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Forord 
 

Det har vært spennende å skrive om betydningen av naturen på barnets sanseerfaringer, og jeg 

har vært fascinert hele veien av hvor viktig område dette er i barnehagepedagogikken. Jeg vil 

benytte anledningen til å takke min veileder, Ingrid Reistad, for tilbakemeldingene på 

oppgaven i løpet av skriveprosessen.  

 

Sjoerd Simons, Oslo, 24. april 2019 
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1. Innledning 

 

1.1  Motivasjon for tema 

«Se, hva er dette for noe?» spurte jeg moren min og pekte på et lite dyr som lå i gjørme i 

fjæra. Det var kjempetidlig den dagen og sola hilste så vidt på den blå himmelen i den fuktige 

morgenluften. Det luktet salt i lufta og fuglene kvitret i morgengry. Jeg var tidlig oppe for å se 

på alle de små dyrene og plantene som kom til syne når det ble fjære og havet trakk seg 

tilbake for noen timer. 

Jeg luftet føttene ut av gjørme og balanserte meg gjennom fjæra. Jeg fant kreps-, skalldyr, 

mark, plankton og andre planter som gjemte seg i fjæra. Noen dyr spiste jord og gjørme og 

ernærte seg på det, andre dyr spiste planter eller andre dyr. Hvorfor ble mamma da bestandig 

sur når jeg spiste jord? De dyrene gjorde jo det samme. Komiske planter fant vi også på denne 

turen. Forskjellige typer tang som lignet mye på nudler, men smakte som ren salt. 

 

Gjennom mitt arbeid med barn i Turistforeningen (Barnas Turlag), opplever jeg at barn 

opplever mye spennende i naturen. Det er mange sanser som barna kan stimulere gjennom å 

være ute i naturen, og barnet kan ut fra egen interesse og motivasjon utvikle seg.  

 

Gjennom frilek, eventyrfortelling, eurytmi, turdager, maling, måltider, matlaging og andre 

pedagogiske aktiviteter bidrar steinerpedagogikken til å stimulere barnets sansing og hjelper 

til med å danne grunnlaget for barnets egenutvikling og selvtillit, og bruke disse kroppslige 

erfaringer til å utforske verden. For å forstå denne utviklingen er det viktig å kjenne til 

sansenes betydning. 

Steiners 12 sanser former grunnlaget for sanselæren hans som steinerpedagogikken bygger på. 

I den første syvårsperioden står særlig kroppslig sansestimulering i fokus hos barnet, da 

barnet gjennom møte med den ytre verden danner seg sanseerfaringer. 

 

Gjennom min utdannelse på Steinerhøyskolen har jeg blitt inspirert til å finne ut om hvordan 

steinerpedagogikken kan bidra til å stimulere barnets sanseerfaringer ved å ta i bruk naturen 

som sansearena. Denne nysgjerrigheten og min interesse for å jobbe med barn i naturen er 

min største motivasjon for dette temaet i oppgaven. Som fremtidig barnehagepedagog er det 

viktig å ha en bred og oppdatert oversikt over hvordan barnets sanser i den første 

syvårsperioden kan stimuleres gjennom steinerpedagogikken. 
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1.2  Naturen som sansearena  

I den nye nasjonale rammeplan for barnehagen legger regjeringen vekt på at barnehagen skal 

være en arena for daglig fysisk aktivitet for å fremme bevegelsesglede, motorisk utvikling og 

dermed bidra positivt til barnets helse (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Videre skal barnehagene jobbe aktivt med blant annet kropp og bevegelse og gi barna tilgang 

til utfordrende lekeomgivelser som for eksempel naturen. Dermed legges det til rette for 

rikelige kroppslige sanseerfaringer ut fra barnets egne forutsetninger. Gjennom allsidige 

bevegelseserfaringer skal barnet oppleve trivsel, glede og mestring og bli tryggere på sin egen 

kropp (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

Margrete Skår uttaler i en artikkel viktigheten av barns nære kontakt med naturen: 

 

«Det er når barna får leke fritt at de oppnår den tetteste og mest sanselige kontakten med 

naturen.» (Skår, referert i Pileberg, 2015). 

 

Naturen har en beroligende og avslappende effekt på oss. I en spørreundersøkelse som Skår 

gjennomførte i 2015 kommer det blant annet fram at tidspresset i barnefamilier er en grunn til 

at naturen i for liten grad ble brukt. Ca. 53% av norske barn bruker naturen i nærmiljøet 

sjelden eller aldri om sommeren. Høye forventinger av foreldre, om at opphold i naturen skal 

skje gjennom organisert aktivitet, er for foreldrene ofte en barriere for å komme seg ut i 

naturen (Pileberg, 2015).  

Å kunne oppleve glede, spenning og mestring er noen av de viktige elementene som bidrar til 

barnets sanseopplevelse i naturen. Dette er et viktig tema i steinerpedagogikken, hvor 

sanseerfaringer blir implementert som en del av læring.   

 

I denne oppgaven redegjør jeg for hvordan de forskjellige sansene kan stimuleres ved å bruke 

naturen aktivt som sansearena i barnets utvikling. Hvilke sanser påvirker barnets utvikling 

mest i den første syvårsperioden? Hvordan kan naturen brukes til å bidra til barnets allsidige 

sanseerfaringer? Ved å belyse de forskjellige sansene og deres betydning i barnets utvikling, 

ønsker jeg å få fram hva naturopplevelser for barnet kan bidra med for å stimulere barnets 

sanseerfaringer. Mine egne sanseerfaringer ved aktiv bruk av naturen er også en viktig 

motivasjon til å få fram hvilken betydning dette kan ha for barnets sanseutvikling.  
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1.3  Problemstilling 

Min problemstilling blir derfor: 

 

På hvilken måte kan naturen gir barna viktige sanseerfaringer? 

 

1.4  Avgrensing og begrepsavklaring 

Steiners sanselære beskriver tolv sanser. På grunn av oppgavens størrelse, har jeg valgt å 

avgrense temaet og bare behandle de fire nedre sansene: berøringssansen, livssansen, 

bevegelsessansen og likevektssansen. Dette er de sansene som er mest kjennetegnende i 

alderen 0-7 år i steinerpedagogikken. Jeg nevner alle tolv sansene, slik Steiner har beskrevet 

disse i sin sanselære, for deretter å utdype de fire nedre sansene og deres betydning for barnets 

utvikling. For å avgrense ytterlige har jeg valgt å se på hvordan bruk av naturen kan bidra til å 

stimulere disse fire sansene, tatt i betraktning at alle sansene påvirker hverandre og ikke kan 

ses på eller stimuleres isolert sett. Oppgaven er en beskrivelse av ulike pedagogiske 

virkemidler som kan bidra til å stimulere barnets sansing ved aktiv bruk av naturen. 

 

Ved å bruke ordet natur, menes det ikke uteområdene i barnehagen, men naturen som skog, 

bymarka og fjellet, da i utgangspunkt dette kan variere veldig mye mellom barnehagene.  

 

1.5  Oppgavens oppbygging og kilder 

Dette er en litteraturbasert oppgave hvor jeg beskriver de fire nedre sansene fra Steiners 

sanselære ut fra steinerpedagogisk litteratur og belyser dette med virkemidler som stimulerer 

barnets sansing ved bruk av naturen. 

Oppgaven er bygd opp i kapittler og underkapittler. I kapittel 2 belyser jeg viktigheten av 

sansing og hvorfor det er viktig å stimulere sanseerfaringer. 

I kapittel 3 gir jeg en oversikt over Steiners sanselære og beskriver kort de klassiske fem 

sansene slik de allment er kjent. Jeg fordyper de fire nedre sansene slik Steiner beskriver 

disse, og bruker blant annet boken hans Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 

Pädagogik (1992) og Albert Soesmans Die zwölf Sinne (2011).  

 

For å belyse barnas forhold til naturen og betydningen av dette som sansearena beskriver jeg i 

kapittel 4 forskjellige sansearenaer og på hvilken måte de fire nedre sansene kan stimuleres. 
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Her presenteres en studie fra Margrete Skår (2014), om viktigheten ved bruk av naturen og 

grunner for hvorfor det kan være en utfordring. Deretter beskriver jeg hvilke arenaer i naturen 

som egner seg for å stimulere berørings-, livs-, bevegelses-, og likevektssansen.  

Det belyses hvordan det kan legges til rette for dette og hvilke utfordringer man kan møte i 

praksis.  I en litteraturstudie har Tordsson og Vale (2013) fra Høyskolen i Telemark kartlagt 

forskjellige faktorer som påvirker barnets bruk av naturen.  

I kapittel 5 går jeg nærmere inn på voksenrollen i barnas sansemuligheter i naturen. Jeg drar 

inn praksiserfaringer fra Kurt-Ivar Morsdal som er pedagogisk leder i en offentlig barnehage i 

Bodø. For å belyse dette også fra en steinerpedagogisk side brukes erfaringene fra Rikke 

Kjensli som er pedagogisk leder på Mikaelgården steinerbarnehage i Oslo.  

På hvilken måte viktige sanseerfaringer kan stimuleres ved hjelp av de fire nedre sansene 

former en avsluttende del i dette kapittelet, og dette danner grunnlaget for drøftingen i kapitel 

6. I avslutningen i kapittel 7 konkluderer jeg ut ifra drøftingen og vil vurdere behov for videre 

forskning.  
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2. Hvorfor er det viktig å stimulere barnets sanseerfaringer? 

I dette kapittelet presenteres sansene og deres fenomenologiske betydning for barnets 

utvikling i barnehagen. Videre belyses sansenes betydning i barnehagen og i 

Steinerpedagogikken. Viktigheten som sansing har som læringsarena belyses i slutten av dette 

kapittelet.  

 

2.1  Hva er en sans? 

Ifølge det Store Medisinske Leksikon har sansene som oppgave å samle opplysninger fra 

menneskets indre og ytre miljø og formidle denne informasjonen til nervesystemet, som 

deretter styrer menneskets aktivitet (Jansen & Glover, 2018). 

Steiner (2002) beskriver den menneskelige sansen som mulighet for å gjenkjenne et objekt, 

vesen eller prosess, som har sin eksistens i den fysiske verden. Gjennom sansing har 

mennesker mulighet til å bygge opp et forhold til den ytre verden (Steiner, 2002).  

Videre beskriver Steiner (2001) at vi gjennom sansing kan erkjenne objekter, vesen eller 

prosesser.  

 

2.2  Kroppens fenomenologi 

Ordet fenomenologi betyr «fenomenets undersøkelse» og stammer fra den tyske filosofen 

Edmund Husserl (1859-1938) sin erkjennelsesteori (Universität Wien, 2010). 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) var en av de ledende tenkerne i Frankrike etter andre 

verdenskrig. Han setter kroppens betydning i sentrum og beskriver at kroppen er 

personlighetens subjekt, og bevisstheten tar form. Kroppen vår gir oss mulighet til å være til 

stede i den ytre verden og gir oss en sanselig tilgang til den (Merleau-Ponty, 1994).   

