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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

For noen år siden hørte jeg på et foredrag holdt av den norske psykolog og professor Turid 

Suzanne Berg-Nielsen. Berg-Nielsen er spesialist i klinisk barnepsykologi og hennes felt er 

psykisk helse hos de yngste barna. Foredraget hennes handlet om de erfaringene som fant sted 

tidlig i livet og deres betydning på vår psykiske helse i voksen alder. I denne forbindelse var 

stress, samt opplevelse av stress knyttet til barnehagestart og opphold i barnehage, en av de 

problematikkene som ble tatt opp.  

Mye av det hun snakket om under denne forelesningen, hadde med hjernens plastisitet å gjøre, 

spesielt hos de aller yngste barn. Hun understrekte hvor stor innflytelse omgivelsen og de 

sosiale erfaringene hadde på utviklingen av barnets hjerne. Videre fortalte hun om de nære 

relasjoner mellom barn og voksne og deres beskyttende effekt mot stress. Samspillserfaringer 

mellom barn og voksne påvirker barns emosjonelle utvikling, og gode relasjoner mellom barn 

og omsorgspersoner ser ut til om å være en viktig forutsetning for å skape trygghet og minske 

stress (Drugli, 2016). 

Foredraget til Berg-Nielsen om stress hos barn og de skadelige konsekvensene det kan ha 

senere i livet gjorde sterkt inntrykk på meg. Siden har jeg ofte hatt henne i tankene mine, og 

fundert over de implikasjonene dette har for mitt arbeid som pedagog for de yngste barna.  

Det ble derfor naturlig for meg å velge dette tema.  

 

1.2 Faglig begrunnelse 

 «Til de krefter som virker formende på de fysiske organer, hører altså glede over og med 

omgivelsene. Glade minner hos oppdrageren og fremfor alt ekte, ikke påtatt kjærlighet. En 

slik kjærlighet som varmt gjennomstrømmer de fysiske omgivelser ruger bokstavelig talt de 

fysiske organers former frem.» (Steiner, 2006, s23). Steiners syn på barnet som et sansende 

vesen som blir dypt påvirket helt ned til organene av sine omgivelser og de sosiale 

opplevelser det har gjennom omsorgspersoner kommer tydelig til utrykk gjennom disse ord.  

Det som jeg synes er tankevekkende er at hans teori, når det gjelder barn og deres formbarhet 

er ikke ulik det nyere hjerneforskning viser i dag. Berg-Nielsen bruker betegnelse «følsom, 

formbar og uferdig» (Berg-Nielsen, 2010, s75) for å beskrive hvordan tidlig erfaringer i 
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barndommen setter spor i barnet og påvirker utvikling av hjernen. Jeg tenker at det er 

interessant å se på dette i sammenheng med steinerpedagogikk.         

Dessuten tenker jeg at temaet er spesielt aktuelt og behøver mer fokus fordi stadig yngre barn 

tilbys plass i barnehagen. I juni 2017 ble det gjort endringer i barnehageloven angående 

opptaksregler. I samsvar med barnehageloven § 12 a. har barn som fyller et år i september, 

oktober og november rett til å få barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller 

et år (Barnehageloven, 2005 §12 a). Endringer som trådde i kraft 1.august 2017 har 

sannsynligvis medført at flere barn under ett år har fått barnehageplass.  

I 2003 har barnehageforliket bidratt til at et stort antall barnehager ble bygget og en innføring 

av maksimumspris per barnehageplass, noe som har ført til at barn tilbringer stadig mer tid i 

barnehagen (SSB, 2012). 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 73,2% av ettåringene i Norge går i barnehagen og at 

95,3% av disse barna går 41 timer eller mer i uken. Når det gjelder toåringene er 

dekningsgrad 93,2%. Av disse toåringene går 95,8 % fulltid i barnehagen. Sammenlignet med 

år 2000, gikk kun 27% av ettåringene i barnehage (SSB, 2019).  

Forskning viser at de minste barna er sårbare i forhold til deres emosjonelle utvikling og at de 

har andre behov enn de eldre barna. De trenger å knytte seg til en sensitiv og omsorgsfull 

voksen i mye større grad enn de eldre barna (Drugli, 2016). Vi må derfor være bevisst på hva 

som tilbys disse barna og sørge for at barnehagetilbudet er i samsvar med deres behov.   

