheten om seg selv, for å ikke skape meningsløse assosiasjoner og 

forvirring.  Både tekstur og tyngdefornemmelse er kvaliteter som gir barnet kunnskap om 

verden, og vi bør derfor gi dem et sannferdig kognitivt bilde av omgivelsene dersom leken skal 

gi de rette utviklingsmulighetene. Plastservise på lekekjøkkenet mister sin lekeinteresse fordi 

barnet er stort nok til å vite at et ordentlig kjøkken har porselensservise. Tekniske leker kan 

likeledes, slik jeg ser det, virke negativt i forhold til pleie av tankesansen. Barnet er nemlig ikke 

kognitivt moden til å forstå de prosesser som leketøyet utfører, og det kan gi ukoordinert 

tenkning. Det å bruke en slik leke gir heller ikke barnet noe å tilføye selv av egen 

tankevirksomhet og fantasi. Leken har et «ferdig» uttrykk og har lite forandringspotensiale for 

eksempel i rollelek eller konstruksjonslek (Goebel & Gløckler, 2002; Steiner, u.å.; Aeppli, 2003; 

Brendeland, 2018; Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Jeg-sansen slik jeg forstår den, har ikke noe med rommets omgivelser og frilek, men pleier 

frileken med tanke på voksenrollen. Der den voksne «selvoppdragelse» står sterkt i fokus. Hva 

slags indre verdier har vi være med å pleie denne sansen i en positiv eller negativ retning. Vi må 

være oppriktige i det arbeidet vi gjør og i den omsorgen vi gir til barna. Pleie; Ved å la barnet få 

ta del i og observere de voksnes daglige gjøremål, skaper dette «ekte» etterligningsverdige 

forhold til leken. (Goebel & Gløckler, 2002; Steiner, u.å.; Steiner, 2008; Aeppli, 2003). 
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Ut fra Goebel, Gløckler (2002) og Aeppli (2003) sine framstillinger av de 12 sanser og hvordan 

de kan pleies, blir det klart at sansepleie kan drives på alle mulige områder; gjennom lyder og 

smaker, gjennom valg av leketøy, gjennom bevegelsesmuligheter m.m. Ut fra denne oppgavens 

vinkling, blir ikke spørsmålet om man kan drive sansepleie gjennom utforming og innredning av 

en barnehage, men hvordan det skal gjøres, og spesifikt; hvordan det skal gjøres for å fremme 

frileken. 

 

3.5     LOKAL RAMMEPLAN FOR STEINERBARNEHAGENE – FYSISKE 

OMGIVELSER OG LEKEMATERIELL  

«Lokal rammeplan for steinerbarnehagene» har sitt formål i å «beskrive steinerbarnehagens 

pedagogiske grunnsyn og arbeidsmåter» (Steinerbarnehageforbundet, 2018 s.5) og er til enhver 

tid underlagt «Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen» (Steinerbarnehageforbundet, 

2018 s.5).  

I steinerbarnehagene vektlegger man et fysisk miljø som skal fremme ulike former for lek 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). I kapittelet omhandlende lek fra den lokale rammeplan for 

steinerbarnehagene, blir konkrete tilrettelegginger av innredning og materialer til frilek som 

familierollelek og konstruksjonslek fremhevet. Her nevnes innredninger som lekekjøkken og 

dukkekrok med tilhørende leker og materiell som typisk fører til familierolleleken, slik som 

dukker, dukkeseng, kjøkkenutstyr. Videre nevnes leker og materiell for konstruksjonslek som 

dyr, kjøretøy og figurer, samt treklosser. Det står spesifikt at lekene i steinerbarnehagen 

hovedsakelig skal være utformet av naturmaterialer som tre og tekstil, og at de skal være av en 

slik art at de stimulerer fantasien. Begrunnelsen for dette ligger i det som ble nevnt i forrige 

avsnitt; at barna skal kunne forme sin egen lek (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Fantasien blir i dette styringsdokumentet også satt i forbindelse med bearbeiding av inntrykk og 

følelser. Det nevnes også andre tilleggsleker og materialer som kan tenkes å finnes i en 

steinerbarnehage, slik somt tøydukker, leketepper og kurver med utkledningstøy. Fysisk frilek 