 

Merleau-Ponty (1994) beskriver videre feminologiens betydning i forhold til sansingen. 

Stimulanser som gjennom nervesystemet blir oppfattet av kroppen, overføres til et 

sanseinntrykk. Måten sansene blir stimulert på, og hvordan disse oppleves av kroppen avgjør 

kvaliteten på sansingen.  

Han viser til et eksempel om berøring og bli berørt, når hendene tas på hverandre og bruker 

her begrepet «dobbeltsansing». I det øyeblikket hendene møter hverandre kan begge hendene 

være den som blir berørt eller den som berører, men aldri det samme samtidig. I overgangen 

kan den følelsen av «dobbeltsansing» oppstå, og dermed gjenkjenne samme følelse i begge 

hendene for et øyeblikk.   
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Kroppen utøver en selverkjennelse ved å ta på seg og «berøre» seg selv. Samtidig kan 

kroppen gjennom bevegelse også berøre ting i den ytre verden, det vil si, utenfor selve 

kroppen.  

Kroppens bevegelsessans kan tolkes på forskjellige måter. Kroppsdelene som armer og bein 

kan endre posisjon i forhold til hverandre, men også hele kroppen kan flytte seg gjennom 

omgivelse ved at et mennesker går, og dermed inntar en ny posisjon i forhold til omgivelsene 

sine. Begge bevegelsene innebærer forskjellige sanseerfaringer.  

Merleau-Ponty (1994) sier videre at bevegelsessansen er noe som er til stede i kroppen vår, og 

vi selv kan bestemme hvordan vi bruker den til sansingen.  

 

2.3  Sansenes betydning i barnehagen 

I den nye nasjonale rammeplanen for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017) heter det at 

barnehage skal tilrettelegge for varierte leke-, aktivitets-, og læringsmuligheter.  

Barnehagepersonalet skal påse at barnet får varierte erfaringer og opplevelser og støtte opp 

under barnets interesse, samt at barnet kan utfolde skaperglede, undre seg og ha 

utforskertrang.  Det fysiske miljøet i barnehagen skal være trygt og utfordrende og gi barnet 

allsidige sanse-, og bevegelseserfaringer. 

 

Derfor er man ofte opptatt av barnets kroppslighet, som for eksempel mestring av ferdigheter i 

ulike alderstrinn som ofte kommer til syne i frileken. Men også matlaging, tur, hvile og 

forskjellige andre aktiviteter bidrar til barnets bevegelses- og sansemuligheter. Rolige, 

finmotoriske aktiviteter blir sett på som viktig og relevant for barnets utvikling og favoriseres 

i forhold til mer risikofylte, grovmotoriske leker som ofte blir sett på som forstyrrende og 

mindre relevant (Moser, 2013).  

 

Barnets fysiske aktivitet er veldig viktig. Fysisk bevegelse gjør det ikke bare enklere for 

barnet å få rikelig med forskjellige sanseerfaringer, den bidrar også til en forbedring av 

kroppens organer og deres funksjon. En mer passiv livsstil er trolig årsaken til at barns og 

ungdoms fysiske kapasitet har blitt betydelig dårligere de siste 30 årene. Det antas at når 

barnet har en fysisk aktiv livsstil, fører dette til en positiv vanedannelse senere i livet.  

Enkelte undersøkelser viser at barn med høyt fysisk aktivitetsnivå har en høyere sosial status i 

barnehagen og takler voksnes autoritet på en bedre måte.  
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I tillegg har fysisk bevegelse en positiv effekt på barnets mentale og psykiske helse, og bidrar 

på den måten til en bedre selvoppfatning, livskvalitet, trivsel og glede. Moser (2013) avslutter 

med å si at kroppsligheten har en stor betydning for mange av barnets utviklingsområder og 

derfor bør ha en sentral plass i barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

Kjær (2018) understreker at det er viktig i barnehagen å ha en felles forståelse for kropp, 

sanser og bevegelse, og dette kan betraktes på ulike måter. Ved en fenomenologisk 

antropologisk tilnærming ser man på kroppen som noe levende, sansende og som forteller oss 

hva vi liker og ikke liker. Det gir oss tilgang til vår egen forståelse av verden samt andres, 

som også Merleau-Ponty (1994) beskriver. En annen innfallsvinkel når det gjelder sanselig og 

kroppslig arbeid i barnehagen er sosiokulturell, hvor familie- og hverdagslivet til barnet 

vektlegges, og en fysiologisk tilnærming hvor den fysiologiske kroppen står sentralt. Kjær 

(2018) ser på sansingen og bevegelseslek som integrerte elementer i barnets væremåte som 

barnehagepersonalet skal støtte opp under.  

 

Bevegelseslek beskrives som et sentralt element i sansingen, og det settes i gang en rekke 

prosesser i kroppen ved bevegelse. Bevegelse fører til økte kontaktpunkter mellom 

nervecellene og bidrar til å styrke barnets fysiske kapasitet. Bevegelses-, likevekt-, berørings-, 

og synssansen omtales av Osnes, Skaug & Kaarby (2015) som de viktigste sansene i denne 

prosessen og bidrar på den måten til å styrke barnets fysiske kapasitet og utholdenhet i 

barnehagen.  

 

2.4  Sansenes betydning i steinerpedagogikken 

I steinerpedagogikken, hvor barnet står i sentrum, vektlegges sansepleie som en av tre 

grunnprinsipper ved siden av forbilde-etterligning og rytmer. Ved å ta utgangspunkt i Steiners 

sanselære, legges det grunnlag for sanseerfaringer av alle sanser som steinerpedagogikken 

bygger på. Steinerpedagogikken baseres på et utviklingspsykologisk perspektiv, hvor 

vektlegging av motorisk og emosjonell utvikling er overordnet det rent kognitive i 

barnehagealderen. For en god og sunn utvikling er det viktig at barna kan oppdage verden og 

deres funksjoner gjennom sansingen. De blir kjent med sin egen kropp gjennom livsnære 

sanseerfaringer som legger grunnlaget for sammensmelting av praktisk og teoretisk kunnskap 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). 
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Merleau-Ponty (1994) beskriver sammenhengen mellom kroppslige sanseopplevelser og 

betydningen av forskjellige sanseerfaringer som viktig. Sansing hjelper vår «egen» kropp til å 

knytte de forskjellige indre og ytre sanseerfaringene sammen og danner dermed et godt 

grunnlag for kroppslig utfoldelse og læring.  

Naturerfaringer er en viktig del av denne læringsprosessen. Lek i naturen bidrar til mange 

forskjellige typer sansepleie i de forskjellige årstidene. Dessuten gir dette muligheter til å 

utforske følelsen av varm sand, kald snø, gjørme, tørre høstblader, duften av jord, vårluften og 

mange flere elementer. Gjennom berøring, opplevelse av årstider ute i naturen og den dermed 

sammenhengende fysiske bevegelsen får opplevelser ute i naturen en utvidet pedagogisk 

betydning (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

 

Rudolf Steiner beskriver alderen 0-7 år som «etterligningsalderen». Barnet er mottakelig for 

oppførsel fra andre, både kroppslig og gjennom språket. Forklaringer på det kognitive nivået 

har en begrenset eller ingen innvirkning på barnet. Etterligningen er for barnet like viktig som 

å puste. For pedagogen er det derfor viktig å være et godt forbilde på mange områder, da dette 

virker på det etterlignende barnet (Carlgren & Klingborg, 2016). 

Særlig har de første tre årene en viktig plass i barnets liv. Selv om barnet ikke bærer med seg 

minner fra denne tiden i bevisstheten, er det ifølge Carlgren & Klingborg (2016) slik at disse 

likevel preger barnets utvikling senere. Barnet er i de første årene av sitt liv mest mottakelig 

for påvirkningen utenfra. Vilje til å utforske verden rundt seg, og til å ta del i den er veldig 

sterk. Gjennom vilje øver barnet seg på grunnleggende ferdigheter som det bruker daglig 

senere i livet, som for eksempel å gå, snakke og tenke..  

Allerede fra fødsel sanser barnet med hele kroppen, og barnet iakttar små bevegelser rundt 

seg. Stemningen rundt seg tar barnet også innover seg og reagerer på dette ved å smile eller 

gråte (Carlgren & Klingborg, 2016). 

 

Sanseerfaringene er i steinerpedagogikken en kilde til utvikling, livskraft og trivsel. Barnets 

kroppslige vekst er tett knyttet til sansing og bevegelse. Som Mathisen (2000) beskriver 

videre trenger hele organismen lys, ikke bare øyet for å kunne se, for å overføre dette til 

sanseinntrykk. Gode sanseinntrykk gir barnet næring og livsglede, mens negative 

sanseopplevelser kan hemme slike inntrykk. 
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Det er kjent at rike sanseerfaringer sammen med bevegelsesutfoldelse og emosjonell åpenhet 

bidrar til utviklingen av sentrale funksjoner i hjernen og nervesystemet (Mathisen, 2000).   

Sansingen hos barn fører ikke på samme måte som hos voksne til bevisste opplevelser. Hos 

barnet har sanseopplevelser en mer direkte tilgang til dets indre vesen, det vil si virker inn i 

kroppen.  

Steiner (Mathisen, 2000) beskriver at på den måten øyet avbilder og mottar det som fins i dets 

omgivelse, så avbilder barnets sanseopplevelser det som skjer rundt seg i den første 

syvårsperioden. De indre sanseopplevelsene av egen kropp bidrar på den måten til å ivareta 

kroppens likevekt. En rekke organiske forløp skal holdes i balanse for at kroppen skal kunne 

fungere som normalt og regulere prosesser som hjerteslag og pust etter behov. Det er sansene 

som «overvåker» disse prosessene som virker dypt i det ubevisste. Er det en ubalanse, fører 

den til sykdom. Videre beskriver Mathisen (2000) at barnet er ledsager av sine egne 

bevegelser og på den måten transformerer hendelser utenfor seg selv til egne handlinger. 

Bearbeidingen av sansingen kan skje gjennom lek og etterligning, og barnets lek er derfor et 

viktig element i denne utviklingen.   

 

Ifølge Mathisen (2000) åpner sansingen to verdener for mennesket. I bevissthetens verden 

danner sanseinntrykk grunnlaget for begrepsdannelse og tenkningen, og livsprosessenes 

verden danner inngangen til vekst og utvikling. Siden begge «verdene» har samme kilde, kan 

sjel og legeme virke på hverandre. Det dreier seg om samspillet mellom kropp og sjel, eller 

den indre og ytre verden som Steiner har beskrevet. Gode sanseinntrykk legger grunnlaget for 

at barn utvikler seg og blir kreative i deres tenkning. Det er i steinerpedagogikken dermed 

ingen motsetning mellom en sansende, lekende barndom og en påkrevet intellektuelt læring 

(Mathisen, 2000). 

