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1.0 Innledning 

 

«Små barn skal ikke vekkes etter 30 minutter i barnehagen! Den danske legen og 

forfatteren Vibeke Manniche sammenligner det å be barnehageansatte om å vekke barna 

midt i en nødvendig middagslur med å be dem å gi barnet halvparten så mye mat som 

barnet trenger. Eller enda verre – ikke noe mat i det hele tatt!» (Ringer i Vann, 2018) 

 

Slik lyder starten på innlegget på Facebooksiden til «Ringer i vann». De publiserte i desember 

2018 et lite utdrag fra boken «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke» som kom 

ut i mars 2019. Et av temaene i denne boken er søvn. Innlegget har fått over 3700 delinger, 

3600 likerklikk og 480 kommentarer. Sammenlignet med tidligere innlegg er dette en markant 

økning på oppmerksomhet. Dette viser at søvn er et tema som interesserer folk. Et raskt 

googlesøk på «barn, søvn» gir fort et resultat på over 6,5 millioner treff. I 2017 ble det 

avholdt Waldorfkurs i København som tok for seg de yngste barnas søvn. Pedagoger som 

Helle Heckmann og Rikke Rosengren ønsket å synliggjøre problematikken omkring de små 

barnas søvn og å formidle kunnskap til pedagoger og andre interesserte (Rosengren, 2017, s. 

8). Søvn er en av de livsnødvendige funksjonene hos menneske. Uten søvn kan vi ikke leve 

særlig lenge. I gjennomsnitt sover vi en tredjedel av livet. Søvn og hvile er derfor noe som 

angår oss alle (Heier & Wolland, 2006, s. 33).  

 

Valg av tema 

Jeg har selv opplevd i mitt arbeid på småbarnsavdeling at barnehageansatte og foreldre kan ha 

motstridende oppfatninger om barnets søvnbehov. Samtidig har jeg sett at barnehageansatte 

iblant har latt barn sove lengere enn det foreldrene ønsket, uten nødvendigvis å informere dem 

om det. Det er en vurdering noen ansatte tar, fordi de mener barnet trenger mer søvn, mens de 

opplever at foreldrene mener det motsatte. Mange foreldre begrunner det at barnet ikke skal 

sove i barnehagen med at de sliter med å legge barnet om kvelden. Personalet på sin side 

opplever at de har et uopplagt barn i barnehagen som ikke takler den lange dagen uten søvn. 

Her oppstår et etisk dilemma. På den ene siden av vektskålen står barnets beste og på den 

andre siden forpliktelsen overfor foreldrene til å dele informasjon og skape tillit. Det er ikke 

alltid så lett å etterkomme alles ønsker, men som voksne i barnehagen skal man være der for 

barna og møte deres behov. På bakgrunn av slike opplevelser og erfaringer har jeg valgt å 

fokusere på soving i barnehagen på småbarnsstadiet (0-3 år).  
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Det er samtidig viktig å finne en løsning på foreldrenes utfordringer og samarbeide med dem, 

noe også rammeplanen krever fra norske barnehager. Barnehagene skal legge til rette for dette 

samarbeidet og begge parter skal arbeide for barnets beste. Foreldrene har rett til 

medvirkning, og det må barnehagene ta hensyn til (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 29). 

Dialog og kommunikasjon mellom barnehage og foreldrene er derfor en vesentlig del av 

denne oppgaven. Å imøtekomme barnas behov på den ene siden og samtidig hjelpe foreldrene 

å finne løsninger for sine utfordringer hjemme, er noe jeg synes er interessant og utfordrende. 

Å finne en fasit som gjelder alle situasjoner er umulig, siden alle barn, foreldre og barnehager 

er forskjellige.  

 

FN har utarbeidet en egen barnekonvensjon. I denne blir barns rett til hvile tatt opp som en del 

av artikkel 31, «Hvile og fritid» (Barne- og Familiedepartementet, 2003, s. 24). Selve 

artikkelen er kortfattet, men FN har også utarbeidet noen kommentarer og en tolkning av 

artikkelen som lyder slik: 

 

«Retten til hvile krever at barn gis tilstrekkelig pusterom fra jobb, utdanning eller 

anstrengelse av noe slag, for å sikre optimal helse og velvære. Det krever også at de 

får mulighet for tilstrekkelig søvn. For å oppfylle retten til både fri fra aktivitet og til 

tilstrekkelig søvn, må det tas hensyn til barns gradvise utvikling og deres 

utviklingsbehov.» (FN, 2013, s. 5) 

 

Også i den offentlige og den lokale rammeplanen får hvile plass. Der sies det at barnehagen 

og de ansatte skal gi barna mulighet for ro og hvile, og legge til rette for det. Bortsett fra det 

vies det ikke mye plass til dette temaet (Utdanningsdirektoratet, 2017, ss. 11, 20, 50; 

Steinerbarnehageforbundet, 2018, ss. 8, 18-20).  Den forrige pedagogiske planen for 

steinerbarnehagene ga mer plass til søvn, og dens betydning ble i større grad vektlagt 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008, ss. 14, 15).   

 

Problemstilling 

Det er store ulikheter i barns søvnbehov, og det bør legges til rette for at alle barn får den 

hvilen de trenger. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan man kan gjøre det best mulig for barn 

som går på en småbarnsavdeling. Hvordan kan man tilfredsstille både barn og foreldre og 
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sørge for at barnet har en best mulig dag i barnehagen. Problemstillingen lyder derfor slik: 

Hvilken betydning har søvn og hvile for barna i barnehagen, og hvordan kan man 

tilrettelegge for at barnas behov blir ivaretatt?  

 

Relevans i dag 

Jeg mener dette er et relevant tema for dagens samfunn. Stadig flere barn tilbringer store deler 

av dagen sin i barnehagen og stimuleres på mange plan. I dag er barna som begynner i 

barnehagen yngre enn tidligere. Antallet 1-2 åringer i barnehagen har økt mye på 40 år. For 

omlag 40 år siden gikk bare 6% i barnehagen. På 20 år steg prosenten til 40% og i dag går om 

lag 80% av alle 1-2 åringene i barnehage (Helle & Fløgstad, 2019, s. 73). 

 

I 2006 ble barnehagene flyttet fra Barne- og familiedepartementet til 

Kunnskapsdepartementet, noe som førte til et annet syn på barnehagene og økt fokus på 

læring (Thoresen, 2017, ss. 36-41). Søvn og hvile er viktig for barnets trivsel og læring. men 

barnets søvnkvalitet har utover det også en innvirkning på familien og de mennesker det deler 

barnehagehverdagen med. Temaet er relevant for alle som har med småbarn å gjøre og derfor 

også for steinerbarnehagene.  

 

Avgrensning 

Jeg vil begrense oppgaven til barn i alderen 1-3 år (småbarnsavdeling), og prioriterer derfor å 

se på søvn framfor annen form for hvile, da de fleste småbarn sover i barnehagen. 

 

I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på de steinerpedagogiske prinsippene for 

barnehagealderen og å se på hvordan man kan anvende dem for å tilrettelegge for god søvn. 

Steiner har også skrevet en del om søvn, men i rammen av denne oppgaven vil det bli for 

omfattende å gå inn på dette. Mye av hans litteratur omhandler hovedsakelig barn i skolealder 

eller voksne og kan derfor ikke så lett direkte overføres til småbarn.   

 

Oppgavens oppbygning 

Jeg har valgt å dele oppgaven inn i fire hovedkapitler. I kapittel 2.0 vil jeg belyse fenomenet 

søvn og noen viktige prosesser som finner sted under søvnen. Det tar for seg søvn generelt, 

søvn i forhold til barn og barnehagen, før det avsluttes med noen generelle råd for gode 
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søvnvaner. Dette kapittelet baserer seg på nyere søvnforskning. Kapittel 3.0 fokuserer på det 

lille barnet. Jeg vil først prøve å belyse noe av det som skjer i hjernen de første årene, før jeg 

går over til temaet stress og ser på hvordan man kan forebygge stress på forskjellige måter. I 

den forbindelse vil jeg trekke inn temaene tilknytning og rytme. Kapittel 4.0 omhandler 

steinerpedagogikk. Der presenterer jeg de tre steinerpedagogiske grunnprinsippene for 

barnehagealderen: etterligning, rytme og sansene. Dette vil bli belyst ved hjelp av den gamle 

og nye rammeplanen for steinerbarnehagene og retningslinjene for steinerpedagogikken fra 0-

3 år i Tyskland. Ellers er de fleste andre kildene bøker og artikler skrevet av mennesker som 

har arbeidet innenfor steinerpedagogikken. Kapittel 5.0 tar for seg foreldresamarbeid, et viktig 

tema for alle som jobber med barn. Her vil jeg se på hva som ligger i foreldresamarbeidet, hva 

som kreves for å danne en god relasjon med foreldrene, hvordan man kan kommunisere med 

dem og hvordan man kan fremme et godt samarbeid for barnets beste. Jeg vil runde av 

oppgaven ved å drøfte og belyse problemstillingen på bakgrunn av disse fire kapitlene og 

samtidig komme med noen egne tanker og kommentarer.  

 

2.0 Søvn 

Siden denne oppgaven tar for seg de yngste barna i barnehagen, fokuseres det på søvn framfor 

annen form for hvile. Først beskrives fenomenet søvn og hva som skjer under søvnen for å 

danne et grunnlag for de etterfølgende kapitlene. Deretter følger et kapittel om søvn relatert til 

barn, et kapittel om søvn i barnehagen og til slutt et kapittel med råd for å oppnå god 

søvnhygiene.   

 

Søvn 

Fra tidenes morgen har det vært ulike meninger om hvorfor vi sover. En stund mente man at 

hjernen befant seg i en tilstand av hvile og passivitet (Gerlach, 2003, s. 13). Med tiden har 

forskning gitt en ny forståelse og vist at det er stor aktivitet i hjernen under søvnen. Men det 

er fortsatt mye man ikke vet og som det må forskes videre på (Huffington, 2017, s. 101). 