 

1.3 Problemstilling 

I forbindelse med dette temaet har jeg stilt meg noen spørsmål som jeg ønsker å se nærmere 

på. Hva er stress? Hva er årsaker til stress og hvordan reagerer barn på det?  Finnes det 

arbeidsmetoder i steinerpedagogikken som gjør at vi kan hjelpe barn til å håndtere stress? 

Hvilke følger har stress på vår psykiske og fysisk helse? Kan steinerbarnehagen fungere som 

en motvekt eller et fristed til en stressende hverdag?  

Med utgangspunkt i disse tankene har jeg kommet frem til følgende problemstilling: 

På hvilken måte blir små barn utsatt for stress i sin barnehagehverdag? Hva kan 

steinerpedagogikken bidra med for at barn skal oppleve minst mulig negativt stress i sin 

barnehagehverdag? 
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1.4 Avgrensning 

På grunn av oppgavens omfang, har jeg valgt å avgrense oppgaven til å skrive om 

stressfaktorer som kun er barnehagerelatert.  

Oppgaven omhandler barna mellom 1 og 3 år. Jeg har hatt fokus på de yngste barna fordi jeg 

arbeider på en småbarnsavdeling og fordi forskning tyder på at barn i denne alderen er ekstra 

sårbare i forhold til stress. Noen studier viser at det finnes en sammenheng mellom hvor mye 

stress barn opplever når de er i barnehagen og barns alder. En undersøkelse utført av 

Geoffroy, Vermeer og Van Ijzendoorn viser at de yngste barnehagebarn er mer utsatt for å ha 

et forhøyet stressnivå, særlig toåringer (Drugli, 2016). 

Det finnes positivt og negativt stress. I denne oppgaven har jeg hatt hovedfokus på negativt 

stress.  

 

1.5 Kilder 

Oppgaven er litteraturbasert. For å definere stress og for å få en forståelse av hva stress hos 

barn innebærer har jeg i stor grad brukt boken Om Barn og stress av Ylva Ellneby. 

Jeg har lagt vekt på litteratur som omhandler hjerneforskning og utviklingspsykologi for å 

belyse konsekvensene av stress på små barn. Den følsomme hjernen av Susan Hart har vært en 

sentral kilde.    

Jeg har benyttet litteratur knyttet til kunnskap og arbeid med de yngste barna. Hovedkilder er 

Liten i barnehagen av Drugli samt Mikroseparasjoner av Ida Brandtzæg, Lars Smith og Stig 

Torsteinson. I Liten i barnehagen, prøver May Britt Drugli å gi en oversikt over hva som er 

viktig for å imøtekomme de yngstes barnas behov og for å sikre god barnehagekvalitet. Boken 

Mikroseparasjoner setter blant annet fokus på sammenheng mellom tilknytningspsykologi og 

emosjonell trygghet hos barn.    

Av steinerpedagogisk litteratur som jeg har benyttet, kan jeg trekke frem Barnets 

oppdragelse, Antroposofi og pedagogikk av Rudolf Steiner samt Eldbjørg Gjessing Paulsen 

sin bok Tillitt og undring, som handler om arbeidet med barn under 3 år i steinerbarnehager.  
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1.6 Oppgavens oppbygging 

Innledningsvis gir jeg en begrunnelse for valg av tema, både personlig og faglig. Deretter 

presenterer jeg problemstilling, avgrensing, valg av litteratur samt oppgavens oppbygging.      

I begynnelsen av oppgaven undersøker jeg hva begrepet stress innebærer og ser nærmere på 

hva som kjennetegner stress hos barn og hvordan barn reagerer på stress. Jeg gir deretter en 

kort innføring om hvordan hjernen er bygget opp og hvordan den fungerer, for så å ta for meg 

hvordan barnets hjerne påvirkes av stress. I denne sammenheng gir jeg en kort definisjon av 

begrepet epigenetikk. 