 

Barnets utvikling kan påvirkes negativt hvis det legges for mye vekt på kognitiv læring 

allerede tidlig i barnehagen. Steiner (1989) peker på viktigheten av at barnet i barnehagen kan 

utfolde seg fritt. Ved å være et godt forbilde som barnehagelærer, bidrar dette til barnets 

etterligning på den måten vi ønsker oss, og gir barnet mulighet til «å sanse» seg gjennom 

barndommen. 
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2.5  Sansing som læringsarena 

Hjernen vår er et viktig organ som gjør det mulig å lære ting, og er avhengig av å motta 

informasjon fra resten av kroppen. Fysisk aktivitet er en viktig faktor for barnet og hjelper 

hjernen å modne og å kunne se forskjellen mellom, for eksempel, høyre og venstre. Den 

motoriske utviklingen er avhengig av at sansene er vel utviklet, og barnet får et godt syn og 

hørsel, som er noen sanser som er viktig ved videre skolegang etter barnehage. Det er ifølge 

Berg (2008) viktig å se sansene som helhet. Likevektssansen har en viktig posisjon innenfor 

sansene, og det er derfor viktig at barnehagene legger opp til aktiviteter som stimulerer denne. 

Undersøkelser Berg (2008) viser til, bekrefter viktigheten av at fysisk aktivitet bidrar til en 

bedre motorikk, språkutvikling, konsentrasjonsevne og kroppsoppfattelse. Lek i et naturmiljø 

har en bedre effekt på denne utviklingen enn i et mer standardisert lekemiljø.  

 

Kontakt med natur og nærmiljø samt daglig utelek har siden Friedrich Fröbels (1782-1852, 

«barnehagens far») tid stått sentralt i barnehagen. Selve begrepet «barnehagen» gir ifølge 

Buaas (2016) assosiasjoner til at det foregår mye ute i «hagen». På 1970-tallet dukket det opp 

flere såkalte «natur-, og friluftsbarnehager», hvor hovedtyngden av pedagogikken ble lagt 

utendørs.  Lek, læring og aktiviteter som finner sted utendørs mobiliserer flere sanser samtidig 

og gir dermed grunnlag for en indre motivasjon i barnet. På den måten kan barnet gjennom 

sanselige møter knytte seg til læringssituasjoner, som i lek, i større grad, enn ved teoretisk 

tilnærming. Ut fra barnets ståsted skaper dette kunnskap i direkte møte med naturen. 

Forskning som Buaas (2016) viser til, bekrefter at lek og kreativitet stimuleres i kompleksere 

miljøer, som naturelementer. Naturen er dynamisk og full av muligheter. Flere forskere 

beskriver naturen som et element som ikke er gjennomtrengt av de voksne sine budskap, men 

gir fritt spillerom til barnets egne ideer.  

Buaas (2016) mener at slik type forskning bør brukes i større grad ved utforming av 

pedagogikken i barnehagen. Målet skal ikke være å flytte mest mulig aktiviteter ute, men å 

være seg i større grad bevisst på hvilke arbeidsmåter og miljøer som gir barnet mulighet til 

aktiviteter som hjelper til med å stimulere barnets sanser. Dette krever at pedagogen har 

tilstrekkelig kunnskap på dette området og ser muligheten som naturen har. Det er derfor 

viktig at barnet får mulighet til å oppleve forskjellige naturtyper og naturfenomener gjennom 

direkte kontakt med naturen og at de selv kan utvikle selv en skapende lek i slike omgivelser 

(Buaas, 2016).  
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Også Osnes et al. (2015) peker på viktigheten av barnehagepersonalets kompetanse når det 

gjelder barnets kroppslige lek og dens betydning for barnets lek, læring og danningsprosesser. 

Videre beskrives det tette båndet mellom lek og læring, som er to elementer som ikke kan 

skilles. Dette støttes også av Samuelsen og Carlsen (2009). Lek er barnets måte å være i 

verden på og har en verdi i seg selv. Når en aktivitet oppleves som meningsfylt og lystbetont, 

går lek og læring hånd i hånd. Osnes et al. (2015) tar som utgangspunkt at barnet også leker 

når de lærer seg nye ferdigheter. Er forholdene lagt til rette for å mestre nye ferdigheter, kan 

barnet holde på med en lek i mange timer. Mestring bidrar til å oppleve suksess gjennom egen 

kropp og bevegelse, ofte sammen med andre barn. Et annet viktig aspekt er at mestring og 

selvsikkerhet henger sammen.  

 

2.6  Oppsummering av kapittel 2 

I dette kapittelet har jeg sett på betydningen av sansingen for kroppen vår etter Merleau-Ponty 

fenomenologiske tilnærming, for deretter å vise til betydningen av sansingen for kroppen i 

barnehagen. Det vises til sansenes sentrale plass, og fysisk aktivitet er viktige elementer i 

barnets utvikling i barnehagealderen. I steinerpedagogikken er sansepleie et sentralt punkt, 

hvor barnet oppdager verden og dens funksjoner gjennom sansingen, og legges grunnlag for 

sammensmelting av praktisk og teoretisk kunnskap.   Til slutt ble sammenhengen mellom lek 

og læring for barnets sanseutvikling presentert og vist på hvilken måte denne kan stimuleres i 

barnehagen. 
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3. Steiners sanselære 

I dette kapittelet presenterer jeg Steiners sanselære og går nærmere inn på de fire nedre 

sansene og deres betydning for barnet i den første syvårsperioden.  

 

3.1  Steiners tolv sanser 

Den klassiske sanselæren består av fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring (Jansen & 

Glover, 2018), som også Aristoteles beskriver (Anthrowiki, 2018). Disse er enkle å forstå. Vi 

kan se, høre, lukte, smake og berøre ting med kroppen vår. Samtidig er disse sansene 

kroppslig lett å plassere. I noen fagfelt beskrives også den kinetiske-, og likevektssansen som 

egen sans (Osnes et al., 2015).  

 

Steiner (2014) mener det er utilfredsstillende å bare beskrive de fem allment kjente sansene. 

Den måten å se på sansene er avgrenset og åpner ikke opp for en helhetlig betraktning og 

utvidet perspektiv av sansingen.  

 

Steiner snakker i sin sanselære om tolv sanser, som han har delt inn i tre områder: 

 Viljessansene (nedre): berørings-, livs-, bevegelses-, og likevektsans 

 Følelsessansene (mellom): lukt-, smak-, syn-, og varmesans 

 Erkjennelsessansene (høyere): jeg-, tanke-, hørsels-, og språksans 

 

(Steiner, 1992) 

 

Selv om sansene er oppdelt i 12 sanser, er det vanskelig å se på dem isolert sett. Ifølge Steiner 

(1992) jobber sansene sammen når vi skal gjøre noe. Når vi for eksempel skal smake på noe, 

bruker vi ikke bare smakssansen, men samtidig bevegelsessansen og berøringssansen.  

Viljessansene, som heretter kalles de nedre sansene, preger den første syvårsperioden fram til 

tannfellingen og er gjennomtrengt av barnets vilje til etterligning (Steiner, 1992).  

Steiner beskriver barnet som ett eneste sanseorgan den første syvårsperioden fram til 

tannfellingen, og er lett mottakelig for inntrykk fra den ytre verden. Han omskriver barnet 

som et øye, som speiler inntrykkene som kommer utenfra i denne perioden (Steiner, 1989) 

I den andre syvårsperioden fram til puberteten er det følelsessansene, også kalt 

mellomsansene, som står sentralt i barnets utvikling. Barnet vil gjennom å bruke vilje-, og 

følelsessanser tilegner seg kunnskap og erfaringer.  
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Først etter puberteten, når barnet går inn i sin tredje syvårsperiode som er preget av 

erkjennelsessansene (høyere sansene), begynner barnet å lengte etter et forhold til omverden 

som bygges på egen dømmekraft (Steiner, 1992). 

Alle de nedre sansene er utpreget i det Steiner nevner viljessansene, og regnes som 

menneskets indre sanser. Han mener med dette at disse sansene er kroppslige, det vil si virker 

inn i kroppen (Steiner, 2014). 

 

Selv om de nedre sansene er primært knyttet til den fysiske kroppen og særlig viktig de syv 

første livsårene, er det også viktig å pleie de mellomsansene fra første stund. Disse 

sanseerfaringene er med å legge grunnlaget for utviklingen av de høyere sansene senere i 

barndommen (Paulsen, 2008). 

 

3.2  Berøringssansen 

Gjennom å berøre ting, ta på ting, bruker vi berøringssansen. For å forstå denne sansen er det 

viktig å se på denne sammen med andre sanser for å få en bedre forståelse. Når vi stryker på 

for eksempel et bord, er ikke bare berøringssansen aktiv, men samtidig varme-, bevegelses-, 

og likevektssansen. Det er flere sanser involvert i denne berøringen. Det er likevel 

berøringssansen som forteller oss at vi tar på en gjenstand eller noen tar på oss (Soesman, 

2011).  

Hvis vi bare skulle ha berøringssansen og berøre noe, kunne vi ikke beskrive nøyere hva vi 

berører, med mindre vi tok inn flere sanser som hjelper oss å skape et bilde. Spennende ved 

berøringssansen er at vi opplever å komme, gjennom kroppen, i kontakt med den ytre verden. 

Et spebarn lærer gjennom å bruke berøringssansen og å forstå hvor en selv begynner og 

slutter, samtidig som det etter uendelige berøringsgjentagelser langsomt forstår grensen fra 

den ytre verden rundt seg (Soesman, 2011). 

 

Et berettiget spørsmål er om berøringen er en sans som tilhører ytre natur eller kroppens 

legeme. Ved å berøre noe oppleves dette likevel i kroppen, i samspill med andre sanser. 

Berøringsopplevelsen er noe vi iakttar med vår egen kropp og kan tolke dette på forskjellige 

måter. En berøringsopplevelse er dermed vår kroppslige reaksjon på en ytre påkjenning. Ved 

at vi kan bruke synssansen samtidig med berøringssansen, og dermed er forberedt på hva 

slags berøring vi kan forvente oss, beskriver Aepli (2003) at vi er mer fortrolig med 

berøringssansen enn ved de tre andre nedre sansene. 
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3.3  Livssansen 

Opplevelse av livssansen er ifølge Steiner fordelt over hele kroppen og kan ikke defineres til 

et bestemt område. Soesman (2011) beskriver dette som den sympatiske og parasympatiske 

nervesystem som gjennomtrenger hele kroppen og gjør det mulig at vi kan føle ting med hele 

kroppen vår. Ifølge Steiner kan vi på den måten iaktta livssansen. Utvikling av denne sansen 

kan være veldig forskjellig fra individ til individ og derfor kan mennesker reagere ulikt.  