 

Under søvnen er hjerneaktiviteten annerledes enn hos våkne mennesker. Det finnes perioder 

med høy aktivitet og perioder hvor det er mindre aktivitet. Søvnen deles inn i 5 stadier, hvor 4 

går under kategorien non-REM-søvn og hvor det femte stadiet er REM-søvn. Under REM-

søvnen har den sovende som regel raske øyebevegelser, og derfra kommer navnet og 
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forkortelsen REM (Rapid Eye Movement) (Ursin, 1996, s. 24). De andre stadiene kalles for 

stadium 1, 2, 3 og 4. Søvnen deles inn i de ulike kategoriene ut ifra målinger registrert med 

elektroencefalogram (EEG). Ved hjelp av EEG kan man registrere hjernens elektriske 

aktivitet, noe som gjøres ved at elektroder blir festet på hodet. Signalene som mottas blir 

forsterket og de blir tegnet ned på et ark. Ut ifra de linjene som tegnes opp, kan man «lese» 

søvnen og se hvilket stadium den sovende befinner seg i. Samtidig som søvnen registreres ved 

hjelp av EEG, måles også øyebevegelser og muskelspenning i haken ved at det henholdsvis 

plasseres to elektroder under haka og en ved hvert øye. I noen tilfeller måles også 

oksygeninntaket (Ursin, 1996, ss. 15-19).  

 

Stadium 1 er det stadiet man befinner seg i under innsovningen. I dette stadiet vil det være 

relativt lett å opprette kontakt med vedkommende. Han/hun vil heller ikke ha fornemmelse av 

å ha sovet dersom han/hun vekkes. Den målte hjerneaktiviteten i stadium 1 er relativ lik den 

vi måler i våken tilstand, bare litt langsommere (Heier & Wolland, 2006, ss. 77-79). I dette 

stadiet kan det også forekomme muskelrykninger (Gerlach, 2003, s. 21). Stadium 2 er det 

neste søvnstadiet og betegnes som lett søvn. Det er mindre hjerneaktivitet enn i stadium 1 og 

under innsovningsprosessen veksler man mellom stadium 1 og 2. Det vil ta mellom 10-20 

minutter før man går over til den dype søvnen (stadium 3 og 4) (Heier & Wolland, 2006, s. 

48). Under stadium 3 og 4 vil det være vanskelig å vekke den sovende. Ut ifra EEG 

målingene finner man her den langsomste hjernerytmen som kan avleses som store bølger, 

derav har de også fått navnet «Slow wave sleep» (Gerlach, 2003, s. 21; Heier & Wolland, 

2006, s. 48). Den dype søvnen gir en følelse av å være uthvilt (Heier & Wolland, 2014, s. 12). 

REM-søvnen karakteriseres av de raske øyebevegelsene og den nesten fullstendige 

avslapningen av musklene, selv om noen muskelrykninger kan forekomme (Ursin, 1996, s. 

24). Pust og hjerteslag blir mer uregelmessig og hjernen slutter med å regulere 

kroppstemperaturen (Heier & Wolland, 2014, s. 14). EEG bildet av REM søvnen ligner på 

stadium 1. De aller fleste drømmer har vi nettopp under REM søvnfasen (Ursin, 1996, s. 24). 

Mennesker har mest REM-søvn mot slutten av natten, mens en finner de lengste periodene 

med dyp søvn den første delen av natten. Søvnen består av en regelmessig veksling mellom 

de ulike stadiene som gjentar seg i flere sykluser. Hver syklus er på mellom 90 og 130 

minutter (Heier & Wolland, 2006, s. 48).  

 

Det er tre faktorer som er viktig i forhold til regulering av søvn. Det er for det første det 

opparbeidete søvnbehov som vokser jo lengre man er våken, for det andre den rytmiske 
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vekslingen i aktiviteten mellom søvnfremmende og søvnhemmende celler i hjernen og for det 

tredje diverse ytre forhold, slik som lys, lyder, temperatur, sengekvalitet og kosthold. (Heier 

& Wolland, 2006, ss. 36-38; Ursin, 1996, ss. 92-99). Inne i hjernen har vi noen celler som er 

med på å styre døgnrytmen, vår «indre klokke». Disse cellene skifter mellom å ha et høyt og 

lavt aktivitetsnivå. Selv om døgnet består av 24 timer, så har kroppens egentlige døgnrytme 

25 timer, men noe av det som er med på å regulere denne døgnrytmen er lyset. Det skjer 

gjennom et komplekst samspill i hjernen. Kort sagt så er lyset med på å øke aktiviteten i de 

cellene som er melatoninhemmende og da blir den våkenhetsfremmende delen i hjernen 

stimulert. Når det om kvelden blir mørkere, snur denne aktiviteten og melatoninproduksjonen 

setter i gang. Melatonin er et søvnfremmende hormon som dannes i hjernen (Heier & 

Wolland, 2006, s. 37; Heier & Wolland, 2014, s. 10). 

 

De ulike søvnstadiene påvirker hjernen og andre kroppsfunksjoner på hver sin måte og alle er 

viktige (Heier & Wolland, 2006, ss. 47-57). Den danske hjerneforskeren Nedergaard la i 2013 

frem en teori om at hjernen vaskes for avfallsstoffer under søvnen, noe som vannkanalene i 

gliacellene sørger for (Helle & Fløgstad, 2019, s. 82). Nervesystem vårt består av både 

nerveceller og gliaceller (Jansen & Glover, 2019). Hvis man har søvnforstyrrelser eller rett og 

slett får for lite søvn, blir denne rengjøringen ufullstendig (Helle & Fløgstad, 2019, s. 82). 

Barn og søvn 

Barns søvnbehov forandrer seg med årene. Et foster sover nesten hele tiden og et nyfødt 

spedbarn sover mellom 16 og 20 timer (Helle & Fløgstad, 2019, s. 86). I løpet av det første 

året skjer det mye i forhold til søvnbehovet og søvnrytmen. Barnet går fra å ha en døgnrytme 

på 4 timer, hvor det våkner ca. hver fjerde time, over til en døgnrytme hvor det sover mest om 

natten (Heier & Wolland, 2006, s. 58). Fra 1-3 års alderen, den tiden barnet går på 

småbarnsavdeling, er søvnbehovet mellom 12-13 timer i døgnet (Helle & Fløgstad, 2019, s. 

86). Slik avtar søvnbehovet gradvis. Fra cirka tre måneders alderen kommer 

melatoninproduksjonen ordentlig i gang (Heier & Wolland, 2014, s. 11).  

 

De første leveårene har barnet mye mer REM-søvn enn senere i livet. Det er gjort studier som 

viser at folk som holder på å tilegne seg ny og krevende kunnskap har en større andel med 

REM-søvn. Man antar derfor at det er en sammenheng mellom REM søvn og hukommelse 

(Heier & Wolland, 2014, s. 14). Hvis man ser på de minste barna er det mye de skal lære seg 

de første årene. Barnet, som først bare ligger, begynner etterhvert å bevege seg i rommet og 
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reiser seg, før det tar sine første skritt. Det utvikler både fin- og grovmotorikken, tilegner seg 

språket og danner begreper. Forskere i Pennsylvania har også påvist en sammenheng mellom 

REM-søvn og tilegnelse/lagring av erfaringer i hjernen. Ved mangel på REM søvn kan 

nyervervet kunnskap og erfaringer lettere forsvinne (Huffington, 2017, s. 47). Når man har 

testet folk på ulike oppgaver har det kommet frem at de presterer dårligere når de har mangel 

på søvn. I tillegg er det også andre faktorer som spiller inn på prestasjonsevnen. Belønning, en 

konkurransesituasjon eller tiden på døgnet kan i tillegg være utslagsgivende i denne 

sammenheng (Heier & Wolland, 2006, s. 70). Ved 5 års alderen stabiliserer REM-søvnen seg 

og forblir relativ lik resten av livet. Mens REM søvnen avtar de første årene, tiltar mengden 

med dyp søvn det første året. Den holder seg ganske stabil under barneårene og helt frem til 

ungdomsårene, hvor den begynner å avta igjen (Heier & Wolland, 2014, s. 17). Under den 

dype søvnen (stadium 3 og 4) skilles det ut veksthormon. Dette hormonet har blant annet en 

viktig betydning for barnets lengdevekst. Siden utskillelsen av dette hormonet er avhengig av 

søvn, kan det oppstå vekstproblemer dersom barnet sover for lite eller lider av 

søvnforstyrrelser (Ursin, 1996, s. 37). Også andre viktige hormoner produseres om natten, 

men ikke alle er avhengig av søvn, fordi noen av dem kun reguleres av døgnrytmen (Heier & 

Wolland, 2014, ss. 14, 15).  

 

Mens stadium 1 varer ca. 10 minutter for et lite barn, varer fasene 3 og 4 opptil 40 minutter. I 

disse fasene fjernes unødvendige koblinger i hjernen, og gjennom det frigjøres det plass for 

nye erfaringer og ny informasjon. REM søvnen inntreffer omtrent etter 1 time og har stor 

betydning for barnets motoriske utvikling (Helle & Fløgstad, 2019, ss. 84,85).  

Når voksne har sovet for lite, føler de seg gjerne uopplagte, søvnige og slitne, men hos små 

barn kan det uttrykke seg på en annen måte. I motsetning til voksne kan barn bli hyperaktive 

hvis de sover for lite, og tilstanden kan forveksles med ADHD symptomer (Huffington, 2017, 

s. 47). Søvnforstyrrelser er ikke alltid så lett å skille fra atferdsproblemer og psykiske lidelser. 

Ofte går de hånd i hånd (Heier & Wolland, 2006, s. 270) 

 

Søvn i barnehagen 

På en småbarnsavdeling sover de fleste barn i løpet av barnehagedagen. De yngste sover 

kanskje to ganger, både formiddag og ettermiddag. Etter at de har fylt ett år kutter de fleste ut 

formiddagssøvnen, og sover bare en gang etter formiddagsmaten. Når barna senere nærmer 

seg treårsalderen er det noen som slutter med å sove, og går over til en hvilesituasjon. Barn i 
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barnehagen trenger stort sett mer søvn og hvile enn barn som er hjemme 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 14). I barnehagen sover barna sammen med andre barn, 

og det oppstår en sosial situasjon, noe annerledes enn hjemme (Grundiz, 2013, ss. 105, 106). 