Videre redegjør jeg for Bowlbys tilknytningsteori og dets betydning for barnas emosjonelle 

og sosiale utvikling og hvordan en trygg tilknytning hjelper barn å regulere sine følelser. Noe 

som er essensielt for at barn skal klare å håndtere stressfulle opplevelser.   

Deretter ser jeg nærmere på de ulike faktorene som kan utløse stress i en 

barnehagesammenheng samt faktorene som kan lindre eller forebygge stressopplevelser, 

såkalt beskyttende faktorer. 

Grunnleggende prinsipper i steinerpedagogikk i førskolealder belyses. I drøftingsdelen 

diskuterer jeg hvordan små barn blir utsatt for stress i sin barnehagehverdag og hvordan 

steinerpedagogikk kan være en motvekt til stress. 

Jeg konkluderer ved å gjøre noen oppsummerende refleksjoner.       
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2 Stress  

I dette kapittelet vil jeg undersøke hva stress er, hva kjennetegner stress hos barn og hvordan 

stress kommer til utrykk hos de yngste.   

 

2.1 Hva er stress?  

I følge Yann de Caprona, redaktør av Norsk etymologisk ordbok er ordet stress et engelsk ord 

og betyr «trykk, prøvelse». Ordets opprinnelse er både gammelfransk estrece «tranghet, 

undertrykkelse» og mellomengelsk destress «nød, bedrøvelse, sorg» (de Caprona, 2013).  

Begrepet stress beskriver de kroppslige og emosjonelle reaksjoner som oppstår når vi 

opplever store påkjenninger. Stress kan ha mange ulike betydninger, i denne sammenheng 

bruker jeg begrepet slik Ylva Ellneby definerer det i sin bok: «Ordet stress henviser til de 

reaksjoner som skjer i kropp og sjel som følge av en sterk opplevelse eller påkjenning, den 

være seg positiv eller negativ» (Ellneby, 2000, s 15).  

I en truende situasjon vil stress bidra til at vi klarer å mobilisere nødvendige krefter for å 

overleve. Når vi opplever stress, skjer det en fysisk reaksjon i kroppen. I en 

beredskapssituasjon trenger organismen vår, både muskelgrupper og hjernen, stor tilførsel av 

næring for å kunne flykte fra faren og for å kunne forsvare seg selv.  

Den østerrikske-kanadiske lege Hans Selye var den første, i 1946, til å bruke begrepet stress i 

en medisinsk kontekst. Han utviklet en stressmodell hvor han illustrerte hvordan organismen 

gikk i fire faser ved stress eksponering (Ellneby, 2000).  

Den første fasen er alarmfasen, også kjent som fight-or-flight, hvor mobilisering igangsettes 

(Ellneby,2000). Kroppen forbereder seg enten til å kjempe eller å flykte når det oppstår en 

situasjon som oppfattes av hjernen som farlig. Før i tiden, var denne kamp eller flukt 

reaksjonen virkelig en realitet og en nødvendighet for mennesker hvis de skulle klare seg i en 

hverdag preget av store fysiske trusler. Nå er farene vi utsettes for av en annen art, og dermed 

har også fight-or-flight atferden forandret seg og tatt andre uttrykksformer (Ellneby, 2000).     

Ylva Ellneby forteller at Selye fant ut at det var de voksne, med sine for høye forventninger 

ovenfor barna, som var som oftest ansvarlige for å forårsake stress. Når de voksne stiller krav 

som ikke er i samsvar med barnets modenhet og evner kan det resultere i en stressreaksjon.  

I følge Ellneby kan stress betegnes som «en dynamisk prosess der menneskers evner stilles 

opp mot omgivelsenes krav.» (Ellneby, 2000, s 15).    
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Det er viktig å notere seg at stress kan ha både positive og negative effekter på kroppen vår, 

avhengig av hvor lenge vi blir eksponert for stress og avhengig av stressets intensitet. Stress 

er en normal reaksjon og som Ellneby påpeker det, er det også nødvendig. Vi trenger stress 

som en påvirkningskraft som får oss til å takle motstand, handle og avansere i livet (Ellneby, 

2000).  