Livssansen er den sansen som vi er tettest forbundet med i forhold til de andre sansene som 

Steiner beskriver i sin sanselære. Med denne sansen blir vi bevisst på livsprosessene i kroppen 

vår. Det kan være vanskelig å iaktta livssansen som egen sans, siden mange av de andre 

sansene overskygger livssansen (Soesman, 2011). 

 

Livssansen forteller hvordan vi føler oss, og går dermed sterkest inn i kroppen i forhold til de 

andre sansene. Denne sansen forteller oss om vi er glade, triste, sultne, trøtte og så videre. Det 

trenger ikke nødvendigvis å ligge en ytre påvirkning bak, men det kan være sjelelige 

forstyrrelser som har sine årsaker i uregelmessige organprosesser. Livssansen kan avgi et 

signal til kroppen som ytrer seg gjennom et organ, som for eksempel, når barnet har det 

kroppslig vondt og ikke klarer å definere nøyaktig hvor det gjør vondt, og det kan dermed 

være utfordrende å finne årsaken. Denne sansen har dermed hos det sansende barnet en stor 

påvirkning, særlig i den første syvårsperioden hvor barnet blir beskrevet som et sansende 

vesen. (Aepli, 2003).  

 

Soesman (2011) forklarer at et menneske ikke utvikle seg, uten å vite hva smerter er. Et barn 

kan falle mange ganger og føle smerter. Likevel står barnet opp gang på gang for å løpe 

videre, fordi det er en vilje til å mestre dette. På denne måten lærer barnet hva som kan være 

farlig, lærer å kjenne grenser. Barnet blir seg bevisst av prosessene som livssansen iverksetter.  

Et annet viktig aspekt for en god utvikling av livssansen er at barn får lov til å være fysisk 

slitne. Det skjer lett at barnet blir beskyttet for dette gjennom at barnet kjøres et sted med bil 

istedenfor å gå. Den trøttheten som oftest oppleves hos barn oppstår enten fordi barnet kjeder 

seg, eller får for mange inntrykk. Fysisk aktivitet er derfor viktig for barnet for å kunne 

utvikle livssansen og dermed støtte opp under utvikling av relaterte sanser (Soesman, 2011). 
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3.4  Bevegelsessansen 

Bevegelsessansen forteller om vårt forhold til den ytre verden utenfor kroppen vår. Gjennom 

denne sansen iakttar vi når vi forflytter oss i forhold til omgivelsene og når vi beveger 

lemmene på kroppen vår. Bevegelsessansen jobber nøyaktig, og allerede små bevegelser kan 

vi legge merke til. Samtidig er bevegelsessansen knyttet tett opp mot viljeskreftene. Når vi 

beveger oss, er dette et synlig uttrykk for vår vilje til å bevege oss.  Steiner beskriver 

bevegelsessansen også for «egenbevegelsessans». Han mener at vi med dette bare kan 

oppleve vår egen bevegelse og hvordan bevegelser av forskjellige kroppsdeler virker i forhold 

til hverandre. Alle bevegelser som vi «ser» utenfor vår egen kropp, iakttas av synssansen 

gjennom øynene og er dermed ikke direkte forbundet med bevegelsessansen i vår egen kropp. 

Videre skriver Aepli (2003) at øynene er et hjelpeorgan til bevegelsessansen og dermed ikke 

det primære sanseorganet. Disse to sansene fungerer på forskjellige måter, likevel jobber de 

tett sammen. Når vi ser en bevegelse i den ytre verden, vil særlig barn i den første 

syvårsperioden følge denne bevegelsen og etterligne denne oftest ubevisst. (Aepli, 2003). 

 

I naturvitenskaplig litteratur blir bevegelsessansen ofte omtalt som muskelsans. Mange 

muskler kan vi bevege kontrollert gjennom viljen vår, andre kan vi, ifølge Soesman (2011), 

ikke påvirke direkte.  Som eksempel nevner han hjertet. Dette kan vi ikke stoppe for et 

øyeblikk, selv om vi ønsker det. Dermed er det en del områder i kroppen som vi ikke kan 

dominere. Bare over et bestemt område i kroppen vår kan vi bestemme selv våre bevegelser, 

og dette blir muliggjort gjennom livsprosessene i kroppen vår. Når vi beveger oss, er vi klar 

over at vi selv bestemmer bevegelsene og kontrollerer disse. Å ikke kunne kontrollere egne 

bevegelser kan oppleves som ukomfortabelt, ved for eksempel en muskel nappe. Vanligvis 

kan vi heldigvis selv bestemme over bevegelser i kroppen vår og styre disse etter eget behov 

og iaktta disse, som defineres som bevegelsessanser. Muligheten til å bevege oss ved hjelp av 

bevegelsessansen beskrives i antroposofien som kroppens energikilde. Plantene derimot kan 

ikke bevege seg slik vi mennesker kan (Soesman, 2011). 
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3.5  Likevektssansen 

Denne sansen har en særstilling innenfor sanseorganene, siden denne sansen konkret kan 

lokaliseres til et bestemt organ i kroppen. I øret har vi mennesker tre bueganger som er fylt 

med væske og som er plassert i rommets tre retninger. Ved hver forandring av kroppen, 

forskyver væsken i buegangene seg og hjelper oss med orienteringen i forhold til verden rundt 

oss. Steiner nevner dette organet, som han også kaller likevekt-, eller orienteringssansen: 

 

«Et organ til å iaktta forholdet mellom jordens midtpunkt og vårt eget legeme»  

(Steiner, referert i Aepli, 2003). 

 

På en måte «ser» likevektssansen, eller organet som Steiner (Aepli, 2003) nevner dette, mot 

jordens midtpunkt på grunn av tyngdekraften. Den gjør det mulig for oss å «orientere» oss og 

beholde likevekten. Dette mister vi når vi besvimer, og likevektssansen opplever en ubalanse 

med tyngdekraften. Med andre ord sier likevektssansen noe om hvordan vi forholder kroppen 

vår i forhold til rommet rundt oss, og at vi dermed ikke mister balansen. Vi vet hvordan vi må 

korrigere kroppen vår for ikke å falle. Når dette organet blir skadet, påvirkes dette vår evne til 

likevekt. Det kan føre til store utfordringer hvis vi skulle miste denne sansen, og ikke lenger 

være i stand til å orientere oss i rommet (Aepli, 2003). 

 

Tyngdekraften er et viktig element når vi snakker om likevekt. Soesman (2011) beskriver at vi 

ikke kan beholde likevekten når tyngdekraften ikke skulle eksistere. Vi forholder oss dermed 

automatisk til jordens midtpunkt. Et barn trenger bakken til å føle seg hjemme på jorden, og 

kan deretter begynne å jobbe med likevektssansen og lære å gå.  

Soesman (2011) nevner videre at gjennom berøringssansen blir barnet bevisst om sin fysiske 

kropp, og gjør seg kroppslige erfaringer ved hjelp av livssansen. Ved hjelp av 

bevegelsessansen blir barnet bevisst sin egen kropp, og likevektssansen bidrar til at kroppen 

forholder seg til den ytre verden ved hjelp av tyngdekraften. Soesman (2011) understreker at 

det er viktig med et hardt underlag og ikke mykt, da dette gjør det mye vanskeligere å jobbe 

med likevektssansen for et lite barn. Sammenhengen mellom bevegelse og likevekt spiller hos 

mennesker en stor rolle. I barnets lek oppstår en stor bevegelsesrikdom, som er viktig for å 

utvikle en allsidig sansestimulering i stedet for å legge fokus på noen enkle sanser.  

For et spebarn som jobber iherdig med likevektssansen, er det en stor mestring å kunne 

kontrollere hodet sitt og løfte dette.  
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Når barnet klarer å reise seg og stå på egne ben, er det enda en viktig mestring barnet gjør. 

Det opplever seg som et eget vesen, et menneske som kan stå og gå, på samme måte som 

mennesker rundt seg. Det er derfor viktig, særlig for barn, å få rikelige muligheter til å 

stimulere sansene sine (Soesman, 2011). 

 

3.6  Oppsummering av kapitel 3 

I dette kapittelet har jeg gitt en oversikt over Steiners 12 sanser, som inngår i sanselæren hans. 

Deretter har jeg utdypet hver av de fire nedre sansene, som også blir omtalt som viljessansene, 

og hvilken rolle hver av disse sansene spiller for seg og sammen som helhet for barnets 

utvikling. Steiners sanselære og betydningen av de fire nedre sansene blir satt opp imot 

naturen som sansearena i drøftingskapittelet.  
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4. Naturen som sansearena 

I dette kapittelet ser jeg på hvilke muligheter barn har for å få et forhold til naturen og fysisk 

aktivitet. Videre belyser jeg hvilke sansearenaer barn bruker og hvordan disse påvirker 

sansingen. Deretter beskrives hvordan sanseerfaringene kan stimuleres, og hvilken rolle 

organisert versus frilek har. Deretter bruker jeg risikofylt lek som et eksempel på hvordan 

dette kan stimuleres. 

 

4.1  Barnets forhold til natur og friluftsliv 

For mange tusen år siden levde mennesker som jegere og samlere, og bodde og jobbet tette på 

naturen. Barndommen var kjennetegnet av gårdsliv med tett kontakt med dyr og naturen. 

Barnets lekeplass var ute. Fram til ca. 1970-tallet bodde 70% av nordmenn på landsbygda.  I 

dag derimot bor ca. 80% av nordmenn i mindre tettsteder eller byer, og har fjernet seg mer fra 

naturen (Dragland, 2018). Barndommen har i samme tidsperiode blitt mer institusjonalisert og 

frileken har kommet mer under press.  

 

Denne utviklingen viser at barnets naturkontakt reduseres i omfang, samtidig som barnets 

hverdagsliv i økende grad er preget av voksenstyrte aktiviteter i ulike institusjoner som 

barnehage og SFO, noe som både regjeringen (Klima- og Miljødepartement, 2016), og Wold, 

Skår & Gundersen (2016) bekrefter i en studie.  

 

Antall barn som leker ute på egenhånd er drastisk redusert ifølge Dragland (2018), som viser 

videre til at norske barn generelt har mindre nærkontakt med naturen, selv om 97% har 

tilgang til denne i gang- og sykkelavstand hjemmefra. En forklaring kan ifølge Dragland 

(2018) være at samfunnet føles mer utrygt. Barnets kontakt med naturen blir utover dette 

påvirket av interesse, erfaringer, sosiale skillelinjer og ikke minst foreldrenes rolle.  

Norge har sterke friluftstradisjoner, og det naturbarnet som er ute i all slags vær er et ideal 

som fremdeles står sterkt i Norge.  