blir ikke satt i sammenheng med barnehagens innerom, men som en del av barnets utelek. Her 

beskrives fordelene ved fysisk aktivitet i møtet med naturen, som en viktig del av barnets «glede, 

mestring og tillitt til egen kropp» (Steinerbarnehageforbundet, 2018 s. 24). Der understrekes 

natur og fysisk bevegelse som fremmede grunnlag for barnets utvikling og fysiske og psykiske 

helse (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  
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I kapittelet som omhandler sansepleie vektlegges «medarbeidernes tilrettelegging av aktive 

handlinger og estetiske valg for å gi barna en rikest mulig sanseerfaringer i barnehagen» 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018 s.14). Her nevnes det at barnet til enhver tid mottar 

sanseinntrykk, også under lek. Og medarbeidernes kunnskap og bevissthet om kvaliteter i rom 

og materialer er dermed et viktig grunnlag for utformingen av barnehagens fysiske omgivelse i 

steinerbarnehagen, som igjen er en viktig del av sansepleien. Det fremheves også at 

tilrettelegging av kroppslig aktivitet er svært viktig i barnehagealder, og er en viktig del av 

sansepleien, spesielt i omgang med naturen (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Ut fra denne rammeplanen, er det fra mitt standpunkt avgjørende at en medarbeider i en 

steinerbarnehage, har evnen til å utvikle sitt forhold til nyanser i omgivelsene. Bare gjennom 

dette kan det gjøres bevisste valg ut fra hva som ønskes av liv og lek i barnehagehverdagen. 
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KAP.4 – DRØFTING OG REFLEKSJONER 

 

Som beskrevet i kapittel 1, 2 og 3 vedrørende de ulike teorier om rommets omgivelser og 

materialer til lek, påviser teorien at disse skaper ulike forutsetninger og betydninger for barnets 

frilek.  

Nyere teori i denne oppgaven påpeker at det er «mulighetenes rom» vi skal bestrebe etter, når vi 

skal tilrettelegge rom for frilek (Krogstad et al., 2017; Brendeland 2018; Øhman,2012). Dette 

sammenfaller med Steiners tanker som beskrevet i kapittel 3, der han påpeker at fantasien må få 

utfolde seg som et overordnet grunnlag for lek (Steiner, u.å.). Slik jeg ser det, er dette de mest 

fruktbare omgivelsene vi kan skape for å fremme ulike former for frilek i innerommet.  

Et «mulighetenes rom» som jeg har lyst til å kalle det, handler som teorien viser i denne 

oppgaven, om omgivelser som i størst grad har et flerbruksvennlig miljø. Der kan barnet utfolde, 

utforske og omdanne omgivelsene og materialene etter egne ønsker og uttrykk (Krogstad et 

al.;2017; Brendeland 2018; Øhman,2012). Som allerede nevnt i innledningen, stiller jeg meg 

undrende til om rommets omgivelser og materialer til lek i steinerbarnehagen er med på fremme 

en rik lekekultur ettersom de ikke så tydelig tilbyr et miljø som speiler dagens hjem og leketøy 

som «andre» barnehager kanskje gjør (Steinerbarnehageforbundet, 2018). Ny teori gjengitt i 

denne oppgaven viser dog at den «tidløse» formen sammenfaller med «mulighetenes rom».  

Det «tidløse» fremmer leken fordi materialer slik som tepper, klosser og stoffdukker er mer 

flerbruksvennlige og derfor også virker mer stimulerende på barnets fantasi 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). Dette sammenfaller med teorien fra kapittel 2 om leketøy og 

materialer til lek (Brendeland, 2018). Ved hjelp av et større barns evne til å kunne omdanne 

indre forestillinger til ytre ideer, kan et teppe omdannes til en actionhelt kappe. Barna bli mer 

kreative av materialer som kan omdannes enn ferdige leker (Krogstad et al., 2017). På grunnlag 

av dette blir leken, slik jeg ser det, både mer rik og frodig. På en annen side og på bakgrunn av 

sansepleien fra kapittel 3, tenker jeg imidlertid at det også er viktig med innslag av ferdige leker. 

Disse er med på å gi leken en vis kvalitet og form (Aeppli, 2003; (Goebel & Gløckler, 2002). 