 

2.2 Hva kjennetegner stress hos barn? 

Stress er et begrep som brukes for å beskrive en tilstand av uro, angst, ubehag knyttet til en 

sterk påkjenning. Begrepene stress og barn kan i utgangspunktet virke motstridende og lite 

forenelig. Man skulle tro at barn og stress ikke hadde noe med hverandre å gjøre, men 

forskning viser at barn dessverre opplever stress og at det er et økende problem (Ellneby, 

2000). 

Slik jeg ser det, vil det være viktig å finne ut hva som kjennetegner stress hos barn. Rammer 

stress barn annerledes enn det rammer voksne? I så fall, hvorfor og hva kjennetegner stress 

hos barn?  For å kunne hjelpe barn å håndtere stress må vi kunne identifisere de situasjonene 

som skaper stress hos de små samtidig som vi må være i stand til kjenne igjen symptomene. 

Som Ellneby påpeker det, er stress veldig individuelt, og det som kan oppleves som en 

stressende hendelse for et barn vil ikke nødvendigvis utløse en stressreaksjon for et annet 

barn. Barn er forskjellige, og noen er dessuten bedre rustet enn andre til å tåle stress (Ellneby, 

2000).  

Stress symptomer kan være mange og ikke alltid så lett å identifisere. Atferdsendringer bør tas 

på alvor og kan være tegn på at et barn er stresset. Vanskeligheter for å konsentrere seg, apati, 

tretthet, mangel på livsglede, stamming, manglende appetitt og søvnforandringer kan også gi 

en indikasjon på at et barn føler seg stresset. Dessuten er smerter knyttet til mageområdet, 

hodepine og hudreaksjoner vanlige psykosomatiske forstyrrelser som kan være tegn på stress 

(Ellneby, 2000). Ellneby presiserer at det er ikke et av disse symptomene isolert sett som 

tyder om barnet kan være utsatt for stress, men summen av flere av dem (Ellneby, 2000). 

I sin bok Om barn og stress, beskriver Ellneby hvordan denne kampen og fluktreaksjonen, 

fight-or-flight, kommer til syne hos barna. Når det gjelder fluktatferd hos de yngste barna er 

søvn og sykdom spesielt relevant. For små barn er søvn et tilfluktsted. Noen barn sover 
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uvanlig mye. Det er en måte for dem å rømme fra virkeligheten og å fjerne seg fra en 

stressende situasjon.  

Sykdom kan også være en annen måte å komme seg unna noe som er vanskelig. Barnet kan 

utvikle psykosomatiske lidelser. Det vil si at barnet opplever fysiske smerter, samtidig som 

kroppen kan vise kroppslige tegn til sykdom uten at det kan påvises organisk årsak. Disse 

psykosomatiske plager skyldes en psykisk ubalanse og kan relateres til stress. Det er kroppen 

som sier ifra om at barnet ikke har det bra mentalt (Ellneby, 2000). 

Kampreaksjon hos de yngste barna forekommer gjennom aggresjon og brutalitet, både fysisk 

men også muntlig. Små barn som er stresset, bruker fysisk makt mot andre barn. De slår, 

dytter, biter, og prøver å skade og ødelegge. Barn som skriker, viser sinne og aggressiv atferd 

ovenfor jevnaldrende kan også være barn som lider av stress (Ellneby, 2000).       

Noen forskningsbaserte observasjoner av barn under deres oppstart i barnehagen viser at barn 

som utrykker lite positive følelser, virker likegyldig og ikke har noe særlig interaksjoner med 

andre, kan være stresset. Derimot er barn som viser glede, som deltar i aktiviteter og 

responderer til personalet og jevnaldrende, barn som har det bra (Drugli, 2016). 

I en annen studie har man funnet ut at barn som er flinke til å utrykke sin misnøye, i form av 

gråt og kraftige reaksjoner, når foreldrene går fra dem, er de barna som har minst stress i 

kroppen i motsetning til de som ikke reagerer noe særlig og virker uaffektert. De barna som 

sier ifra tydelig, er barn med en trygg tilknytning som er vant til å få trøst fra sine foreldre. De 

har forventninger om å bli møtt derfor gir de beskjed (Drugli, 2016).            