 

Også regjeringen (Klima- og Miljødepartement, 2016) bekrefter viktigheten av bruk av 

naturen, og viser til at naturopplevelser har en viktig plass i den norske friluftstradisjonen.  Å 

ferdes i naturen krever fysiske og motoriske evner som gjør at man mestrer de kravene som 

landskapet, terrenget og været stiller.  
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4.2  Fysisk aktivitet i dagens barndom 

Fysisk bevegelse er definert som enhver kroppslig bevegelse initiert av muskelbevegelse som 

resulterer i et økt energiforbruk i forhold til normalt hvilenivå. Definisjonen er veldig vid og 

innebærer all kroppslig bevegelse som blant annet gåing, sykling, lek og fritidsaktiviteteter 

(Helsedirektoratet, 2014). 

 

Viktigheten av naturen for fysisk bevegelse og lekearena for barn understreker Tordsson & 

Vale (2013) i en studie gjennomført av Høyskolen i Telemark, og peker på mange fordeler. 

Naturen er en arena som stimulerer til fysisk aktivitet. Likevel viser studien at barn og unge er 

mindre ute og mindre fysisk aktive enn før, og dette avtar med alderen.  

 

Tall fra Helsedirektoratet (2014) bekrefter dette og sier at barn og unge bruker mer av den 

våkne tiden til passive aktiviteter, og den fysiske formen er på et bunnivå. Tilfredsstiller 91% 

av 6-årige gutter og jenter Helsedirektoratets anbefaling om 60 minutter moderat fysisk 

aktivitet hver dag, synker dette til 78% ved 9-års alderen og 50% ved 15-års alderen.  

 

Barna fyller tiden med mer passive aktiviteter som medfører mye stillesitting. Ifølge Tordsson 

& Vale (2013) er skjermaktiviteter som TV og dataspill de mest dominerende aktivitetene for 

barn. Tordsson & Vale (2013) sier samtidig at det mangler gode tall vedrørende barn opp til 6 

år. Tendensen som er funnet tyder på at barn i økende grad deltar i organiserte aktiviteter.  

Disse «organiserte» aktivitetene som barnet deltar i, og som er i naturen, er som oftest i skog, 

marka eller fjellet både sommer- og vinterstid samt sykkel og bærturer. Barn i familier hvor 

foreldre har høyere inntektsnivå er oftere med i organiserte (overnattings-) turer i skog og 

mark enn når foreldre har lavere inntektsnivå. Foreldrenes utdanningsnivå spiller en mindre 

stor rolle (Skår, 2014). 

 

Klima- og Miljødepartementet (2016) viser til de helsemessige verdiene som ligger i 

friluftslivet og samspillet mellom fysisk aktivitet og naturopplevelser. Internasjonal forskning 

Klima- og Miljødepartementet (2016) henviser til, viser at folk som bor nærmere grøntarealer 

eller natur, har en bedre fysisk og psykisk helse.  

At opphold og ferdsel i naturen har en stor verdi for barnets utvikling er noe som også 

kommer fram. Naturen er et viktig element som bidrar til tilhørighet, bedre konsentrasjons-, 

og refleksjonsevner samt utvikling av følelser og fantasi.  
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Siden naturen ikke er en tilrettelagt lekeplass, er det bare barnets fantasi som setter grenser for 

utfoldelse og lek (Klima- og Miljødepartementet, 2016).  

 

4.3  Sansearenaer  

Til tross for det nostalgiske forholdet mange voksne har overfor naturens betydning i 

barndommen, er det ifølge Skår (2014) bekymringsfullt at norske barn leker mindre i naturen 

enn før. Barnets lek i naturen er dermed under sterkt press. Selv om naturområdene er lett 

tilgjengelige for folk flest, er norske barn i økende grad på mer opparbeidede lekearenaer som 

parker, hager, gatetun og lekeplasser enn i mer naturpregede områder. Av naturarenaer er 

skogen den mest brukte i barnets nærmiljø, etterfulgt av hager. Nærheten til naturen har stor 

betydning for barns valg av lekearenaer. Barn i spredtbebygde strøk leker oftere i 

nærområdets natur enn barn i tettbebygde strøk. Samtidig sier Skår (2014) at over halvparten 

av barn er mindre enn to ganger i måneden ute i skogen om sommeren. På vinteren er det 70% 

som bruker nærnaturområder sjeldent. Lek i skog- og natur er noe barn gjør lite av på fritiden. 

Som oftest er det aktiviteter som å hoppe på trampoline, sykling og utendørslek i nærområdet 

der de bor som fyller denne tiden (Skår, 2014).  

 

At naturen har en beroligende og avslappende effekt på mennesker er allment kjent.  

Dette bekrefter også Wold et al. (2016). Naturopplevelser har stor betydning for barn på 

mange måter, og nevner kvaliteter som avslappet og fri lek, mulighet for samvær og glede, 

mystikk og spenning. Lekeplassene i naturen blir gjort om til barnas egne gjennom sansing, 

kroppslige erfaringer og samspill med andre barn. Samspillet mellom natur, sansing og 

følelser driver leken framover, og studien bekrefter at lek ikke kan være forhåndsbestemt, 

men oppstår av seg selv og utvikler seg underveis med mulighetene den naturlige lekeplassen 

gir. Barn gir uttrykk for viktige følelser som spenning, mestring og glede som oppstår i 

samspill med andre barn i omgivelser som ikke forhånds bestemmer mulighetene.  

Wold et al. (2016) sier videre, at barn i den frie leken er mer kroppslig og sanselig aktivt ved 

minimal vokseninnblanding enn når det er de voksne som styrer leken.  

 

Naturen har dermed en spesiell verdi som barnet opplever på en helt annen måte enn voksne 

gjør. Barnets fantasi, nysgjerrighet og oppdagelsesdrang gjør det mulig å se naturens 

sansemuligheter og implementere disse i den spontane uforutsigbare leken.  
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Naturen gir barnet naturlige utfordringer som er tilrettelagt av naturen selv, mye mer enn 

tilrettelagte lekestativer som er designet for å øve bestemte ferdigheter. Et veltet tre kan 

balanseres på, en nedbøyd tre kan være hest og busker kan danne grunnlag for en hytte. 

Barnet kan selv velge utfordringer som er tilpasset barnets utviklingsnivå og velger aktiviteter 

ut fra disse forutsetningene. Barn trenger tid til å sanse og gjøre seg nye erfaringer. Det er 

derfor viktig at barn får tid til å kunne leke uforstyrret før de selv vil skifte aktivitet. Steder 

hvor barnet kan «gjemme seg» er lettere å finne i naturen enn i en av voksnes tilrettelagte 

lekeplass (Vedum, Dullerud & Ødegaard, 2005). 

 

Naturen er noe som lever og forandrer seg hele tiden, fra dag til dag året rundt. Det er stadig 

noe spennende som skjer. Noen spennende lyder, merkelige lukter og noe spennende som skal 

undersøkes. Barnets reise gjennom naturen kan lett fylles med mye undring og sansing av det 

som skjer. Barnet oppdager tuer, steiner, små krypende dyr, lukter og tar på ting det finner og 

undrer seg over dette. Trær, busker og planter varierer utseende gjennom året og byr på 

forskjellige sanseopplevelser i de forskjellige årstidene.  

Ved å være ute året rundt har barnet mulighet til å oppleve regn, snø, sol, vind og kulde. Det 

oppdager hvordan de forskjellige naturelementene virker på kroppen (Vedum et al., 2005). 

 

I naturen kan barnet selv undre seg over ting og har tid til å la inntrykkene virke inn på seg. 

De fire nedre sansene er med å legge grunnlaget for barnets fysiske utvikling, og særdeles er 

viktig i de syv første livsårene. Derfor er det viktig at disse «viljessansene» får gode 

sanseerfaringer (Paulsen, 2008).  

Dermed kan naturen gi barna viktige sanseerfaringer, som er en viktig del av sansepleie i 

steinerpedagogikken. Sansemulighetene er varierte, og barna lærer gjennom kroppslig 

aktivitet som for eksempel lek i naturen (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

 

4.4  Naturen som arena for viktige sanseerfaringer 

De fysiske rammene rundt barnets lek bidrar til kroppslig og kreativ utfoldelse. Selv om det 

ifølge Buaas (2016) ikke finnes bevis for dette, ser det likevel ut som om enkelte kvaliteter 

ved det fysiske miljøet virker mer forløsende enn andre. Ytre inntrykk påvirker sansene våre 

uansett hvor vi befinner oss. I møte med omgivelse oppstår kreativiteten, og det er viktig at vi 

er åpne, mottakelige og med oppmerksomhet rettet mot øyeblikket.  
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Helhetlige sanseerfaringer kan oppstå i naturområder som skog, fjæra og fjellet, og kan virke 

stimulerende på samtlige sanser (Buaas, 2016).  

Hører vi på fuglesang, lukter vi jord og føler vi skarp luft mot huden, opplever vi en 

vårfølelse. Denne kompleksiteten knyttes til en fysisk omgivelse som skal, for å være 

sansemessig interessant for barn, ha en vis uorden. Totalt kaos eller orden er ikke særlig 

interessant. Kompleksiteten oppstår midt imellom det forutsigbare og uforutsigbare, det 

stabile og ustabile, det periodiske og tilfeldige. Det er av sansemessig betydning for barnet å 

få en flyt i sansingen i forbindelse med lek og kreativ utfoldelse. Buaas (2016) viser til 

viktigheten av en balanse mellom de ulike fasene, hvor barnet kan dra nytte av sansemiljøer 

med mer eller mindre struktur og tilfeldigheter. Mens komplekse og stimulerende 

sansemiljøer gir rom for nye erfaringer, bidrar hjemmevante sansemiljøer til fordypning og 

bearbeiding (Buaas, 2016).  

 

Barnet hermer hverandre, kjenner på følelsene sine når de beveger seg i bakker og ulendt 

terreng og får kjenne gjørme mellom fingrene. Dette er viktige sanseerfaringer for barn som 

gir mening, mestring og glede. All disse små og store sanseopplevelsene utfordrer barnets 

sanser og bidrar til at barnet blir kjent med de ulike elementene rundt seg. Det er viktig å 

skape trygghet rundt barnets sanseopplevelser utendørs året rundt. Fasting (2017) beskriver 

snøen som et ypperlig materiale for barnet å utforske, et materiale som barnet aldri finner 

sannheten i om hva snøen egentlig er for noe. Barnets trang til sansing, bevegelse, skapning 

og spenning er viktig å ta vare på, og støtter opp under det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  

 

Rikke Kjensli er pedagog ved Mikaelgården Steinerbarnehage i Oslo. Her er barn på 

storebarnsavdelingene ute gjennom hele året. Erfaringene hennes er at det ofte er foreldrene 

som vurderer om barnet liker å være ute i naturen eller ikke, og ikke barnets egentlige natur 

som bestemmer dette. Hun påpeker at barn har en dragning til naturen, og barnets møte med 

naturen beriker barndommen og gir verdifull kompetanse og kjærlighet til alt som lever 

(Kjensli, 2017). 