For å skape et «mulighetenes rom», har jeg også lyst til å beskrive et «begrensningenes rom». Et 

slikt rom setter begrensninger for fantasien og barnets kreativitet i lek, og det kan komme i veien 

for en rik og frodig lekekultur i steinerbarnehagen (Steiner, u.å; Hultman, 2004). Som beskrevet i 

kapittel 1 peker nyere teori på at et hjemlig miljø kan skape slike begrensninger for leken 
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(Hultman, 2004). Er dette kanskje noe steinerbarnehagene bør tenke på? Kan det tenkes at 

steinerbarnehagens estetiske uttrykk kan komme i veien for den frie lek? (Wilhjelm, 2013; 

Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Sansepleien i kapittel 3 peker på at det estetiske uttrykket i barnets omgivelser skaper et grunnlag 

for barnets lyst til å leke. Som en del av de 12 sansene, der alle sansene må pleies for å skape de 

riktige omgivelsene for et barn i utvikling, er synssansen og livssansen to sanser man pleier ved 

å skape et harmonisk og vakkert miljø. Dette er et viktig element for trivsel og velvære slik at 

leken også kan utfolde seg. (Steiner, 2008; Aeppli, 2003; (Goebel & Gløckler, 2002). 

Også de andre sansene trenger sin pleie. De ulike sansegrupper har alle sin funksjon, og de 

differensieres i forhold til hvordan de pleies. Dette for å kunne skape de rette forutsetningene i 

barnet på et åndelig, fysisk, psykisk og relasjonelt plan (Goebel & Gløckler, 2002; Steiner, 2008; 

Steiner, u.å.; Aeppli, 2003).  

Men et «mulighetens rom» trenger også grenser og rammer. System og orden er nødvendig for å 

skape velvære rundt barn og voksne. (Goebel & Gløckler, 2002; Aeppli, 2003). Dog mener jeg 

det er viktig å få til begge deler. Det er nettopp hva læren om sansepleien forteller oss, at alle 

sansene må pleies. Vi kan fortsatt skape et «mulighetenes rom» i et hjemlig miljø. Det handler 

bare om å være bevisst voksenrollen og hva slags regler vi overfører til leken og rommets 

omgivelser (Steiner u.å.), Samt hvordan vi skaper tilgjengelighet eller ikke tilgjengelighet til 

materialer og rom (Brendeland, 2018). Som det også fremheves i teorien fra kapittel 2, må vi 

kunne se litt mellom fingrene, med rot og kaos. Noen ganger må dette få gå foran rigide 

holdninger (Brendeland, 2018). Denne påstanden sammenfaller med Steiners tanker i kapittel 3, 

om at vi voksne ikke må være for strenge (Steiner u.å.). Slik jeg forstår det, handler det om at vi 

noen ganger må se på barnehagens inneomgivelser mer som et sted for lek, enn et pent og 

pyntelig hjem (Hultman, 2004). Vi må løsrive oss fra noen «sannheter» i rommet for å la 

fantasien få fritt spillerom.  

 

4.1     ROM FOR ROLLELEK 

Nyere romteoretiske forståelser beskrevet i denne oppgaven, påviser at omgivelser og materialer 

til lek er en inspirasjonskilde, og at de gir ulike utslag på hva rolleleken blir til og hvordan den 

utvikler seg. Årsaken til dette ligger som Øhman (2012) beskriver i kapittel 1, i barnets 

fantasievne. Hvis vi ser på dette i lyset av Steiners teori om barnet som fullt og helt sanseorgan, 
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som lar seg forme av alt i sine omgivelser, vil dette likeledes samstemme med at omgivelser og 

materialer til lek former rolleleken (Steiner, u.å.). Et stort rom kan dra barnets fantasi i en 

retning, mens et lite rom kan dra fantasien i en annen-. På den måten endrer rollelekens karakter 

(Aeppli, 2003). Materialenes former og antydninger vil på samme måte gi ulike utgangspunkt og 

innslag til denne formen for frilek (Brendeland, 2018). 