Gromicko mener at søvnen under dagen har stor betydning i dagens samfunn med sitt stadig 

økende tempo. Den sørger for at barnet føler seg uthvilt og kan ta inn nye inntrykk på 

ettermiddagen. Hvis man hopper over denne middagssøvnen, så er den tapt og kan ikke tas 

igjen om natten. På den andre siden er det mulig å kompensere for mangelfull nattesøvn 

gjennom en god og lang middagssøvn. I innledningen ble det nevnt at mange foreldre ønsker 

at barnet deres enten ikke sover eller at det blir vekket etter en kort stund (30 min), slik at det 

lettere faller i søvn om kvelden. Gromicko mener derimot at jo mer foreldre og barnehagen 

klarer å gjennomføre faste og regelmessige sovetider midt på dagen, desto lettere vil barnet 

kunne falle i søvn, også om kvelden (Gromicko, 2019, ss. 4, 5). Viktig er det derimot å passe 

på at barnet har fått tilstrekkelig med fysisk aktivitet i løpet av dagen (Rosengren, 2017, ss. 6, 

7). I en psykologisk studie fra universitetet i Arizona ble det undersøkt hvilken innflytelse 

søvn midt på dagen har for hukommelsen hos barn. Det viste seg at barn klarer å huske 

informasjon kortere tid enn ungdommer og voksne. Hvis de derimot får sove innenfor fire 

timer etter at de har mottatt ny informasjon, har det en gunstig effekt på hukommelsen. Dette 

tyder på at barn trenger flere sove-/hvileperioder enn voksne for å kunne huske det de har lært 

(Hupbach, Gomez, Bootzin, & Nadel, 2019, s. 1012).  

 

Råd for god søvnhygiene 

Det er mange som gir råd og tips om hvordan man kan utvikle gode søvnvaner. De fleste av 

disse rådene gis med tanke på nattesøvnen. Her er noen av anbefalingene for søvn generelt 

samlet: 

 

Det anbefales å dempe belysningen, da lys som sagt er med på å bremse 

melatoninproduksjonen (Huffington, 2017, s. 200). Samtidig er det viktig å være litt ute i 

dagslyset hver dag, og da minst en halv time daglig (Ursin, 1996, s. 74). Blått lys fra 

elektronikk er med på å redusere melatoninproduksjonen. Når man har lagt bort elektroniske 

apparater vil produksjonen etterhvert komme i gang igjen, men det vil ta litt tid (Huffington, 

2017, s. 201). Det er viktig å være oppmerksom på barnets omgivelser og de faktorene som 

kan påvirke det, slik som temperatur, lyder og liggeunderlag (Heier & Wolland, 2014, s. 22). 

For å sove er den ideelle temperaturen et sted mellom 15,5°c og 19°c. Dersom den går 3-5 
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grader opp eller ned vil det kunne påvirke søvnen (Huffington, 2017, s. 203). Ideelt sett bør 

rommet hvor barnet sover hovedsakelig brukes til dette ene formål, slik at man kan slappe av 

og ikke forbinder rommet med noe annet (Gerlach, 2003, s. 121). Utformingen av rommet er 

også viktig. Det skal ha en beroligende atmosfære (Huffington, 2017, s. 201). Et av de mest 

gjentatte rådene er å holde faste leggetider og - nesten enda viktigere - faste tider for å stå 

opp. Disse tidene skal være noenlunde de samme både i helger og på hverdager (Gerlach, 

2003, s. 121; Heier & Wolland, 2014, s. 22; Ursin, 1996, ss. 74, 75). Faste ritualer i 

forbindelse med leggesituasjonen kan ha en positiv effekt (Heier & Wolland, 2014, s. 22). Det 

kan være å lese en bok på sengen, synge en bestemt sang eller noe lignende. Dette hjelper å 

roe ned barnet og gir det et signal om at nå er det leggetid (Heier & Wolland, 2006, s. 256).  

Det anbefales ikke å spise tunge måltider senere enn 3 timer før man legger seg (Ursin, 1996, 

s. 74), men det er heller ikke bra å legge seg sulten (Gerlach, 2003, s. 122). 

 

Ifølge Heier og Wolland er det viktig med fysisk aktivitet i løpet av dagen. Det er derimot 

uheldig med mye fysisk aktivitet rett før barnet skal legge seg, for da tar det gjerne lengre tid 

å falle til ro og sovne (Heier & Wolland, 2014, s. 22). Den siste timen før legging er det 

hensiktsmessig å roe ned tempoet (Gerlach, 2003, s. 121). 

 

Det anbefales å la barn som sover midt på dagen gjøre det hver dag, både i barnehagen og 

hjemme. Og det beste er om de samme tidene følges på begge arenaene (Heier & Wolland, 

2014, s. 22). 

 

Flere av disse rådene gjelder søvn generelt og skiller ikke mellom søvn midt på dagen og 

nattesøvn. Helle og Fløgstad (2019) presenterer i tillegg noen råd for hvordan vi kan fremme 

hvile og søvn i barnehagen på dagtid. Enkelte sammenfaller med de ovenfor nevnte og gjentas 

derfor ikke. Her nevnes bare de rådene som kommer i tillegg til det som er nevnt. Ifølge Helle 

og Fløgstad burde barna ha faste soveplasser, for det vil gjøre det forutsigbart og trygd for 

dem. De anbefaler rolig musikk i tiden rundt legging, men at det skal være stille når barnet 

sover. For at barnet skal kunne oppnå den beste effekten av middagshvilen, er det 

hensiktsmessig å la det sove minst 60 minutter. Ellers anbefaler de også at man tar opp temaet 

søvn på foreldremøtet, og på den måten gjør foreldrene mer bevisste på hvilken betydning 

søvn har for barnet og dets utvikling (Helle & Fløgstad, 2019, s. 91). 
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3.0 Småbarn i barnehagen 

Som nevnt i innledningen går det flere 1-2 åringer i norske barnehager i dag enn for 20 og 40 

år siden.  I dette kapittelet presenteres det noen aspekter fra småbarnspedagogikken som har 

relasjon til utviklingen av det lille barnet og dets behov for søvn og hvile. I kapittelet om søvn 

kom det frem at søvnen er viktig for barnets fysiske og psykiske utvikling, helse og læring. 

  

Hjernen 

Hjerneforskning har hatt en enorm utvikling de siste årene, noe som i stor grad skyldes den 

teknologiske utviklingen. Til tross for dette opplever hjerneforskere at de bare står ved en 

begynnelse. Det er mange uavklarte spørsmål, og noen såkalte sannheter har blitt avkreftet.  

Mye ny kunnskap kan forventes fra denne forskningsgrenen i fremtiden og den vil også bidra 

med nye aspekter i forståelsen av det lille barnet (Helle & Fløgstad, 2019, ss. 20-27).  

 

I løpet av barne- og ungdomsårene skjer det mye i hjernen både under søvn og i våkentilstand. 

Vi har sett tidligere i kapittelet om søvn at hjernen på ingen måte er passiv mens vi sover. 

Helle og Fløgstad sier at «vi har aldri den samme hjernen når vi legger oss om kvelden som 

når vi står opp neste morgen.» (Helle & Fløgstad, 2019, s. 29). Det er gjort undersøkelser som 

viser at for lite søvn svekker hjernen og kan i verste fall sette den tilbake i utvikling. Det ble 

tidligere nevnt at hjernen renses under søvnen og unødvendige koblinger fjernes, mens andre 

som er viktige forsterkes (Helle & Fløgstad, 2019, s. 82). Særlig barnets fosterliv og de første 

livsårene er svært betydningsfulle for hjernens utvikling. I løpet av denne tiden dannes det 

mange tusen forbindelser i hjernen hvert minutt. Ved to års alderen er dens størrelse 

sammenlignbar med en voksen hjerne, men det viktigste for hjernens utvikling er hvordan den 

brukes (Helle & Fløgstad, 2019, ss. 36, 37). Hjernen vil bli påvirket av alle erfaringer og 

opplevelser barnet utsettes for. I følge Drugli trenger barnets hjerne å være i samspill med en 

mer moden hjerne. Derfor er det viktig for en god utvikling av hjernen at barnet har gode 

relasjoner til sine omsorgspersoner (Drugli, 2017, s. 14). 

  

Under de to første år kan man se en stor utvikling i den delen av hjernen som man kobler til 

følelser, nemlig den høyre hjernehalvdelen. I samarbeid med sine nærmeste lærer barnet å 

regulere sine følelser, det vil si at barnet lærer å omgås med følelsene på en hensiktsmessig 

måte. Gjennom denne prosessen kan barnet i økende grad få en forståelse av andres følelser. 

Når barnet opplever at den voksne er oppmerksom på både de positive og negative følelsene, 
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vil det etterhvert utvikle en trygg relasjon til vedkommende. Positive opplevelser blir enda 

sterkere for barnet, når de deles med en omsorgsperson som bygger opp under dets glede. Da 

danner barnet gode mønstre i hjernen. Den voksne kan hjelpe barnet å dempe negative 

følelser og det vil gjøre det lettere for barnet å håndtere dem på et senere tidspunkt. Her kan 

foreldre ved barnehagestart være veiledere for de barnehageansatte ved at de kan fortelle om 

sine erfaringer med å dempe barnets negative følelser. Å bli kjent med egne følelser danner 

grunnlaget for å utvikle empati med andre og for å forstå og tyde deres følelser (Drugli, 2017, 

ss. 17, 18).  

 

Stress  

De siste årene har man gjort undersøkelser for å se om oppholdet i barnehagen kan virke 

stressende for barn. For å finne ut av dette målte man barnas cortisolnivå (Drugli, 2016, s. 

61). Cortisol, som også kalles for stresshormonet, gir energi og forbereder oss på å tåle 

fysiske påkjennelser. Cortisolnivået, som er lavest om kvelden, stiger i løpet av natten og er 

høyest om morgenen ved oppvåkning (Gerlach, 2003, s. 42; Heier & Wolland, 2006, s. 54). 