Kjensli (2017) sier at barn som leker i naturen utvikler en bedre motorikk, språk og sosiale 

evner i forhold til barn som oppholder seg mer på lekeplasser. Å gå og løpe på et variert og 

mer ujevnt underlag samt klatring på trær og bergvegger krever en utvidet og mer kompleks 

motorikk. Samtidig bidrar dette til økt samarbeidsevne og problemløsningsevne, i tillegg at 

fantasien må brukes i større grad.  
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Bruk av skogen bidrar til å utjevne forskjellene i barnegruppen. Naturen virker inkluderende 

og tilbyr forskjellige typer undringer og utfordringer til alle barna. De forskjellige 

påkjenningene av været gjennom året, bidrar til at barnet får forskjellige typer sanseerfaringer, 

og lærer å kle seg etter forholdene.  

Alle sanseerfaringer bidrar til at barnet blir bedre kjent med sin egen kropp, og erfaringene 

lagres som et fysisk minne i barnet som det kan bygge videre sanseerfaringene på (Kjensli, 

2017). 

 

4.5  Organisert lek versus frilek 

Som beskrevet tidligere i kapittel 4, finner stadig mer av barnets lek, sted i organiserte former. 

Skår (referert i Pileberg, 2015) bekrefter samme utviklingen som kommer fram i en 

spørreundersøkelse blant foreldre. Høye forventninger fra foreldrene om at barnets lek i 

naturen skal være organisert, gjør at de føler at de må bli enda flinkere til å organisere barnets 

lek. Foreldrenes høye forventninger kan være en barriere for å ta barnet med ut i naturen 

(Skår, referert i Pileberg, 2015).  

 

Dervo (2014) beskriver nærnaturen som en viktig del av barnets friluftsliv, som burde 

integreres i barnets hverdag. Den voksnes rollen og barns mulighet til egenstyrt lek ute og å 

kunne gå selv til kjente og attraktive sansestimulerende steder er en viktig faktor for å vekke 

barnets interesse for å være ute i naturen.  

 

I Solsida naturbarnehage på Hadeland får barna ikke leker, men må bruke naturen. 

De peker på viktigheten av at leken kan vokse fram i hvert enkelt barn og i samspill med 

andre. Pedagogene mener at når vi gir barnet bestemte leker, er det de voksne som styrer 

leken. De viser til viktigheten av barnets frie lek, hvor barnet selv kan bestemme lekens 

utvikling og på den måten stimulere sine sanser i tråd med utviklingen sin (Vedum et al. 

2005).  

Barnets egenstyrte lek har ikke noe mål i seg selv, men barn leker fordi de liker det og 

forholder seg ikke til de voksne reglene, målene og retningslinjene ifølge Skår et al. (2016). 

Barn kan skifte rolle der og da i leken og er ikke så opptatt av å være flinke eller oppnå visse 

mål. Den rommer undring og oppdagelse og inneholder helt andre kvaliteter enn når de 

voksne styrer leken. Nyere former for naturopplevelser er ofte planlagt av voksne og gir barna 

dermed mindre frirom til å bruke sin egen fantasi.  
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Siden fritiden til norske barn i dag i høy grad er preget av organiserte fritidsaktiviteter, er det 

enda viktigere å styrke barnets «frie tid» hvor barn selv kan bestemme tidsbruken sin. Ved å 

legge til rette for egenstyrte naturopplevelser kan barn på egne premisser stimulere sansene 

sine og på den måten bidra til sin egen utvikling, samt å bygge selvtillit ved å ha glede, 

oppleve mestring av nye ferdigheter og være mer sammen med andre barn, noe som barn 

ønsker seg mer av (Skår et al. 2016).  

 

4.6  Risikofylt lek 

Flere nordiske studier om naturpreferanser viser at barn ser med andre øyne på naturen enn 

voksne. Barn har mer fokus på de «ville» elementene i naturen som landskapenes mystikk og 

kompleksitet som skogsglenner, bekker, vann og forskjellige typer planter og trær. Jo flere 

muligheter og variasjon i naturlandskapet, desto bedre er dette egnet til lek hvor barnet ved å 

være en del av naturen får mulighet til å stimulere sanseerfaringene sine (Skår et al.,2016).  

 

Det ligger i barnets natur å utforske sine omgivelser og kroppens muligheter gjennom 

sansingen. Det tester ut muligheter og begrensninger og finner ut gjennom leken hva som er 

trygt og utrygt (Kunnskapsdepartementet, 2006). Også Sandseter (2014a) bekrefter dette. 

Barn opptil 6 år foretrekker ofte leker som utfordrer blant annet likevektssansen. Farefulle og 

bråkete leker bidrar til å teste barnets fysikk og mestringsfølelse (Kunnskapsdepartementet, 

2006).  

Klatring er en aktivitet som barna ofte søker etter. Her kommer mange naturelementer i bildet. 

Store steiner, skråninger, trær og jordhauger er noen av disse. Hvis barna får muligheter til å 

opparbeide seg bred bevegelses- og sanseerfaring, forstår barna i stor grad sine egne 

muligheter. De klatrer ikke uten videre høyt opp i et tre, men tilpasser aktiviteten sin stort sett 

etter sin progresjon når det gjelder blant annet motorikk og risikomestring. Barn trenger å 

kunne søke etter utfordringer og spennende opplevelser.  

Sandseter (2014a) deler den risikofylte leken inn i forskjellige kategorier som høyde, fart, 

farlige redskaper og elementer og kamp. Barnet balanserer ofte på grensen ved denne typen 

lek og overvinner frykten for risikoen leken inneholder, som gjør det akkurat spennende. 

Risikofylt lek bidrar til at barnet kan oppnå positive følelser som glede, mestring, spenning og 

selvtillit. Barnet opplever at risikofylt lek er både morsom og skummel samtidig, og opplever 

disse kontrasterende følelsene som spennende.   
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Til tross for at barn er forskjellige når det gjelder å oppsøke risiko i leken sin, tester alle barn 

stadig sine grenser og har sine egne terskler for hvilken risiko de mestrer. Å klatre opp til en 

grein kan derfor oppleves like spennende som å klatre helt til topps. I lek kan barnet oppleve 

risiko innenfor trygge rammer, som ifølge Sandseter (2014a) gjør barnet bedre rustet til å 

møte risikoer som voksen. Hun henviser også til at naturen har et utfordrende og uforutsigbart 

sansemiljø, som gjør at barn som leker i disse miljøene har en bedre motorisk kontroll og 

koordinasjon enn barn som leker mest på tilrettelagte lekeplasser. Barn opparbeider seg 

gjennom risikofylt lek i naturen rikelig med sanseerfaringer, som er et viktig bidrag i barnets 

mentale og fysiske utvikling. En annen viktig side er at barnet overvinner redsel og angst for 

noe gjennom å ta del i risikofylte leker. Gjennom å eksponere barnet for noe som i 

utgangspunktet fryktes, kan gjennom sanseerfaringene redselen eller angsten overvinnes. Det 

kan forebygges at denne frykten tas med videre i livet og som dermed kan virke hemmende 

ved å fungere normalt. Det er viktig at barn selv får mulighet til å tolke naturmiljøenes 

muligheter og hvordan denne kan brukes til å skape lek. (Sandseter, 2014a).  

Naturen viser seg å være en god sansestimulerende arena for barn som gir allsidige 

utfordringer, og legger til rette for fysiske og motoriske ferdigheter, mestring og virker 

spenningsregulerende. Naturen gir uante muligheter for barn til å utforske og oppleve og 

dermed stimulerer barnets sanseerfaringer på mange ulike plan. I tillegg er den en utmerket 

arena for å bli bedre til å mestre og takle blant annet risikosituasjoner underveis 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, Nilsen, 2016).  

 

4.7  Oppsummering av kapittel 4 

I dette kapittelet har jeg sett på hvilke muligheter dagens barn har i forhold til friluftsliv og lek 

i naturen samt tilstanden til den fysiske aktiviteten. Deretter vises til utviklingen i samfunnet 

som går mer i retning av organiserte aktiviteter i tilrettelagte miljøer, og hvordan naturen kan 

gi barnet viktige sanseerfaringer ved hjelp av flere praksiseksempler. Barns egenstyrte lek og 

risikolek beskriver til slutt eksempler på hvordan det kan jobbes med dette i barnehagen.  
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5. Voksenrolle i barnehagen 

I dette kapittelet presenteres hvilken rolle de voksne i barnehagen har i forhold til barnets 

sanseerfaringer. De voksne som forbilde for barnets etterligning har å si, samt hvilke 

utfordringer som møtes i praksis for å ivareta barnets trygghet i barnehagen er noe som 

kommer fram. Videre belyses hva steinerbarnehagene kan bidra med, for at barn får viktige 

sanseerfaringer som legger grunnlaget for en indre erfaringsverden hvor de nedre sansene 

spiller en betydelig rolle.  

 

5.1  Voksenrolle  

Ifølge den nye rammeplanen for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017) skal barnehagene 

ivareta barnas behov for lek og læring. Lekens egenverdi skal anerkjennes og være en arena 

for barnets utvikling og læring. Det er viktig at det allerede i barnehagealderen legges et 

grunnlag for gode vaner og handlingsmønstre, og å inkludere barnet i aktiviteter hvor barn 

kan være i bevegelse.  

Også i den lokale rammeplanen for steinerbarnehagene (Steinerbarnehageforbundet, 2018) 

henvises det til viktigheten av at barnet skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

utviklingsprosesser.  

 

Nilsen (2016) bekrefter viktigheten av barnets holdninger og erfaringer i forhold til fysisk 

aktivitet, særlig i barnehagealder. Barnets holdning til naturen bygges her opp over tid. Det er 

de voksne i barnets nærmiljø som har ansvaret for at holdningene smitter over på barna. 

Oppdagertrang, nysgjerrighet, ønske om å ta del i barnets undring og en positiv innstilling til 

naturen som sansearena er noe barna ønsker seg fra de voksne. Endring i oppvekstsvilkårene 

kan være en medvirkende årsak at voksne har mindre tid til å være sammen med barn i 

naturen, og det er lettere å kjøpe seg fri (Nilsen, 2016). 

Skår (2014) bekrefter i sin studie at barn i mindre grad er ute i naturen uten voksne til stede, 

men peker på at mange barnehager er blitt flinkere til å bruke uteområdene.  