På grunnlag av dette mener jeg det mest fruktbare for barnas rollelek i steinerbarnehagen, er å gi 

mulighet til lek i ulike romstørrelser og former som inspirasjon til rolleleken (Krogstad et al., 

2017). Dette kan skapes av barnet selv, slik nyere teori oppfordrer til; å la barna være medskaper 

av egne rom i rommet (Krogstad et al., 2017). Steiner hevdet at barnet i mest mulig grad skulle 

gis muligheten til å skape noe eget ut fra indre forestillinger og idéer, og han pekte på dette som 

et viktig grunnlag for lek (Steiner. u.å.).  

Innledningsvis stilte jeg et spørsmål om hvorvidt steinerbarnehagens forhold for rollelek inni 

barnehagerommet fremdeles kan sees som gunstig? Som nyere teori i kapittel 2 påpeker, må 

omgivelser og materialer da gi rom for mange muligheter. Varierte roller og situasjoner må 

kunne overføres til leken for at rolleleken skal bli fruktbar (Brendeland,2018). I Lokal 

rammeplan for steinerbarnehagene (2018) fremheves dukkekroken som et godt utgangspunkt for 

rollelek. Dog viser nyere teori at dette ikke er tilstrekkelig for større barn og kan bli for 

ensformig (Brendeland, 2018). Samtidig gir dukkekroken lite grunnlag for andre slags roller som 

utspiller seg i omgivelsene til barnet (Brendeland, 2018; Øhman 2012). Slik jeg forstår Steiners 

tanker, skal det som omgir det lekende barnet også stimulere barnets formkrefter (Steiner u.å.). 

På grunnlag av dette er det grunn til å tro at opphavet til dukkekroken i steinerbarnehagen 

stammer fra en leketrend som finnes generelt i barnehage-Norge, og ikke nødvendigvis er noe 

Steiner selv hadde anvist som et godt utgangspunkt for rollelek i dag. Ut av egen erfaring mener 

jeg vi skal beholde dukkekroken. Samtidig må vi se viktigheten av å gi rom for at det kan trekkes 

inn andre elementer som gir et utgangspunkt for flere typer rolleleker inne i barnehagerommet 

(Brendeland, 2018). 

 

4.2     ROM FOR KONSTRUKSJONSLEK 

Nyere teori konstaterer at omgivelser og materialer til lek bør gi grunnlag for ulike 

konstruksjonsleker. Gjennom gunstige og varierte materialer skapes et godt og fruktbart 

grunnlag for denne type frilek (Brendeland, 2018). Og slik jeg ser det, går sansepleien meget i 
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dybden for å skape dette grunnlaget (Steiner, 2008; Aeppli; Goebel & Gløckler, 2002).  Den 

lokale rammeplan for steinerbarnehagene påpeker at en variasjon i materialer som stimulerer 

fantasien er særlig viktig her. Både ferdige leker og uferdige materialer til lek blir satt i 

sammenheng med konstruksjonslek. Spesielt uttrykkes det at lekene og materialene i hovedsak 

skal være av naturmaterialer, og gi et ærlig uttrykk (Steinerbarnehageforbundet, 2018). Slik jeg 

ser det, står steinerbarnehagen sterkt med sitt grunnlag i Steiners omfattende sanselære. Dette er 

helt i tråd og vel så det, med nyere forskning i henhold til å fremme konstruksjonslek.  

 

 

4.3     ROM FOR FYSISK LEK 

Nyere teori spesifiserer at tilretteleggingen omgivelser og materialer er viktig for fysisk lek i 

barnehagerommet. (Thorbergsen, 2007; BARN OG ROM 2007). Med utgangspunkt i min 

fortolkning av Lokal rammeplan for steinerbarnehagene (2018) sitter jeg igjen med et inntrykk 

av at fysisk lek i hovedsak er noe som utfolder seg i barnehagens uterom. Det gjør jeg fordi 

Lokal rammeplan for steinerbarnehagene (2018) beskriver mange konkrete forslag og eksempler 

til rollelek og konstruksjonslek, mens beskrivelsen av den fysiske leken blir sammenkoblet med 

grovmotorikk i naturen og organiske omgivelser. Hvis dette settes opp mot Steiners sanselære 

om barnet som et fullt og helt sanseorgan, så gir det ingen mening for meg at denne formen for 

lek ikke skal tilrettelegges også inne i barnehagerommet (Steiner, 2008; Steiner, u.å.; Aeppli, 