Hormonet cortisol kan påvirke søvnen negativt, noe man har sett hos personer som har blitt 

behandlet med cortisolholdige medikamenter eller på personer som sliter med stress. Et 

langvarig høyt cortisolnivå øker i tillegg faren for en rekke fysiske og psykiske sykdommer 

som for eksempel angst, depresjon, åreforkalkning, økt sukker og fettinnhold i blodet 

(Gerlach, 2003, ss. 42, 43). I noen studier har man sett på hva som skjer med hjernen, når man 

går med et høyt stressnivå over tid. Man har funnet ut at det i tillegg til å påvirke den fysiske 

og psykiske helsen, har innvirkning på hukommelsen og læreevnen. Om dette også gjelder 

barnehagebarn er man ennå ikke helt sikker på. En amerikansk undersøkelse viser at barn som 

opplever stress i barnehagen kan slite psykisk senere i livet. Barnehagebarn rundt to år er de 

barna som oftest viser et for høyt cortisolnivå, noe som kan ha sammenheng med at de omgås 

med mange barn på samme alder. Barna er i et stadium der de har lært å gå og bevege seg på 

egen hånd. Men språket, de kognitive ferdighetene eller evnen til å løse problemer og 

konflikter er enda ikke tilstrekkelig på plass. Det kan by på utfordringer i samvær med 

jevnaldrende (Drugli, 2016, ss. 61, 62).  Vanskelige situasjoner i leken kan oppstå. Leketøy 

kan framstå som ekstra tiltrekkende når andre barn leker med det og viser hvilke muligheter 

som ligger i dette leketøyet. Da får de andre barna lyst til å gjøre det samme og vil ha den 

samme leken. Med lite språk og uten noen spesielle evner til å kunne løse disse konfliktene, 

kan det fort ende i fysiske sammenstøt (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, ss. 134, 135).  
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Stressnivået hos småbarn kan også øke hvis de har lange dager i barnehagen. Gruppestørrelse, 

antall voksne per avdeling og kvadratmeter per barn har også en innvirkning. Utfra dette 

perspektivet bør småbarnsgrupper ikke være for store. Det bør være et tilstrekkelig antall med 

voksne på avdelingen, men allikevel ikke for mange. Forskning viser at flere enn fire voksne 

per avdeling øker stressnivået. Barn på småbarnsavdelinger bør ha tilstrekkelig med plass og 

det bør minimum beregnes fem kvadratmeter til hvert barn. Mye utskifting i personalet og 

hyppig vikarbruk er også ugunstig i denne sammenheng. Det lille barnet som er ny i 

barnehagen har bruk for stabilitet og forutsigbarhet både i sine relasjoner og i struktureringen 

av barnehagedagen i form av faste rytmer og rutiner. Høyt lydnivå og mye uro i gruppen, som 

uttrykker seg gjennom at barn skriker, gråter eller slåss, virker også stressende på barnet 

(Helle & Fløgstad, 2019, ss. 72-75). Hos de største barna i barnehagen har man ikke funnet 

forhøyede verdier i cortisolnivået. Dette kan tyde på at det blir mindre stressende for barn å 

være i barnehagen etterhvert som de blir eldre. Når barn ikke har tilgang til sine trygge 

omsorgspersoner for å få trøst og støtte, eller når de ikke har kontroll over hva som skjer rundt 

dem, får de i følge Drugli en negativ stressreaksjon (Drugli, 2016, ss. 61-63; Helle & 

Fløgstad, 2019, ss. 74-75).  

 

Barn trenger ikke å få et forhøyet stressnivå av å være i barnehagen. Når barna har trygge og 

nære omsorgspersoner rundt seg som støtter dem i samspillet med de andre barna, vil de finne 

trygghet og ro etter tilvenningsfasen som i de fleste tilfeller er noe stressende, både for barnet, 

foreldrene og de ansatte. Trygg og god tilknytning er derved en av de viktigste 

forutsetningene for å redusere stress i forhold til de minste barna (Helle & Fløgstad, 2019, ss. 

77-80). 

 

Tilknytning 

I forrige kapittel ble det beskrevet at de yngste barna er mest utsatt for stress i barnehagen. 

Stress har vist seg å ha en negativ innvirkning på fysisk og psykisk helse, på hjernen og også 

på søvnen. Stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen i tillegg til stabile, trygge og nære 

relasjoner vil derfor være avgjørende for småbarna i barnehagen (Helle & Fløgstad, 2019, ss. 

72-80).  

 

Tilknytning er «de emosjonelle bånd som knytter barnet til sine omsorgspersoner over tid og 

sted», sier forskeren John Bowlby som introduserte tilknytningsteorien (Glaser, side 78). Det 
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er et livsnødvendig behov fra barnets side for å sikre overlevelse. Barnet velger gjerne en eller 

to personer – foreldre eller den som evt. erstatter foreldrene – til sine primære 

omsorgspersoner. I dag vet man at barn kan knytte seg til flere personer, men de danner seg et 

såkalt tilknytningshierarki, der de har den primære tilknytningspersonen øverst.  Barnet søker 

til andre viktige personer, såkalt sekundære omsorgspersoner, når den primære 

tilknytningspersonen ikke er tilgjengelig. Å ha flere tilknytningspersoner i livet ser ut til å ha 

en gunstig effekt på trivselen (Drugli, 2016, ss. 21-24). 

 

Omkring 9 måneder har barnet som regel etablert den gode tilknytningen til 

foreldrene/primære tilknytningspersoner (Drugli, 2016, ss. 23). Før dette tidspunktet gjør 

barnet lite forskjell mellom personer så lenge de viser omsorg og tar positiv kontakt med det 

(Drugli, 2017, s. 21). Etter at barnet rundt ni måneder har etablert tilknytningen til sin/sine 

primære omsorgsperson(er), ønsker det å være i deres nærhet. Det vil protestere dersom de må 

forlate det, og barnet kan i denne tidsperioden også avvise mennesker som det tidligere har 

vært mye sammen med. Mange barn i Norge begynner i barnehagen kort tid etter at denne 

første trygge tilknytningen er etablert, altså når de er omkring ett år (Drugli, 2016, s. 23). Det 

er spesielt viktig for de yngste og nyeste barna i barnehagen å få etablere en god relasjon til en 

ansatt (Broberg, Hagström, & Broberg, 2014, s. 239). Å skilles fra tilknytningspersonene vil 

være vanskelig for en ettåring og Bowlby mener at det er naturlig at barn opp mot 3 år 

opplever dette som krevende og stressende (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, s. 79; Drugli, 

2016, s. 23). Viktig for den nye tilknytningsprosessen er at barnet, sammen med foreldrene, 

får tid til å bli kjent med den voksne i barnehagen og dens måte å vise omsorg på. Hvis det 

kjenner at foreldrene er trygge med den voksne i barnehagen, så hjelper det barnet med å 

knytte nye bånd og oppleve trygghet (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, s. 79).  

 

I tillegg vil det også være viktig at barnet sammen med en forelder har anledning til å bli kjent 

med de nye rutinene i barnehagen, som for eksempel sovesituasjonen. Sammen kan de se på 

hvordan den voksne og de andre barna på avdelingen forholder seg, og på denne måten bli 

kjent og fortrolig med situasjonen (Broberg, Hagström, & Broberg, 2014, ss. 147, 148). 

Overgangsobjekter kan hjelpe å trygge barnet. Et overgangsobjekt er en ting som har en 

følelsesmessig betydning, fordi det minner om det gode og nære samværet hjemme med de 

primære omsorgspersonene. Det kan være alt fra en klut, en dukke, et kosedyr, en pute eller 

en smukk. Også tommeltotten eller øreflippen kan fungere som overgangsobjekter. I 

situasjoner hvor foreldrene forsvinner for barnet, kan disse objektene være en trøst. De kan 
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for eksempel hjelpe barnet når det skal sove i barnehagen (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, 

ss. 75, 76). 

 

Hvor sterk tilknytningen er mellom barnet og dets omsorgspersoner er avhengig av barnets og 

den voksnes ulike kvaliteter, temperament og hvordan de fungerer sammen.  Når det lille 

barnet ikke kjenner seg trygg fordi det for eksempel er trett, har slått seg eller er syk, så 

utløses det tilknytningsatferd i følge Bowlby. Barnet vil da oppsøke nærhet til sin 

tilknytningsperson ved å gråte, løpe mot den med utstrakte armer, søke blikk-kontakt og 

lignende. Dersom barnet blir forlatt av sine omsorgspersoner eller hvis det kjenner at de av 

ulike grunner ikke er mentalt tilstede for det, tar det i bruk denne tilknytningsatferden. En 

trygg omsorgsperson vil altså ha en følelsesmessig oppmerksomhet og beredskap for barnet. 

Den kan gi barnet trøst og trygghet, men den vil også oppmuntre det til utforskning og lek 

med de andre barna. En god og trygg tilknytning er med andre ord viktig for at barnet kan 

falle til ro og begynne å utforske sine nye omgivelser (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, ss. 

79-81).   

Rytme 

For alle barn, men særlig for de yngste er det godt med en klar og forutsigbar dagsrytme 

(Broberg, Hagström, & Broberg, 2014, s. 174). Eva Balke (1976) skrev tidlig om dette. Hun 

begrunnet viktigheten av en dagsrytme med at det nettopp skaper trygghet og trivsel for barna 

når de vet hva som kommer (forutsigbarhet). Rytme og planlegging av dagen er dessuten 

viktig for hverdagslige gjøremål, stell, de ansattes vakter og pauser, men det viktigste i 

planleggingen av dagen er å ta hensyn til barnets behov. Balke skriver, at en fast forutsigbar 

rytme kan ha mye positivt ved seg, men at den også kan være hemmende og ensformig hvis 

den ikke iblant kan brytes (Balke, 1976, ss. 109, 110). 