 

Ifølge Pedagog Knurt-Ivar Morsdal (2016) ved Læringsverkstedet barnehage i Bodø er 

naturen et glemt fagfelt i barnehagene. Han peker på de mange fordelene ved naturen som 

sansearena. Det oppleves mindre konflikt, barna er nysgjerrige og spørrende og viser en mer 

variert og kreativ rollelek samt at barn er mer hjelpsomme overfor hverandre. Utover dette 

hjelper lek i naturen både den grov-, og finmotoriske utviklingen.  
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Morsdal (2016) understreker viktigheten av at barnehagepersonalet og ser de 

sansestimulerende elementene naturen har å by på, og er aktive i barnets oppdagelsesprosess.  

 

For at barnet kan gå på den sanselige oppdagelsesferden og bli interessert i naturen, er det 

viktig at de voksne, også i barnehage, gir barnet tilstrekkelig frihet uten for mye program. 

Ansvaret barnehagepersonalet har for barnet samt følelsen av at de voksne skal gå foran når 

det gjelder aktiviteter, kan være et dilemma å få det til. En måte å overvinne denne hindringen 

på, kan ifølge Kjær (2018) være å innrette en fast base i naturen som både er kjent for barna 

og voksne. Et slikt velkjent sted gir trygghet til både barn og voksne, og barnet kan oppnå 

mange sanseerfaringer ved å være på oppdagelsesferden i et ustrukturert sanserom.  

 

For en pedagogisk leder er det derfor viktig å inneha de nødvendige kunnskapene til å kunne 

legge til rette for gode utedager for avdelingen, og kunne tilpasse uteaktiviteter etter årstiden 

og barnegruppe. Det er mange barnehagelærere som bekrefter at leken har gode vilkår i 

naturen. Der styrkes samspillet i barnegruppen, og gode samspill og felles opplevelser gir 

barna et godt grunnlag for leken inne også.  Å være mye ute i frisk luft virker i tillegg positivt 

på barnets helse (Langholm, 2011). 

 

Kvaliteten på barnets møte med mennesker rundt seg er avgjørende for læringsutbyttet. Det 

stilles derfor høye krav til de voksne som jobber i barnehage. De skal ta utgangspunkt i 

barnets nysgjerrighet og interesser, og stimulere dem til å oppleve ting med alle sanser samt 

undre seg over fenomener i naturen. Samtidig er det mange krav fra rammeplanen som 

personalet skal forholde seg til og implementere i barnehagehverdagen. Det er derfor viktig at 

barnehagene er kritiske til hvordan de disponerer tid til forskjellige gjøremål som møter og 

andre aktiviteter, som hindrer pedagogen i å jobbe direkte med barna, for dermed å gi bedre 

mulighet til å stimulere barnets sanseerfaringer i naturen (Maanum, 2013).  
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5.2  Utfordringer i praksis 

Som nevnt har barnehagene ifølge rammeplanen (Utdanningsdirektoratet, 2017) ansvar for å 

ivareta barnets behov for lek og læring og legge til rette for dette i det pedagogiske arbeidet. I 

fagområdet Natur, miljø og teknologi heter det at det er barnehagens oppgave å bidra til at 

barn blir glade i naturen, og får erfaringer derfra fra ulike årstider.  

Dette skal nås ved å legge til rette for et mangfold av naturopplevelser, legge til rette for at 

barna blir nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener og opplever tilhørighet til naturen 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

Kunnskapsdepartementet (2006) understreker at barnets oppfatning av hva som er en god tur 

er viktig, da dette ofte ikke samsvarer med de voksnes syn på dette. Det hersker ofte et bilde 

av at «å være på tur» handler om vakker natur med vidt utsyn. For barn derimot handler turen 

i naturen om å se og høre «her og nå», og saumfare bakken på let etter noe som fanger 

oppmerksomheten og som blir gjenstand for lek og undring. Samtidig blir mange sanser 

stimulert. Barnehagens nærmiljø kan derfor nyttes i enda større grad til sansestimulerende 

aktiviteter enn det mange barnehager gjør i dag. Relativt små grønne områder i parker og 

mellom boligblokker, som kanskje ikke trenger å være større enn 900 m2, kan for små barn 

allerede være et spennende univers å utforske.  

 

Økt fokus på sikkerheten i samfunnet er noe som skal tas med i vurderingen om risikolek når 

denne finner sted i naturen. Til tross for at flere studier har vist at barn mellom 2-6 år 

foretrekker leker som stimulerer likevektssansen, som risikofylt lek ofte innebærer, har 

bråkete leker hvor fysisk styrke testes ofte en lav status blant pedagogene. Ved at barnet 

bruker sin egen oppfatning om hva som er farlig, begrenses barnets mulighet til å stimulere 

nettopp disse sansene. Sandseter (2014a) viser til at menn som jobber i barnehagen har en mer 

positiv holdning til risikolek enn kvinner. Siden hovedandelen av alle som jobber i 

barnehagen er kvinner, er det grunn til å være oppmerksom på dette. Ifølge Sandseter (2014a) 

bør barnehageansatte spørre seg om det er barnets behov eller egne grenser som er avgjørende 

for hvor grenser settes for barnets risikofylte lek. Det er viktig at både barnehagepersonalet og 

foreldre i verdivalget i forhold til risikofylt lek oppnår enighet om hva som «risikeres» for at 

barnet skal få med seg både de fysiske, motoriske, sosiale og mentale fordelene som er viktige 

for barnets helhetlige utvikling og risikomestring.  
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Barnet skal få mulighet til å teste seg på risikoer i leken innenfor trygge rammer, og dermed 

være bedre rustet til å takle risikofulle utfordringer senere i livet (Sandseter, 2014a). 

 

Til tross for økt frykt for skader ved risikolek, noe som lek i naturen ofte medfører, bekrefter 

en undersøkelse gjennomført av Sandseter, Sando, Pareliussen & Egset (2014b), at det skjer 

forholdsvis sjeldent alvorlige ulykker i norske barnehager.  

Det økende sikkerhetsfokuset kan likevel ha innvirkning på måten barnehagene legger til rette 

for barns utvikling og læring, og kan stå i motsetning til barnets sanselige behov for lek i 

utfordrende omgivelser i naturen, som det beskrives i rammeplanen. Enkelte barnehager 

begrenser derfor lek og opphold i risikofylte omgivelser. Det er med andre ord de voksne som 

oftest begrenser barnas sansemuligheter i naturen, og ikke barna selv.  Barnets sikkerhet i 

barnehagen skal selvfølgelig ivaretas, men ifølge Sandseter et al. (2014b) er det grunn til 

bekymring når barnets mulighet til å møte utfordringer begrenses på grunn av de voksnes 

bekymring som går på bekostning av at barnet selv kan lære å mestre risikosituasjoner 

gjennom lek og ulike aktiviteter i utfordrende naturmiljøer.  

 

5.3  Hva kan steinerbarnehagene bidra med? 

Steinerbarnehagene følger i tillegg til den nasjonale rammeplanen for barnehagene den lokale 

rammeplanen for steinerbarnehagene. I steinerpedagogikken vektlegges en helhetlig 

pedagogikk som betyr å legge grunnlag for et balansert samspill hvor begrepene vilje, følelse 

og tanke betoner de forskjellige områdene. Denne legger grunnlaget for et balansert samspill 

mellom det kroppslige, følelsesmessige og kognitive hvor sansene har en avgjørende rolle 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Idealet ved oppdragelse til frihet betyr at hvert barn kan utvikle seg selv ved å anerkjenne det 

usynlige, følelsesmessige, kroppslige og sosiale. Da sansepleie danner et av grunnprinsippene 

i barnehagealderen, er det viktig at barnehagepersonalet er bevisst på dette. Denne er med på å 

legge grunnlag for sammensmelting av praktisk og teoretisk kunnskap. 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018).   

 

De fire nedre sansene som preger barnehagealderen har til felles at de er gjennomtrengt av 

barnets vilje til å utforske verden rundt seg og å påvirke de kroppslige prosessene. Disse 

sansene har til felles at de virker ut fra barnet selv, og danner en indre erfaringsverden som 

barnet bruker igjen som grunnlag for videre kroppslige sanseerfaringer (Aepli, 2003). 
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For å stimulere disse erfaringene trengs det relativt enkle midler. Carlgren & Klingborg 

(2016) beskriver viktigheten av «uferdige» elementer i barnehagen hvor barn kan bruke 

fantasien og sansene til å opparbeide seg erfaringer med omgivelsene sine.   

 

Barnehagepersonalets kunnskap og bevissthet om kvalitet og materialer som utformer de 

fysiske omgivelsene til barna er viktig. Det skal støtte opp under barnets vilje til å bli kjent 

med verden rundt seg og dermed stimulere sanseerfaringene. Sanseerfaringene i naturen 

former en viktig del av sansepleie i steinerpedagogikken, og gir rom for livsnære 

sanseerfaringer som innebærer læring med kroppen (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

 

For at barnet kan tilegne seg mange sanseerfaringer er den voksnes rollen av stor betydning, 

og barnehagepersonalet bør være bevisst på sin rolle i møte med barnet. Ved å være gode 

forbilder for barnet, kan kroppslig bevegelse bli stimulert, i tillegg legges det på den måten til 

rette for mange sanseerfaringer for barnet. Gjennom berøring, livsglede, bevegelse og 

orientering tilegner barnet seg sanseerfaringene som legger et solid grunnlag for barnets 

utvikling (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

 

5.4  Oppsummering av kapittel 5 

Den nasjonale rammeplanen (Utdanningsdirektoratet, 2017) legger tydelige føringer over hva 

som forventes av barnehagepersonalet for å tilrettelegge for at barnet skal kunne utfolde seg 

fysisk gjennom lek og læring for å stimulere sansene. En bevisstgjøring av de voksnes 

holdning blant barnehagepersonalet i møte med barnet hjelper i det pedagogiske arbeidet når 

det gjelder å legge til rette for barns sansemuligheter. Slik jeg forstår det er det viktig at de 

voksne ikke overfører egen redsel når det gjelder lek, på barna, men la barna utforske den 

verden rundt seg mer på egenhånd. Dermed kan barnet tilegne seg kroppslige 

sanseerfaringene, og da bidrar steinerbarnehagene til at barnet er bedre rustet på utfordringer 

som kommer senere i livet.  
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6. Drøfting 

I teoridelen har jeg lagt frem betydningen av sansing for barnet og hvilket bidrag naturen kan 

gi for å gi barnet viktige sanserfaringer. Temaet er blitt belyst fra ulike perspektiver ut fra 

faglitteratur og praksis. 

 

6.1  Viktighet av sanseerfaringer ved bruk av naturen i steinerbarnehagen 

Viktigheten av sanseerfaringene for barn blir nevnt fra flere hold. I både den nasjonale 

rammeplanen fra 2017 (Utdanningsdirektoratet) og lokale rammeplanen til 

steinerbarnehagene (Steinerbarnehageforbundet, 2018) vektlegges tilrettelegging av 

utfordrende lekeomgivelser for barna som stimulerer sansene. Naturen blir nevnt som en 

arena hvor barnet møter ulike utfordringer og den legger dermed grunnlaget for spørsmålet 

om hvordan naturen kan gi barn viktige sanseerfaringer.  