Ifølge Berg-Nielsen har stress tidlig i barndommen alvorligere konsekvenser enn stress i 

voksenalder. Dette har forskjellige årsaker. Berg-Nielsen påpeker at de yngste barna blir 

lettere rammet av stress enn de voksne. Små barn reagerer på stress oftere og på en sterkere 

måte. Små harmløse hendelser kan fort igangsette stressreaksjoner hos barn. Deres følsomhet 

gjør at kortisolnivået i blodet kan øke mye. Et lite barn som opplever en stressende situasjon 

vil naturligvis begynne å gråte. Gråt er barnets måte å gi beskjed om at det trenger trøst. Hvis 

barnet ikke får respons vil stresshormonet fortsette å være i kroppen (Berg-Nielsen, 2017). 

Forskning viser at langvarig stress hos små barn, kan påvirke hjerneutvikling og 

hjernearkitektur (Drugli, 2016). 

Det som også skiller de yngste barna fra eldre barn og voksne når det gjelder stress er knyttet 

til deres manglende evne til å selv regulere stress, samt følelsene sine. I motsetning til voksne, 
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som til en viss grad klarer å regulere ned stress, samt regulere emosjonene våre, er ikke små 

barn i stand til å kunne påvirke sine stressopplevelser (Berg-Nielsen, 2017).  

I tillegg har barn en manglende evne til å utrykke seg og sortere inntrykkene sine.    

Drugli poengterer at korte og ikke vedvarende økning i kortisolnivået kan ha en positiv effekt 

fordi det hjelper barnet å håndtere stressende situasjoner på en riktig måte, derimot kan 

kronisk stress være skadelig for kroppen (Drugli, 2016).  
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3 Hjernens utvikling og sårbarhet i forhold til stress  

Barnets omgivelser påvirker hvordan hjernen utvikler seg. Barnets hjerne er plastisk og veldig 

sårbar for stress. I dette kapittelet vil jeg gi en enkel innføring i hvordan hjernen er organisert 

samt hvordan den virker og utvikler seg. Dette er viktig for å forstå barnets følsomhet for 

stress og barnets behov for emosjonell støtte. 

 

3.1 Hjernens utvikling 

Den amerikanske nevrologen Paul MacLean utarbeidet en modell om en tredelt hjerne også 

kjent som «the triune brain». Hans hypotese er at hjernen består av tre strukturer som er 

separerte fra hverandre og til en viss grad jobber på en autonom måte, samtidig som de er 

bundet sammen og samarbeider. Hans teori bygger på at hjernens utvikling har skjedd over en 

tidsperiode på millioner av år og må forståes i et evolusjonært perspektiv. Hjernen er 

hierarkisk organisert og utvikles nedenfra og opp (Hart, 2017).  

De eldste og mest dyptliggende delene av hjernen også kalt krypdyrhjernen knyttes til enkle 

funksjoner som har med impulser, reflekser og sanser å gjøre. Denne hjernedelen er ikke i 

stand til å bearbeide avanserte hendelser. Det er det autonome nervesystemet, eller den 

sansende hjernen.  

Den eldre pattedyrhjernen eller det limbiske systemet som det også kalles, utgjør det midterste 

struktur i den tredelt hjernen. Det er den følende hjernen (Hart, 2017).          

Den nye pattedyrhjernen ligger øverst. Det er den nyeste delen. Dette hjerneområdet har med 

verbalt språk å gjøre. Det er den delen av hjernen som gjør oss i stand til abstrakte 

refleksjoner og gjør det mulig for oss å legge fremtidige planer. Det er den tenkende hjernen 

(Hart, 2017).   

Hjernestrukturer er ulike, noen involverer følelser, noen har med tanker å gjøre. Men vi ser at 

disse hjerneområdene er tett sammenvevd og spiller på lag med hverandre. Det kognitive og 

det emosjonelle påvirker hverandre hele tiden (Hart, 2017).               