 

De yngste barna vil ikke ha mulighet til å danne seg noe overblikk over dagen, men etterhvert 

som de blir eldre utvikler de gradvis denne ferdigheten. Ved å ha en forutsigbar dagsrytme vil 

barna kunne forbinde ulike hverdagshendelser med det som kommer. Det skaper forventning: 

Etter ringleken er det mat, og etter maten skal det skiftes bleier og så er det sovestund. Når 

barnet ved hjelp av daglige rutiner og gjentatte rekkefølger av aktiviteter skjønner hva som 

kommer til å skje, skapes det trygghet i hverdagen. Nye barn vil tilpasse seg rytmen og 

rutinene i barnehagen, men det er ulikt hvor lang tid et barn trenger til det. Også 

barnefellesskapet bidrar til at nye barn finner seg til rette i den nye rytmen som barnet møter 
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når det starter i barnehagen (Broberg, Hagström, & Broberg, 2014, ss. 148, 174, 179). Rytme 

er et viktig pedagogiske grunnprinsipp også i Steinerpedagogikken og dette skal utdypes i et 

eget kapittel. 

4.0 Steinerpedagogisk teori for barnehagealderen 

I dette kapittelet presenteres steinerpedagogisk teori som betraktes som relevant for småbarns 

søvn i barnehagen. Innenfor steinerpedagogikken vektlegges tre hovedprinsipper i arbeidet 

med barn fra 0-7 år: sansepleie, forbilde/etterligning og rytme. Disse tre områdene er 

relevante for barnets utvikling, læring og helse. De virker inn på hverandre og er forbundet 

med hverandre. I den lokale rammeplanen for Steinerbarnehagene påpekes det at 

steinerpedagogikken har et helhetlig kunnskapssyn framfor et ensidig kognitivt kunnskapssyn. 

I Steinerpedagogisk perspektiv lærer barnet gjennom etterligning, kroppslige erfaringer, lek 

og undring (Steinerbarnehageforbundet, 2018, ss. 7-39). 

 

Sansene 

Steiner beskriver det lille barnet som «et eneste stort sanseorgan» som tar alle inntrykkene fra 

ytterverden innover seg (Steiner, 1979, s. 19). Det hevdes at barnet enda ikke kan 

gjennomtrenge disse sanseinntrykkene med sin bevissthet, og derfor virker de direkte inn på 

barnets organisme (Gromicko, 2019, s. 1). I Steiners sanselære finnes det 12 forskjellige 

sanser: Berørings-, livs-, bevegelses-, likevekts-, lukte-, smaks-, syns-, varme-, hørsels-, ord-, 

tenke- og jegsansen (Steinerbarnehageforbundet, 2008, s. 19). Alle de 12 sansene samarbeider 

og utgjør en helhet, men ulike sanser er mer fremtredende på ulike stadier av barnets 

utvikling. Ifølge Paulsen er det begrenset hvor mange sanseinntrykk barnet kan ta innover seg 

før det blir sliten og søvnig (Paulsen, 2008, s. 50). Menneske utvikler seg ifølge Steiner i 7 

årsperioder. Hver syvårsperiode har sin spesielle utviklingstematikk. I den første 

syvårsperioden er det mer fokus på den motoriske og emosjonelle utviklingen framfor den 

kognitive (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 7). Spesielt fire sanser er fremtredende i denne 

perioden: berørings-, livs-, bevegelses- og likevektssansen. Selv om de er sentrale de første 

syv årene, er de naturligvis viktige gjennom hele livet og samarbeider med de andre sansene 

(Paulsen, 2008, ss. 50, 51). Gromicko fremhever særlig berørings- og livssansen i forbindelse 

med søvn og derfor presenteres de kort her (Gromicko, 2019, s. 4). 
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Livssansansen 

Livssansen forteller noe om hvordan kroppen med alle sine organer og prosesser har det 

(Paulsen, 2008, ss. 51, 52). Dersom man sover dårlig eller er kvalm, er det livssansen som 

varsler gjennom ubehag eller smerte og den gode følelsen forsvinner (Aeppli, 1992, s. 23).  

For små barn, som ennå ikke behersker språket, er det ikke så lett å si hvor de har vondt, men 

de kan allikevel kjenne det inni seg. Livssansen gjør seg først og fremst merkbar når noe i 

kroppen er i ubalanse, men når alt er i harmoni uttrykker den seg gjennom en følelse av 

velvære. Paulsen mener at livssansen kan styrkes ved å skape regelmessighet, rutiner og gode 

rytmer for det lille barnet i barnehagen og ved å gi det opplevelser av omsorg og nærhet, noe 

som skaper trygghet (Paulsen, 2008, s. 52).    

 

Berøringssansen 

Gjennom menneskets største sanseorgan, huden, opplever vi berøring. I huden er det tusenvis 

av nerveceller som videresender informasjon om det man kjenner.  Gjennom berøring av seg 

selv, sine omgivelser og gjennom å bli berørt av andre, får det lille barnet en gradvis større 

bevissthet om seg selv og kroppen sin. Når barnet kjenner berøringen av et annet menneske, 

sanser det ikke bare den fysiske berøringen, men også følelsene til den personen som det blir 

berørt av. Det fornemmer om en berøring er kjærlig eller utspringer av en irritasjon. 

Berøringssansen handler altså ikke bare om det fysiske. Myke, varsomme berøringer gir det 

lille barnet en god følelse og dermed trygghet, mens heftige eller ubehagelige berøringer kan 

føre til det motsatte. Det er gjort undersøkelser som viser at positive berøringer er med på å 

fremme barnets utvikling på flere plan (Paulsen, 2008, ss. 53-56). Som vist i kapittelet om 

tilknytning, er trygghet viktig for det lille barnet for å kunne falle til ro og derfor er nærhet og 

kroppslig berøring vesentlig når barnet skal ledes inn i søvnen eller vekkes opp av søvn. 

 

Innen steinerpedagogikken vektlegges bruk av naturmaterialer både i ute- og innerommet. 

Naturmaterialer som ull, kongler og trerøtter kan anvendes til mange ting i leken og derved 

utfordrer og styrker de barnets fantasi. Utover det gir omgangen med naturmaterialer barnet 

mange sanseerfaringer som det senere kan bygge på i mer formell undervisning som for 

eksempel naturfag (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 15; Steiner, 1994, s. 21). 

 

I kapittelet om råd for god søvnhygiene kommer det klart fram at også andre sanser som syn, 

hørsel, lukt, varme- og ordsans er sentrale med hensyn til utformingen av barnets omgivelser i 

en stelle- og sovesituajon. 
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Etterligning 

Gjennom sine sanser tar barnet inn alle inntrykkene fra ytterverden. Det lille barnet er på 

denne måte hengitt til sine omgivelser og lærer gjennom denne hengivelsen på godt og vondt 

(Steiner, 1979, s. 17, 19). Kranich beskriver det slik: «Iakttagelse, sjelelig hengivelse og 

viljesaktivitet danner en enhet som først løser seg opp på et senere stadium, når en beslutning 

legges til grunn for en handling» (Kranich, 2003, s. 81). Alt det lille barnet lærer skjer 

gjennom etterligning av de menneskene det er omgitt av. Dette gjelder både de små 

hverdagslige hendelsene og uttrykk og de store utviklingsskrittene som består i å reise seg 

opp, ta de første skritt og snakke. Men barnet hermer også det som ligger bakenfor: 

sinnsstemninger, tanker og moralske holdninger. Med andre ord: Barnet lærer gjennom 

etterligning og herming. I steinerbarnehagene er de voksne gjerne opptatt med enkle og 

gjennomskuelige praktiske gjøremål for å inspirere barnet og gi grunnlag til etterligning. 

Etterligningen kan skje spontant og direkte – som er mest vanlig hos de yngste barna - eller 

mere indirekte gjennom leken – som vi ofte ser hos de litt eldre barnehagebarn (Paulsen, 

2008, ss. 38-41).  

 

Barnet etterligner best de omsorgspersonene som det har en god og trygg tilknytning til, som 

møter det med kjærlighet og interesse og inspirerer det (Paulsen, 2008, s. 41). Barnet har 

behov for etterligningsverdige rollemodeller, og det krever av omsorgspersonene at de selv 

ønsker å videreutvikle seg og kan reflektere over seg selv (Steinerbarnehageforbundet, 2018, 

s. 12). At barnet sanser så helhetlig og intenst viser betydningen av kvaliteten og utformingen 

av barnets omgivelser, både materielt, men også menneskelig og sosialt (Patzlaff, McKeen , 

von Mackensen, & Grah-Wittich, 2016, ss. 23, 24) 

 

Rytme 

Det steinerpedagogiske grunnprinsipp som er viktigst med tanke på søvnen er rytme. 

Menneske er omgitt og avhengig av mange slags rytmer; rytmer utenfor oss i naturen/kosmos 

(sol, måne) og rytmer innenfor vår egen fysiske organisme. 

 

Kranich beskriver rytme som følger: «Rytme består ikke bare i at en hendelse hele tiden 

regelmessig følger en annen hendelse, men at den ene hendelsen fremgår av den andre» 

(Kranich, 2003, s. 215). Det er tre rytmer i menneskets organisme som er spesielt 
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betydningsfulle: Hjerterytmen med kontraksjonsfasen og hvilefasen, åndedrettsrytmen som 

veksler mellom innpust og utpust og vekslingen mellom søvn og våkentilstand (Fintelmann, 

2017, s. 60). I kapittelet om søvn blir søvnrytmen nærmere beskrevet. 

 

Pedagogisk sett tilstrebes det at man finner en dagsrytme, ukerytme og årsrytme som veksler 

mellom det som i steinerpedagogikken gjerne kalles for «innpust» og «utpust», 

aktivitet/bevegelse og ro, våkenhet og søvn (Steinerbarnehageforbundet, 2018, ss. 18-20).  