Hvilke sanser påvirker barnets utvikling mest i den første syvårsperioden? Og hvordan kan 

naturen brukes til å bidra til barnets allsidige sanseerfaringer?                                                                                      

Viktigheten av sansing som ble nevnt i kapittel 2 viser at sansing blant annet bidrar til 

utvikling av sentrale funksjoner i hjernen og nervesystemet (Mathisen, 2000). Barnet blir 

kjent med sin egen kropp gjennom erfaringer av egne sanser og er med på å legge grunnlaget 

for samspillet mellom det kroppslige, følelsesmessige og det kognitive. I det 

utviklingspsykologiske perspektivet steinerpedagogikken er basert på, er kroppslige 

sanseerfaringer like viktig som det kognitive i barnehagealderen (Steinerbarnehageforbundet, 

2018).  På den måten stimulerer steinerpedagogikken etter min mening de kroppslige 

sanseerfaringene som preger barnet og gi sansestimuli som passer best til barna i denne 

perioden. 

Som skrevet i kapittel 3 består Steiners sanselære (1992) av tolv sanser. Særlig de fire nedre 

sansene er gjennomtrengt av viljesaktivitet som påvirker kroppen i denne perioden (Aepli, 

2003). Ifølge Merleau-Ponty (1994) gir kroppen oss en sanselig tilgang til verden, og gjennom 

stimulanser av nervesystemet oppfatter kroppen sanseinntrykk. Sanseinntrykkene gjennom 

barnets egne sanser er dermed essensielle for utviklingen.  

Etter min mening er naturen derfor en ypperlig sansearena for barn. Her støttes det opp under 

barnets utforskertrang. I tillegg kan barna være fysisk aktive med hele kroppen og gjennom 

egenstyrte sanseerfaringer bli kjent med sin egen kropp og verden rundt seg.  
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Den fysiske omgivelsen skal være sansemessig interessant for barna for å stimulere barnas 

kreativitet og fantasi i leken sin og bidrar på den måten til viktige sanseerfaringer.  

Magrete Skår uttalte at: 

«Det er når barna får leke fritt at de oppnår den tetteste og mest sanselige kontakten med 

naturen» (Skår, referert i Pileberg, 2015). 

Derfor mener jeg det er viktig å utsette barnet for mest mulig varierte egenstyrte 

sanseopplevelser særlig i de første leveårene, og naturen burde absolutt være en del av denne 

sansearenaen. Naturen er i dag et område som bør ha et sterkere fokus i barnehagene og 

integreres på en bedre måte enn det blir gjort i dag. En måte på hvordan det kan legges til rette 

for dette viser Mikaelgården steinerbarnehage i Oslo. Her får barna være ute i naturen året 

rundt og kan bevege seg i ulendt terreng, klatre på stein og trær, og kan på den måten tilegne 

seg viktige sanseerfaringer. Slike sanseerfaringer er ifølge Mathisen (2000) et viktig grunnlag 

for barnets utvikling og muligheten til å bli kjent med sin egen kropp på ulike måter.  

Ut fra egne interesser kan barnet få viktige sanseerfaringer og bruke disse kroppslige 

erfaringene til å utvikle seg i frihet. Dette betyr at barnet selv må få kunne bestemme hva og 

hvordan det ønsker å sanse med kroppen sin for å gi de beste livsnære sanseerfaringene. Dette 

er et av de grunnleggende elementene i steinerpedagogikken. Slike livsnære sanseerfaringer 

danner grunnlaget for sammensmelting av praktiske og teoretiske ferdigheter og hjelper 

barnet til å utvikle seg selv ved å anerkjenne det følelsesmessige, kroppslige og sosiale 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Etter min mening bør barn selv, gjennom kroppslige sanseerfaringer, kunne få oppleve 

hvordan det er å bli vått når det regner eller vannet blir til is når det fryser og oppfører seg 

annerledes. På den måten kan naturen gi barna viktige sanseerfaringer.  

 

6.2  Hvordan kan de voksne bidra til barnets sanseerfaringer i naturen? 

Til tross for at naturen har en avslappende og beroligende effekt på oss, viser det seg at 

barnets lek i naturen er under sterkt press, selv om naturområder som skog er lett tilgjengelige 

(Wold et al., 2016). Det er mye som tyder på at økt tidspress samt de voksnes forestilling om 

at lek i naturen bør være organisert, er noen av årsakene til dette. Barn vektlegger andre 

kvaliteter enn voksne i naturen og bør etter min mening kunne styre egen lek og dermed 

sansemulighetene i større grad enn i dag. Dette understrekes av Buaas (2016) og Skår 

(Pileberg, 2015).  
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Jeg synes det er i dag enda viktigere enn før å la barnet i økende grad bestemme hvor og 

hvordan det vil leke fordi leken i stadig økende grad blir organisert av voksne. Vi som voksne 

bør i større grad være bevisst på at barn har andre interesser og opplever tiden på en annen 

måte enn voksne. Målet med å være i naturen med barna bør ikke være turmålet i seg selv, 

men «å være i naturen» og åpne for barnas innspill hvis de oppdager og undres over noe 

underveis.  

Når barnet får bruke «ville» elementer i naturen som ofte er mer risikofylte, til sansing, bidrar 

disse til å oppleve blant annet mestring og selvtillit. Dette støttes opp av Sandseter (2014a) 

som påpeker videre at barnet blir bedre rustet for å møte risikoer som voksen hvis det i 

barndommen har fått mulighet til å utforske og teste sine egne grenser innenfor trygge 

rammer. Barnet må selv kunne forstå sine muligheter og begrensinger i møte med naturen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006; Sandseter, 2014a). De mange elementene i naturen som 

steiner, trær, og været gjennom årstidene bidrar til viktige sanseerfaringer. Dette bekreftes fra 

flere hold (Buaas, 2016; Fasting, 2017; Kjensli, 2017; Skår, 2014). 

I naturen har barnet uten ytre innblanding av voksne mulighet til å egenstendig utvikle leken 

sin.  

Jeg synes at fordelene ved å være ute i naturen under varierende vilkår for sanseerfaringer bør 

være viktigere enn barnehagepersonalets tanke om at det er for krevende å komme seg ut. 

Derfor er det viktig at barnehagepersonalet går foran og viser at det er fint å være i naturen, 

selv om det regner. Oppfatningen blant voksne i barnehagen over at det innebærer en stor 

risiko å være ute i naturen, er trolig årsaken til at mange velger å ikke bruke naturen i større 

grad. Imidlertid mener jeg det bør stilles spørsmål om det her er de voksnes eller barnets 

behov som veier tyngst. Som beskrevet i rammeplanene (Utdanningsdirektoratet, 2017; 

Steinerbarnehageforbundet, 2018) skal barnets rett til medvirkning vektlegges. Dette 

underbygger påstanden om at det er barnets behov som skal stilles foran de voksnes, også når 

det gjelder å bruke naturen som sansearena. Selv om barnets sikkerhet selvfølgelig skal 

ivaretas, skal det ifølge Sandseter et al. (2014b) ikke være noe grunn til å begrense barnets 

opphold i mer risikofylte omgivelser som naturen. De voksnes redsel bør ikke legge 

begrensninger på barnets sansemuligheter.  

For barnehagepersonalet betyr dette i praksis at de må ha tilstrekkelig kunnskap om naturen 

som sansearena og de mange fordelene dette gir i forhold til viktige sanseerfaringer som 

bidrar til mindre konflikt, mer og variert rollelek, og innflytelse på utviklingen av både fin- og 

grovmotorikk.  
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Ved å bruke naturen som sansearena kan barna undre seg over alt som skjer, får oppleve 

naturens forskjellige sider samt hvordan det er å klatre på stein og trær. Derfra får barna 

viktige sanseerfaringer som er med på å legge grunnlaget for utviklingen til et selvstendig 

menneske.   
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7. Avslutning 

Som jeg skrev innledningsvis er jeg veldig opptatt av naturen som sansearena og hvordan 

denne kan brukes til å gi barn viktige sanseerfaringer. Motivasjonen for denne oppgaven var å 

få se på hvordan bruk av naturen er i dag, og hvordan naturen kan brukes som sansearena for 

å gi barna viktige sanseerfaringer. Jeg stilte meg spørsmålet om hvordan viljessansene 

påvirker barnet i de første syv livsårene og hvordan naturen kan brukes for å stimulere akkurat 

disse sansene i barnehagen. Siden kroppen er barnets sanselige tilgang til verden rundt seg, er 

det ekstra viktig å stimulere akkurat disse i barnehagealderen. Egne sanseerfaringer, som for 

eksempel berøring, livsglede, bevegelse og orientering, legger et viktig grunnlag for barnets 

utvikling (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

Økte forventninger om at de voksne bør tilrettelegge og organisere barnets lek i større grad, 

skal ikke virke hemmende for å ta naturen i bruk. Etter min mening bør barnehagene i større 

grad etterkomme barnets ønske om å kunne styre egen lek i naturen og undre seg over det som 

skjer rundt dem. 

Ut fra praksiserfaringer bekrefter Kjensli (2017) at barnets dragning til naturen påvirker 

barnets sanseerfaringer positivt på flere områder som bedre språk, motorikk og sosiale evner. 

Barnet har tilgang til mange flere sansemuligheter ved å være i naturen i motsetning til 

tilrettelagte lekearealer. Jeg synes likevel at det er behov for videre forskning på dette området 

for barn i alderen opptil 6 år, da det er få tall som viser utviklingen som også Tordsson & 

Vale (2013) etterlyser. 

Min avsluttende konklusjon ut fra drøftingen er at steinerpedagogikken har mye bra å bidra 

med for å støtte opp under barnets sanseerfaringer.  I motsetning til andre pedagogiske 

retninger vektlegger steinerpedagogikken den motoriske og emosjonelle utviklingen hos barn 

i større grad og setter barnets utvikling foran samfunnets skiftende behov 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). I tillegg tas det utgangspunkt i barnet som et eget og 

selvstendig menneske og ikke rammeplanen ved utforming av den praktiske pedagogikken. På 

den måten kan det legges et bredere grunnlag for de mange sanseerfaringene som barnet ut fra 

egen interesse kan undre seg over og utvikle videre i sin fantasifylte lek. Likevel er 

barnehagepersonalets positive holdning når det gjelder å være ute i naturen avgjørende for 

barns naturopplevelse og sanseerfaringer. Det er noe som absolutt bør være i bevisstheten i 

det pedagogiske arbeidet. Kroppslige sanseerfaringer i naturen er en unik mulighet for barn i 

barnehagen til å få oppleve trivsel og glede. De er med på å legge grunnlaget for å være godt 

rustet til å mestre fysiske og kognitive utfordringer som kommer senere i livet.  
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