I motsetning til de fleste pattedyr, fødes menneskebarnet med en hjerne som ikke er ferdig 

utviklet. Dette skyldes en fysiologisk årsak. For at barnet, under fødselen skal kunne komme 

ut gjennom fødselskanalen, kan ikke barnets hode være for stort, og dermed er også hjernens 

størrelse begrenset (Nordengen, 2018).  
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Hjernen formes allerede i de første ukene av svangerskapet. Ved fødselen er selve organet 

med de aller viktigste områdene «bygget opp» men er ikke ferdig utviklet. De ulike 

hjerneområder har ulike oppgaver og modnes i aldersfaser under hele barndommen. Hjernen 

slutter å vokse i begynnelsen av 20 årene. Hjernen til en nyfødtbaby veier ca. 300 gram, innen 

barnet har fylt et år har hjernens vekt tredoblet seg. (Hart, 2017). 

I løpet av de første ukene etter at barnet er født, dannes det ekstra store antall av synapser i 

hjernen (Hart i Brandtzæg, Smith & Torsteinson, 2018). Synapser er kontaktpunktene mellom 

nerveceller og sørger for at god kommunikasjon foregår fra en nervecelle til en annen. Cirka 

40 prosent av disse synapsene dør innen barnet har fylt 2 år. De synapsene som blir brukt 

mye, og gjentatte ganger forsterkes, blir tatt vare på og inngår i spesialisering av visse 

funksjoner (Hart, 2017). 

Det som gjør hjernen vår unik i forhold til andre organer, er at den vokser hurtigst i perioden 

som strekker seg fra noen uker etter unnfangelse til de første årene av barnets liv. Som en 

konsekvens av dette, er denne perioden med enorm vekst, en periode hvor hjernen er også 

ekstrem påvirkelig, på godt og vondt (Hart, 2017).  

Berg-Nielsen påstår at hjernen har behov for gode, trygge og stabile stimuleringer samt 

sosiale erfaringer for å vokse og for å utvikle seg. I den delen av hjernen som heter prefrontale 

korteks ligger den orbitofrontale korteks. Det er et område som er knyttet til sosial 

kompetanse og regulering av følelser. Gode opplevelser fremmer veksten av hjerneceller i 

prefrontale korteks mens erfaringene i tidlig barndom som igangsetter stressrespons påvirker 

hjernens modning på en ugunstig måte (Berg-Nielsen, 2010).   

Fordi barnets hjerne modner sakte og ikke er ferdig utviklet, er barna mye mer sårbare enn 

voksne når det gjelder stress. Prefrontal korteks, sete for oppmerksomhet og emosjonell 

regulering, er ikke utviklet ved fødsel. Denne delen av hjernen utvikles fra barnet er cirka  

10 måneder gammel, blir aktiv rundt 18 måneder og er fortsatt i en modningsprosess til barnet 

fyller 3 år. Berg-Nielsen understreker at små barn trenger støtte fra en voksen person for å 

kunne ta hånd om og regulere sitt stress responssystem (Berg-Nielsen, 2010). 

At spedbarn kommer til verden med uferdig hjerne, innebærer at det lille barnet er veldig 

sårbart og er prisgitt sine omsorgspersoner for å kunne overleve (Nordengen, 2018). På en 

annen side betyr det at modning og utvikling av hjernen preges av oppvekstsvilkårene og 

miljøfaktorene og gjør oss mer tilpasningsdyktige, hevder Berg-Nielsen (Berg-Nielsen, 2010).  
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3.2 Hvordan stress påvirker hjernen  

3.2.1 HPA-systemet 

Jeg vil nå beskrive de forskjellige fysiologiske mekanismer som settes i gang når vi opplever 

en stressituasjon. Jeg vil gjøre en kort presentasjon av den såkalte HPA-systemet. HPA står 

for hypothalamus-pituitary gland- adrenal cortex eller hypotalamus-hypofyse-binyrebark-

systemet på norsk. 

HPA-systemet er vårt stressresponssystem og er en del av det autonome nervesystem. Når vi 

føler oss truet aktiveres HPA-systemet. HPA-systemet vil blant annet sørge for at mindre 

viktige kroppsaktiviteter blir satt i hvilemodus, slik at kroppen mobiliserer krefter for å kunne 

takle en farlig situasjon. 