2003; Goebel & Gløckler, 2002). Selv om man velger å være mest ute, vil det være tider i løpet 

av dagen og året hvor barna er inne og leker. Enkelte barn har et større bevegelsesbehov enn 

andre. Ved å ikke gi rom for alle barns ulike måter å uttrykke seg på, kan det resulterer i å 

undertrykke barnas ulike bevegelsesbehov og handlingsmuligheter i rommet (Hultman,2004). I 

verste fall kan barnets selvbilde bli svekket, idet man velger å korrigere barnet fremfor å se på 

rommets omgivelser som ufullstendige for akkurat dette barnet eller denne barnegruppen 

(Hultman,2004). Slik jeg ser det, kan altså en ufullstendig tilrettelegging av rommets omgivelser 

og materialer til lek, være med på å skape frilek som blir konfliktfylt og meningsløs. Dette 

stemmer overens med sansepleien av de nedre sansene i kapittel 3, som både beskriver hvordan 

de kroppslige bevegelsesbehov kan pleies, og hva som skjer hvis de er under en negativ 

påvirkning (Steiner, 2008, Goebel & Gløckler, 2002; Aeppli, 2003). 
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KAP. 5 – KONKLUSJON OG AVSLUTNING 

Min første opplevelse av en steinerbarnehagens romkvaliteter gjorde som innledningsvis nevnt, 

et sterkt inntrykk på meg. Jeg har gjennom mine år som assistent i en steinerbarnehage opplevd å 

ha sett og erfart inneomgivelsenes betydning for trivsel og velvære. Jeg synes stadig å ha 

observert viktigheten av disse fysiske omgivelsene, spesielt for barnas lek. I denne oppgaven har 

teorien vist at omgivelser i rom samt bruk av ulike materialer til lek, skaper ulike forutsetninger 

for frilek inne i barnehagerommet. Disse tingene viser seg å ha betydning for barnet på flere 

plan; som for barnets bevegelsesmuligheter og for mulighetene til å omdanne indre forestillinger 

til ytre meningsfulle handlinger. Ikke minst synes omgivelsene å ha betydning for lysten til 

frilek. Det som kan observeres i leken, handler blant annet om hvordan omgivelsenes kvaliteter 

gir avtrykk i barnets sanseapparat. Barnet mottar ulike inntrykk, behandler dem og omdanner 

dem åndelig, fysisk og psykisk. Dette tilsammen danner et grunnlag for barnets utvikling.  

Med Steiners tanker om barnet som et fullt og helt sanseorgan, med hans omfattende sanselære 

og teorier om sansepleie samt med hans tanker om fantasien som et grunnlag for det lille barnets 

lek, mener jeg det steinerpedagogiske teorigrunnlaget gir en omfattende og bred kunnskap om 

hvordan man kan tilrettelegge frilek inne i en steinerbarnehage. Dette grunnlaget for 

steinerpedagogisk praksis synes ikke å være i noe motsetningsforhold til nyere forskning og 

teorier om hva som er gunstige betingelser for frilek inne i en barnehage. 

Selvsagt finnes det imidlertid forbedringspotensial i enhver steinerbarnehage. Det er heller ikke 

et mål at barnehagene er like, og mye må få være avhengig av de personlige kvalitetene hos 

medarbeiderne. Det må være rom for variasjoner og for utfoldelse av initiativer og impulser fra 

de voksnes side. Det avgjørende er at alt som gjøres, er ut fra en bevissthet om hensikten. Et 

forbedringspotensial i enkelte steinerbarnehager, er kanskje å tone ned det «vakre», «ferdige» og 

ofte noe feminine interiør til fordel for større grad av romlig medskaping fra barnas side. Ikke 

minst ser vi ofte i dag et behov for større utfordringer av konstruktiv art for barn som har mye 

fysisk utfoldelsestrang. 

 

På grunnlag av denne oppgaven mener jeg selv å ha ervervet en større sikkerhet i forhold til å 

skulle være en mer tydelig medskapende steinerpedagog som kan arbeide bevisst med å fremme 

en rik og frodig lekekultur gjennom inngripen i de fysiske omgivelsene. 
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