Begrepene innpust og utpust betegner på den ene siden de aktiviteter som er voksenstyrt, hvor 

barnet må innordne seg og lytte, og på den andre siden de aktiviteter som barnet selv styrer, 

som for eksempel den frie leken og utforskningen. Rytme i hverdagen, både hjemme og i 

barnehagen, gir barnet trygghet og forutsigbarhet, noe som er spesielt viktig når det gjelder 

småbarn. Når barnet kjenner dagsforløpet og vet hva som kommer til å skje nest etter, blir det 

mindre stresset enn hvis det skjer uforutsette ting hele tiden. Dette har derfor en positiv effekt 

på barnets søvn og gir et godt grunnlag for læring. Det lille barnet, som lærer og utvikler seg 

gjennom gjentagelser, finner også spenning i det kjente (Paulsen, 2008, ss. 67-69). Barnet vil i 

denne gjentagelsen av det kjente oppleve sin stadig voksende kompetanse og få 

mestringsopplevelser (Patzlaff, McKeen , von Mackensen, & Grah-Wittich, 2016, s. 68).  

 

Bub-Jachens beskriver at rytmene i barnets organisme står i en sammenheng med de 

kosmiske rytmene. Hvis pedagogen klarer å skape en dagsrytme i harmoni med disse rytmene 

innenfor og utenfor barnets kropp, så skapes de beste forutsetningene for velvære og helse 

(Bub-Jachens, 1995, s. 13). Tar man derimot ikke hensyn til rytmene i barnets organisme, kan 

det føre til problemer. Hvis et barn legger seg for sent om kvelden, begynner leveren, 

istedenfor å lagre glykogen til påfølgende dags aktiviteter, å omdanne glykogen til glykose for 

å produsere ny energi. Dette vil i følge Gromicko føre til at barnet blir våken og aktiv igjen. 

Konsekvensen kan bli at barnet neste morgen våkner og kjenner seg lite uthvilt, noe som vil 

prege dagen. Gromicko hevder at det lille barnets rytmiske system ikke er ferdig utviklet, og 

derfor må de voksne utfra sine kunnskaper om barnet og dets søvnbehov tilrettelegge en god 

rytme for det. En fast søvnrytme, gjentatt over tid, gir form til barnets liv og skaper en 

trygghetsfølelse (Gromicko, 2019, ss. 2, 5).  
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5.0 Foreldresamarbeid 

Foreldresamarbeid er, som vi har vært inne på, noe som kreves av barnehagen. Foreldrene må 

tas med i viktige avgjørelser, som for eksempel når og hvor lenge barnet deres skal sove i 

barnehagen. De har rett til medvirkning og må få lov til å komme med sine innspill. 

Barnehagen har kanskje et annet syn enn foreldrene men da handler det om å lytte til 

hverandres synspunkter og sammen finne fram til en god løsning som ivaretar barnets behov. 

Derfor vil det i dette kapittelet være viktig å se nærmere på hva som ligger i dette samarbeidet 

og hvordan man kan fremme et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen.   

  

Foreldresamarbeid med det lille barnet i fokus 

Det er flere lovgivende dokumenter som legger betingelser for nettopp foreldresamarbeid 

(Lov om barnehager, FNs barnekonvensjon og Rammeplan for barnehagenes innhold og 

oppgaver). Dette er noe barnehagene må forholde seg til i sitt daglige arbeid, og det kreves at 

barnehagene skal samarbeide med barnets omsorgsgivere (Thoresen, 2017, s. 77). 

Hovedessensen i foreldresamarbeidet er at begge parter jobber mot samme mål, og at 

bakgrunnen for disse målene er barnets beste (Glaser, 2018, s. 67). Birthe Ravn sier følgende 

om samarbeid: «Det ideelle samarbeidet hviler på gjensidig tillitt og på en felles 

ansvarsfølelse og beslutningstagen. Det dreier seg om et likeverdig forhold.» (Ravn, sitert i 

Glaser, 2018, s. 67). For de yngste barna er et godt samarbeid mellom barnehagen og 

foreldrene spesielt viktig (Killén, 2012, s. 157). De har ikke språk eller 

formidlingskompetanse, og kan ikke si noe om hvordan de har hatt det, hva de har opplevd 

eller om hvordan de opplever det å være i barnehagen. Derfor er det viktig at barnets 

omsorgspersoner, både i barnehagen og hjemme, kan utveksle og dele erfaringer og 

informasjon med hverandre, slik at de på best mulig vis kan hjelpe barnet. Det er av interesse 

for barnets foreldre og barnehagens ansatte å vite noe om hvordan tiden i barnehagen og 

hjemme har vært. På den måten vil man bedre kunne møte barnet og gi det trygghet (Drugli, 

2017, s. 68). Foreldre og barnehagepersonalet ser barnet på ulike arenaer, og dermed ser de 

ofte også ulike sider ved barnet. I samarbeidet blir det viktig å se barnet fra begge sider for å 

få et helhetlig bilde. Ulike miljøer virker forskjellig på barnet og det har noe å si for hvordan 

det oppfører seg i ulike situasjoner (Drugli & Onsøien, 2013, ss. 26, 27). Et godt og positivt 

samarbeid mellom barnehage og foreldrene vil ha en indirekte påvirkning på hvordan barnet 

trives og utvikler seg og vise versa (Glaser, 2018, s. 69). 
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Ulike former for samarbeid 

Foreldre og barnehagepersonalet har ulike møteplasser og noen er mer formelle enn andre 

(Thoresen, 2017, s. 67). Det formelle samarbeidet er delvis lovpålagt, slik som etablering av 

et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. All form for planlagt samarbeid, slik som 

foreldresamtaler og foreldremøter, er formelt (Glaser, 2018, s. 60). I foreldresamtalen kan 

begge parter komme med spørsmål angående barnet, og i tilfeller hvor det skal tas opp noe 

bestemt, må det også være mulig for foreldrene å forberede seg (Thoresen, 2017, s. 68). Et av 

de uformelle, men viktige møtene mellom ansatte og foreldre finner sted ved henting og 

levering av barnet i barnehagen (Drugli, 2017, s. 71).  

 

Relasjonskompetanse og Profesjonskunnskap 

Som barnehagelærer har man gjennom sin utdanning blitt spesialisert innen et fagfelt og 

tilegnet seg ny kunnskap, såkalt profesjonskunnskap. I et godt samarbeid med foreldrene 

handler det om å dele denne kunnskapen med dem uten å støte dem. De sitter inne med mye 

hverdagskunnskap og har samspillserfaring med barnet sitt. Deres kunnskap og erfaring er 

viktig for å danne et helhetlig bilde. For at samarbeidet med foreldrene skal bli positivt 

forutsetter det relasjonskompetanse av pedagogen. Et hvert samarbeid påvirkes av relasjonene 

som dannes mellom samarbeidspartene (Glaser, 2018, ss. 49, 69, 127). Derfor er det er viktig 

for barnehagens ansatte å kunne danne gode relasjoner, uansett om det i noen tilfeller kan 

være vanskelig. Dette gjelder både for relasjoner til barn og til foreldre. Forutsetninger for en 

god relasjonskompetanse er å være bevisst seg selv (språkbruk, kroppsspråk, tanker og 

følelser, åpenhet etc.) og å være var og forståelsesfull ovenfor den andre. Dersom 

barnehagepersonalet mangler refleksjonsevne og bevissthet rundt samarbeidet med 

foreldrene, kan det fort føre til dårlig samspill. De ansattes yrkeskompetanse er en 

kombinasjon av deres relasjonskompetanse og deres faglige kompetanse (Drugli, 2016, ss. 96, 

97). Noen mennesker har en naturlig relasjonskompetanse, mens andre må jobbe mer for å 

oppnå den. Å arbeide for god relasjonskompetanse er å arbeide for fremtiden. Har man først 

etablert en god relasjon til foreldrene, vil det som regel være lettere å snakke med dem om 

utfordringer senere (Drugli & Onsøien, 2013, s. 33). Det er viktig at personalet er støttende og 

åpen, og at de ikke dømmer foreldrene (Glaser, 2018, s. 14).  
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Kommunikasjon 

Kunnskap omkring kommunikasjon er viktig for barnehageansatte. Det kreves av dem at de 

skal samarbeide med foreldrene, og da er det vesentlig å ha en bevissthet og kunnskap om hva 

som skal til for å oppnå best mulig kommunikasjon. Kvaliteten på kommunikasjon har 

betydning for relasjonene som etableres mellom partene. Kommunikasjon er en prosess som 

kontinuerlig er i forandring, både på godt og vondt. Meninger, opplevelser og tanker utveksles 

og begge parter er med på å prege samtalen og dens utvikling. Dessuten uttrykker 

samtalepartene seg ikke kun gjennom ord, men også ved hjelp av for eksempel kroppsspråk, 

mimikk, gester, intonasjon og øyekontakt. Mottakeren på sin side vil oppleve alt dette som en 

helhet og ikke bare høre ordene. Dette viser at kommunikasjon er en sammensatt prosess. 

Derfor er det viktig å kunne reflektere rundt en gjennomført samtale for å kunne forbedre seg 

(Drugli & Onsøien, 2013, ss. 34, 35). Foreldresamtalen bør planlegges ut fra hvem man skal 

snakke med og hva som skal tas opp. Slik kan den til en viss grad tilpasses samtalepartneren 

(Glaser, 2018, s. 135). 

 

Den ideelle form for kommunikasjon med foreldrene er dialogen (Drugli & Onsøien, 2013, s. 

39). Svare karakteriserer dialog som et samarbeidsprosjekt, hvor deltagerne er klar over at alle 

har noe å bidra med og hvor de utover å komme med egne innspill, hjelper og oppmuntrer den 

andre til å komme med sine (Svare, 2008, s. 17). Det er greit å være uenig med hverandre, 

men i en dialog er man allikevel lydhør ovenfor det den andre ønsker å formidle og prøver å 

sette seg inn i dens situasjon og tankegang. I en foreldresamtale er det viktig, at begge partene 

kan bidra og at de sammen prøver å se på, hvordan de på best mulig vis kan være der for 

barnet og hjelpe det (Glaser, 2018, ss. 138, 139) 

 

Dersom personalet er bekymret for noe i forhold til barnet, er det viktig å kalle inn til 

foreldresamtale. Bekymringen og samtalen rundt den bør støtte seg på konkrete observasjoner 

(Glaser, 2018, ss. 136, 137). Observasjonene må legges fram på en tydelig måte, slik at det 

klart kommer fram hva man er bekymret for. Ved å dele informasjon gjennom beskrivelser 

som har sin bakgrunn i observasjoner, skapes det et godt utgangspunkt for samtale, mens egne 

tolkninger og subjektive vurderinger vil være destruktive. Glaser bruker begrepene «jeg 

budskap» og «du budskap». Jeg budskapet er pedagogens beskrivelse av barnets atferd som 

støtter seg på observasjoner vedkommende har gjennomført over tid. Et du-budskap er mer en 

definisjon og vurdering av barnets atferd fra pedagogens side og det kan lett vekke motstand 

hos motparten (Glaser, 2018, s. 137). Foreldrene kjenner barnet sitt og har betydningsfull 
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informasjon om det som kan være positiv for veien videre, derfor er det viktig å få foreldrene 

med i drøftinger (Drugli & Onsøien, 2013, s. 47).  