Når det oppstår en situasjon som hjernen oppfatter som farlig vil amygdala som mottar 

sanseinntrykk gi beskjed til hypotalamus. Igangsetting av HPA- systemet begynner oppe i 

hjernen i hypotalamus, beveger seg nedover gjennom hypofysen og videre til binyrebarken. 

Binyrer skiller ut stresshormonene adrenalin og kortisol. Noe som fører til at pulsen, 

hjerterytmen, samt blodtilførsel øker, samtidig som fordøyelsessystemet dempes. Frigjøringen 

av kortisol fører igjen til utløsning av glukose i kroppen. Glukose er spesielt energigivende, 

og kroppen trenger ekstra energi i en fight-or-flight situasjon (Nordengen, 2018).  

Bak amygdala, finner vi hippocampus. Hippocampus har blant annet en regulerende funksjon 

og klarer å dempe overstimulering av sterke følelsesmessig reaksjoner. Et unormalt høyt eller 

lavt kortisolnivå fører til ødeleggelse av nerveceller i hippocampus.  Hyppig og kontinuerlig 

død av nerveceller vil ha negative konsekvenser. Dette vil medføre at antall kortisolreseptorer 

minsker, noe som igjen vil svekke hippocampus. Den vil til slutt ikke være i stand til å 

regulere HPA-systemet (Hart, 2017). 

Susan Hart hevder at hvis HPA-systemet aktiveres og blir overbelastet for ofte og over lange 

perioder, vil det skape store forstyrelser og ubalanser, noe som gjør at systemet vil ha 

selvreguleringsproblemer. Videre vil dette ha konsekvenser for evnen til å håndtere stressfylte 

hendelser også senere i livet (Hart, 2017).  

Små barns kortisol og HPA-system aktiviseres lett. Det kan være urovekkende hvis 

stressrespons-systemet blir aktivert altfor ofte i barndommen, som er en kritisk periode, hvor 

barnets nervesystem er overfølsomt (Hart, 2017). 
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3.2.2 Kortisol 

Stresshormonet kortisol utløses under en stor påkjenning. Man kan finne spor av kortisol i 

blod, urin men også i spytt. I følge Drugli er det vanskelig å se om et barn er stresset bare ved 

å observere barnets atferd derfor er det vanlig å bruke spyttprøver for å måle nivået av 

stresshormonet kortisol. De fleste studier om stress bruker kortisolnivået som indikator 

(Drugli, 2016).  

Mengder av stresshormonet som skilles ut er proporsjonel med stressorens alvorlighet. 

Kortisolutskillelsen i kroppen, knyttet til en stressopplevelse, vil ikke skje umiddelbart, men 

en stund etterpå, opptil noe timer. Kortisol vil virke på organene over lang tid (Hart, 2017).  

Kortisolnivået følger en kurve som forandrer seg i løpet av dagen. Kortisolnivået pleier å være 

på sitt høyeste nivå tidlig når vi står opp, det går gradvis ned i løpet av dagen, og er lavest i 

slutten av dagen når vi går til sengs (Drugli, 2016).  

Stress i små mengder er positivt fordi det gjør oss i stand til å yte vårt beste, men kronisk høyt 

kortisolnivå i blodet over lange perioder har skadelige effekter på organismen. Høyt 

kortisolnivå reduserer antall hvite blodlegemer i kroppen, og på den måten svekkes 

immunforsvaret (Brandtzæg, Smith og Torsteinson, 2018).   

 

 3.3 Epigenetikk  

Epigenetikk kan defineres som relasjonen mellom arv og miljø og har innflytelse på hvordan 

barnet utvikler seg (Størksen, 2016).  

Gener er arvelige og består av molekylet DNA (deoksyribonukleinsyre). DNA kalles arvestoff 

og inneholder all genetisk data. Hvordan genene våre ser ut er bestemt ved unnfangelsen og 

kan ikke endres av miljøfaktorer. Derimot kan miljøet og erfaringer påvirke selve 

genuttrykket vårt (Berg-Nielsen, 2010)   

Det er ikke alle genene som er aktive. For at geners egenskaper skal komme til utrykk må de 

stimuleres. Det er blant annet RNA (ribonukleinsyre) sin oppgave. RNA må stimuleres for at 

gener skal manifestere seg. Miljøfaktorer som kosthold, stress eller hvordan foreldrene 

oppdrar barnet kan gjøre at RNA stimuleres eller ikke (Berg-Nielsen, 2010).  