 

Hvordan fremme foreldresamarbeid 

En viktig faktor for et godt foreldresamarbeid er at det er jevnlig kontakt og dialog mellom 

barnehagen og hjemmet, noe som kan føre til større interesse fra foreldrene om hva som skjer 

i barnehagen. Å kunne formidle positive hendelser fra barnehagehverdagen er en god 

forutsetning for også å kunne snakke om det som er vanskelig. Det er viktig at foreldrene ikke 

forbinder samarbeidet kun med noe negativt (Drugli & Onsøien, 2013, s. 23). Å arbeide med 

relasjonskompetanse i kollegiet er betydningsfullt for både barn, foreldre og de ansatte. Det 

bør være et mål at barnehagen jobber for en arbeidsplass hvor de ansatte trives, hvor de 

opplever støtte og kan føle seg trygge i den jobben de gjør. Det kan føre til mindre fravær hos 

personalet og samtidig gjøre dem mer åpne og følelsesmessig sensitive (Drugli, 2016, ss. 96-

98).  

 

Noen barnehager lykkes bedre i sitt foreldresamarbeid enn andre. En barnehage i Rygge har 

delt sine erfaringer om hvordan de har oppnådd et godt samarbeid. De har satset på 

kompetansedeling på arbeidsplassen for både foreldre og ansatte innenfor ulike temaer som de 

mener er aktuelle. Å dele kunnskap med foreldrene krever forberedelse og fordypning fra 

personalets side. De må sette seg inn i stoffet og utarbeide en god måte å formidle det videre 

på. Ved å ha denne form for kompetansedeling sammen med foreldrene, blir noe av det 

arbeidet som gjøres i barnehagen synlig og bevisstgjort. Foreldrene vil kunne få et dypere 

innblikk i barnas liv i barnehagen og de ansatte vil kunne få anerkjennelse for arbeidet sitt. 

Det igjen kan gjøre det lettere for foreldrene å søke råd hos personalet (Thoresen, 2017, s. 70). 

  

Som leder i barnehagen, uansett på hvilket nivå, er det lederens oppgave å hjelpe sine 

medarbeidere i å videreutvikle seg og å støtte dem i denne prosessen. Denne 

videreutviklingen og støtten kan skje på ulike måter, for eksempel gjennom veiledning, intern 

skolering, på avdelings- og personalmøter. Å sende ansatte på kurs vil være med på å styrke 

enkeltpersoners kunnskap og motivasjon og kan indirekte også bidra til bedre samarbeid med 

foreldrene (Thoresen, 2017, s. 71).  
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Barnehagen er pålagt å ta initiativ til foreldresamarbeid og de ansatte bør jobbe med sin egen 

samarbeidskompetanse. Men også foreldrene påvirker dette samarbeidet. Ikke alle foreldre er 

like flinke til å kommunisere, noe det kan være flere grunner til. For den profesjonelle er det 

viktig å være klar over dette for ikke å gjøre seg alene ansvarlig for kvaliteten i dette 

samarbeidet. Barnehagelæreren må allikevel gjøre en ekstra innsats for å få foreldrene 

engasjert og for å få samarbeidet til å fungere (Drugli & Onsøien, 2013, ss. 28, 29).  

  

6.0 Drøfting og Konklusjon 

I dette kapittelet ønsker jeg, basert på de foregående kapitlene, å diskutere og belyse min 

problemstilling: ”Hvilken betydning har søvn og hvile for barna i barnehagen, og hvordan 

kan man tilrettelegge for at barnas behov blir ivaretatt?” 

Jeg vil først fremheve søvnens betydning og se på hvilken plass den har fått i rammeplanene.  

Deretter vil jeg se på hvordan man kan tilrettelegge for samarbeid i forbindelse med barnets 

søvnbehov mellom barnehagen og foreldrene. I den siste delen kommer jeg inn på de tre 

steinerpedagogiske grunnprinsippene. Her drøftes viktigheten av å ha en bevissthet i arbeidet 

med de minste barna i forhold til å forhindre stress, fremme søvn og fremme gode søvnvaner. 

Den viktige søvnen 

Ut ifra fagstoffet som presenteres om søvn og det lille barnet er det ikke vanskelig å se at 

søvnen spiller en viktig rolle i det lille barnets liv og hverdag. Barnet skal utvikle seg på 

mange plan, tilegne seg mange ferdigheter og vokse seg stor. 

 

Det viser seg at de ulike søvnstadiene er avgjørende for ulike kroppslige funksjoner. REM-

søvnen har en viktig betydning for tilegnelsen av ny kunnskap (Huffington, 2017, s. 47) og 

også for de motoriske ferdighetene (Helle & Fløgstad, 2019, s. 85). Barn skal lære mye nytt 

under de første årene, både motorisk, emosjonell og kognitivt. Den dype søvnen er avgjørende 

for barnets vekst (Ursin, 1996, s. 37). Centimeterne kommer fort og barnet vokser raskt. 

Under søvnen skjer det en opprydning i hjernen, unødvendige koblinger blir fjernet, mens 

andre blir forsterket (Helle & Fløgstad, 2019, s. 85). Søvnen er altså viktig både for barnets 

psykiske og fysiske helse (Gerlach, 2003, s. 43). 

 

Når man er klar over søvnens betydning for barnet og vet hvor mange 1-2 åringer som faktisk 

går i norske barnehager (Helle & Fløgstad, 2019, s. 73), er det interessant å se hvordan 
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«Rammeplanen for barnehager» og «Lokal rammeplan for steinerbarnehagene» tar opp dette 

tema. Begge planene bruker begrepet hvile og vektlegger at barnehagene skal legge til rette 

for det, mens søvn ikke blir spesielt vektlagt (Utdanningsdirektoratet, 2017, ss. 11, 20, 50 ; 

Steinerbarnehageforbundet, 2018, ss. 8, 18-20). I steinerbarnehagenes rammeplan nevnes 

søvnen kort, men heller ikke der får den noe videre plass (Steinerbarnehageforbundet, 2018, 

ss. 18, 32). Når det i dag har blitt større fokus på læring i barnehagen (Thoresen, 2017, s. 37), 

burde man kanskje også vie litt mer plass til søvnen, siden den er så avgjørende for nettopp 

læring. Selv om læringsfokuset i steinerbarnehagene ikke er av samme art som i andre 

barnehager, er man allikevel opptatt av barnets læring og utvikling. Måten man tilrettelegger 

for læring er bare noe annerledes (Steinerbarnehageforbundet, 2018, ss. 7-39). Heller ikke i 

FNs barnekonvensjon er søvn direkte nevnt (Barne- og Familiedepartementet, 2003, s. 24). 

Først når man leser tolkningen og kommentarene til konvensjonen er det mulig å se hva som 

ligger bak deres korte beskrivelse av hvile (FN, 2013, s. 5). Kanskje ligger det også mye bak 

de sekvensene som nevnes om hvile i begge rammeplanene, men jeg mener søvnen og dens 

betydning burde komme tydeligere fram i rammeplanene. 

 

Betydningen av foreldresamarbeidet i sammenheng med barnets søvn 

Som vi har sett er foreldresamarbeid noe som kreves, men som også er viktig for barnet, dets 

utvikling og trivsel. Barnehagen må alltid være bevisst foreldrenes rett til medvirkning 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 29), og bakgrunnen for foreldresamarbeidet skal være å 

jobbe for barnets beste (Glaser, 2018, s. 67). En forutsetning for dette samarbeidet er å skape 

en trygg og god relasjon til foreldrene, noe som krever kunnskap og innsikt fra pedagogen 

(Drugli, 2016, ss. 96, 97).  

 

Når barnehagen ønsker å formidle viktigheten av søvn til foreldrene, kan dette gjøres på 

mange måter. Det kan for eksempel skje skriftlig gjennom et informasjonsbrev, ved hjelp av 

de små samtalene ved de daglige uformelle møtene (levering og avhenting) eller på 

foreldresamtaler og foreldremøte (Glaser, 2018, s. 60). På en småbarnsavdeling kan det 

kanskje være hensiktsmessig å snakke om søvn og søvnrutiner i barnehagen på et av de første 

foreldremøtene, slik at foreldrene/foresatte tidlig får en forståelse av hvilke holdninger 

barnehagen har til dette temaet og hvor avgjørende god og tilstrekkelig søvn egentlig er for 

barnet, dets utvikling, velvære og trivsel. Dette kan skape bevissthet omkring barnets behov 

og tenne foreldrenes initiativ til selv å gjøre en innsats for å etablere gode søvnrutiner. Ved å 
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ha tatt temaet opp på et tidlig tidspunkt, kan det være lettere for ansatte å diskutere temaet 

med foreldrene senere, dersom det skulle bli aktuelt. Samtidig åpner det for at foreldrene kan 

komme og snakke med de ansatte om søvn (Thoresen, 2017, s. 70). Det er viktig å se på 

foreldrene som en ressurs for barnet og dets trivsel og å bruke denne ressursen best mulig. I 

forbindelse med barnehagestart kan informasjon om søvn og soverutiner hjemme være god 

hjelp for barnehagen (Drugli & Onsøien, 2013, ss. 26, 27). Barnet vil som regel komme inn i 

barnehagens rutiner og rytme, men kanskje det er noe som kan lette denne prosessen og gjøre 

startfasen tryggere for alle parter. Hva er det som fungerer bra/dårlig hjemme? Er det noe 

spesielt barnet reagerer på? Så klart kan ikke alle barna vugges i søvn i barnehagen, men det 

kan være viktig å være klar over de vaner barnet har hatt hjemme for å tilrettelegge 

overgangen til en ny hverdag. At foreldrene er med på å legge barnet den første tiden i 

barnehagen viser barnet, at dette går bra. Foreldrene er der og støtter det. Samtidig kan barnet 

observere de voksne og de andre barna i leggesituasjonen. På den måten kan alle lære av 

hverandre (Broberg, Hagström, & Broberg, 2014, ss. 147,148).  

 

Noen foreldre vil påpeke at barnet deres trenger overgangsobjekter for å finne roen eller falle 

i søvn (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, s. 76). Det er ikke alltid slik at overgangsobjekter 

samsvarer med det steinerpedagogiske synet på materialvalg og fantasifremmende leker. 

Barnet kommer for eksempel i barnehagen med sin signalgrønne bamse i polyester; en bamse 

som barnet selv har valgt og knyttet seg til. Noen pedagoger vil kanskje synes at denne 

bamsen er stygg og upedagogisk på den måten at den ikke gir barnet like gode 

sanseopplevelser som en bamse laget i naturmaterialer, og at den ikke fremmer barnets fantasi 

med sine stirrende øyne og det store gliset. (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 15; Steiner, 

1994, s. 21). Andre kan være mer opptatt av den følelsesmessige betydningen denne bamsen 

har for barnet og anerkjenne den (Haugen, Løkken, & Röthle, 2015, s. 76), til tross for at de er 

enig med steinerpedagogikkens syn på sanseerfaringer og bruk av naturmaterialer. Her er det 

flere interessante momenter. I det første eksemplet vil barnet, ifølge Steiner, gjennomskue den 

voksnes tanker om bamsen, noe som kan virke belastende på barnet (Steiner, 1979, s. 17). Det 

er en fare for at denne pedagogen i møte med foreldrene også kan virke dømmende eller 

bedrevitende (Glaser, 2018, s. 69). Den andre pedagogen klarer å avveie forskjellige 

synspunkter og teorier mot hverandre og finner på denne måte ut hva som er viktigst i den 

konkrete situasjonen. Dette kan være en utfordring i steinerbarnehagene. Jeg mener 

representanter for enhver pedagogisk retning må passe på at de ikke blir for bokstavelig i 

deres tolkning. Steiners bøker er skrevet for ca. hundre år siden og noe må tilpasses dagens 
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forhold. De må kunne ta hensyn til ny kunnskap, tilpasse seg tiden og dens utfordringer uten 

derved å miste sitt grunnlag. Det handler også om å kunne avveie og se forskjellige sider av 

en sak/situasjon slik den andre pedagogen i eksempelet gjør. 

 

Det er ikke bare viktig å formidle kunnskap til foreldrene om barnehagens holdninger til søvn 

og hvile. Den samme kunnskap må også formidles innad i barnehagen, slik at 

barnehagepersonalet samles om de samme holdningene. Hele barnehagepersonalet er viktig i 

dette samarbeidet. Derfor bør det skapes en kultur innenfor barnehagen, hvor man vektlegger 

foreldresamarbeidet og gjør alle ansatte oppmerksom på hvor viktig dette er for barna, 

foreldrene og hele kollegiet. Det er ledernes ansvar å sørge for at de ansatte får en god og 

helhetlig forståelse for at foreldresamarbeid er en investering på lang sikt (Thoresen, 2017, s. 

71). Å pleie de daglige uformelle møtene og formidle positive hverdagsglimt styrker 

relasjonen mellom foreldrene og barnehagepersonalet. For å fremme et godt samarbeid må de 

ansatte kunne reflektere over egen samarbeidsevne, kommunikasjon og relasjon til 

foreldrene/foresatte (Drugli & Onsøien, 2013, ss. 33-35). Selvrefleksjon og 

relasjonskompetanse er vektlagt i den lokale rammeplanen for Steinerbarnehagene 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 12), noe jeg mener må gjelde både relasjoner til barn, 

foreldre og kollegaer. Ifølge Steiner sanser barnet ikke bare handlinger, men også 

underliggende tanker og følelser (Steiner, 1979, s. 19). Ut fra denne tankegangen bør 

barnehagepersonalet være spesielt oppmerksom på hvordan de møter foreldrene hver gang 

barnet har mulighet for å observere dette samspillet. Det er særlig viktig å ha det i 

bevisstheten i situasjoner hvor samspillet kan oppleves som litt krevende.   

 

Utfordringen melder seg, som vi har vært inne på i innledningen, når foreldrene mener at 

barnet ikke trenger å sove om dagen, mens barnehagen mener at barnet fortsatt har behov for 

det. I en slik situasjon er det viktig at personalet prøver å se situasjonen også fra foreldrenes 

side. Sammen bør de jobbe for å finne en løsning som i størst mulig grad ivaretar barnets 

behov både hjemme og i barnehagen. Pedagogen bør lytte til foreldrene og prøve å finne 

konkrete tiltak sammen med dem (Glaser, 2018, ss. 138, 139). Både barnehagen og personalet 

har kunnskap om barnet og dets behov. De ser barnet i ulike situasjoner og på forskjellige 

arenaer, og derfor kan de ha ulike meninger om hva barnet trenger (Drugli & Onsøien, 2013, 

ss. 26, 27). En god dialog hvor den andres synspunkt blir hørt og tatt hensyn til kan føre fram 

til konkrete løsninger (Glaser, 2018, ss. 138, 139). 
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Tilrettelegging for søvn i lys av steinerpedagogiske prinsipper 

Som vist i tidligere kapitler er rytme, ifølge steinerpedagogisk teori, viktig for det lille barnet. 

En god rytme er med på å redusere stress og gjøre dagene forutsigbare. Den hjelper barnet 

med å falle til ro (Paulsen, 2008, s. 67). Også øvrig pedagogisk litteratur omtaler rytmens 

betydning (Broberg, Hagström, & Broberg, 2014, s. 174). Rytme som et hovedprinsipp i 

steinerpedagogikken preger planleggingen og gjennomføringen av barnehagehverdagen og 

dermed også søvn og hvile (Steinerbarnehageforbundet, 2018, ss. 19, 20).  

 

Ett av søvnrådene som ofte trekkes frem er regelmessighet med tanke på at man legger seg og 

står opp til samme tid (Heier & Wolland, 2014, s. 22). Barnet forberedes på søvn og hvile 

gjennom kjente innarbeidede rutiner. Jeg mener at flere av rådene for gode søvnvaner og 

søvnhygiene kan sees i sammenheng med steinerpedagogikkens vektlegging av barnet som et 

sansende vesen. Bevisstheten om at sanseinntrykkene har en tydelig innvirkning på det lille 

barnet bør stå sterkt i samhandling med barnet og i utformingen av dets omgivelser. I en 

stelle- og leggesituasjon vil det være viktig å legge vekt på å skape gode sanseopplevelser 

som gir trygghet og fremmer ro og harmoni i barnet. Det kan skje gjennom god og positiv 

berøring i form av en klem eller litt massasje på føttene, gode og gjenkjennelige lukter i 

rommet, en liten sovesang som gjentar seg hver dag, dempet belysning og lignende. 

 

Som vist i tidligere kapitler er stresshormonet cortisol noe som kan forstyrre god søvn og 

andre viktige prosesser i kroppen (Gerlach, 2003, ss. 42, 43). Det er flere faktorer som kan 

føre til at barnet blir stresset: store grupper, lite plass, mangel på en tilknytningsperson eller 

en tilknytningsperson som ikke er var på barnets behov. De minste barna har lite 

forutsetninger for å løse konflikter og problemer på egenhånd, noe som også kan medføre 

stress (Helle & Fløgstad, 2019, s. 73; Drugli, 2016, ss. 61, 62). Innenfor steinerpedagogikken 

er man opptatt av at barnet lærer av voksne som arbeider med enkle og gjennomskuelige 

gjøremål (Paulsen, 2008, s. 41). Dersom de ansatte ikke evner å gjøre arbeidet samtidig som 

de er følelsesmessig tilstede for barnet og klar for å gripe inn for å løse eventuelle konflikter, 

kan dette være et prinsipp som fører til mer stress enn læring. Jeg mener også at barnet kan 

lære mye gjennom voksne som viser kjærlighet, omsorg og lekenhet ovenfor barnet. 

Etterligning av arbeid vil selvfølgelig være viktig, men jeg tenker at man må se an gruppen. 

Etterhvert som man ser at barna blir trygge med barnehagerytmen, barnegruppen og 

hverdagen, kan man i større grad begynne med etterligningsverdig arbeid. Arbeidsoppgavene 

bør ikke være større enn at man lett kan gå ifra dem og at man har mulighet å være 
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tilgjengelig for barna til enhver tid, både fysisk og følelsesmessig. Det gjelder ikke bare å 

forhindre ulykker men også å dele sorger og gleder med barna.   

  

I og med at steinerpedagogikken legger vekt på at barnet i de første 7 år lærer gjennom 

etterligning av både ytre handlinger, men også indre holdninger og følelser, blir det viktig hva 

den voksne gjør og utstråler i en leggesituasjon. En genuin og rolig sinnsstemning, dempet 

stemme, rolige og harmoniske bevegelser vil bli iakttatt av barnet som hengir seg til dem og 

etterligner dem (Kranich, 2003, s. 81). Dette forutsetter at den voksne er seg bevisst sitt 

ansvar som rollemodell overfor barnet. De tre steinerpedagogiske grunnprinsippene rytme, 

sansepleie og etterligning henger tett sammen med hverandre og kan uttrykke seg i 

tilretteleggingen og utformingen av overgangene fra våkentilstand til søvn og tilbake til 

våkentilstand. Slik jeg ser det har steinerpedagogikken gjennom dens pedagogiske prinsipper 

gode forutsetninger for å tilrettelegge disse overgangene på en god måte. 
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