Barn kommer til verden med ulike genetiske utgangspunkter, noen er mer robuste mens andre 

tåler mindre. Samtidig er barns oppvekstforhold og erfaringer også bestemmende på barnas 

arvelige disposisjoner. Berg-Nielsen hevder at hos et barn født med en genetisk sårbarhet vil 
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gode oppvekstomgivelser kunne motvirke denne sårbarheten, ved at gener ikke blir aktivert 

og dermed ikke manifester seg (Berg-Nielsen, 2010).  

Berg-Nielsen snakker om «av og på skruing» av gener. Hun påstår at mange stressopplevelser 

i løpet av de første leveår vil kunne «skru på» en arvelig sårbarhet, og ha en negativ 

påvirkning på barnets psykiske helse, senere i livet (Berg-Nielsen, 2010, s 76).   
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4 Tilknytningsteori 

For å kunne forstå betydningen av den sosiale regulering som en forutsetning for at de yngste 

barna skal kunne takle stressfulle opplevelser, er det viktig å få innsikt i tilknytningsteorien. I 

dette kapittelet vil jeg gjøre en presentasjon av tilknytningsteorien samt gjøre rede for ulike 

tilknytningsmønstre.       

 

4.1 Bowlbys tilknytningsteori  

Tilknytningsteorien er en utviklingspsykologiskteori utarbeidet av den engelske psykiater og 

psykoanalytiker John Bowlby (1907-1990). 

John Bowlby ble den første, i 1958, å bruke begrepet tilknytning for å beskrive de 

følelsesmessig bånd som knyttes mellom barn og omsorgspersonen. Bowlby anser tilknytning 

som et primært behov som er grunnleggende for barnets utvikling og for at barnet skal kunne 

klare å etablere sosiale relasjoner (Brandtzæg, Smith og Torsteinson, 2018). 

Bowlbys tilknytningsteori må forståes i et evolusjonært perspektiv. Som jeg tidligere har vært 

inne på, har menneskebarn, fordi de er umodne og uferdige, en lang barndom og er avhengige 

av sine omsorgsgivere for å kunne overleve. Det å knytte seg til en som kan ta hånd om en, 

handler med andre ord, om overlevelsesstrategi. Hans teori bygger på at barn vil knytte seg til 

sine omsorgspersoner, fordi det er biologisk betinget, uansett omstendigheter og uansett 

hvordan omsorg utøves. Han mener at små barn har en medfødt evne til å danne emosjonelle 

bånd til en voksen som kan gi dem trøst og trygghet (Brandtzæg, Smith og Torsteinson, 

2018).  

Fordi barn har et medfødt behov til å knytte seg til en omsorgsperson, er barn fra første 

øyeblikk opptatt av å inngå i dialog med omsorgspersoner. Den amerikanske 

utviklingspsykologen Daniel Stern, har gjennom sitt arbeid beskrevet og dokumentert 

spedbarns medfødte evne til å samspille med sine foreldre. Stern bruker begrepet 

affektinntoning for å beskrive disse subtile, følelsesmessige interaksjoner mellom mor og 

barn. Inntoning kan minne om imitasjon men er mer kompleks (Hart, 2017).      

Tilknytning har to hovedfunksjoner. Den skal både sørge for at barnet får den omsorgen og 

beskyttelsen det trenger for å overleve, men den skal også bidra til at barnet får utforske 

omverdenen (Hart, 2017).             
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Det er når barnet er mellom 6 og 12 måneder gammelt at barnets tilknytning utvikles. Fra 

barnet er 12 måneder til barnet blir 3 år vil tilknytningen styrkes (Brandtzæg, Smith og 

Torsteinson, 2018).  

Det er også viktig å merke seg at barn kan knytte seg til andre enn sine egne foreldre. Barn 

kan knytte seg til flere enn en person, men deres evne til å knytte seg til mange er begrenset. 

Når det gjelder omsorgspersoner, finnes det et hierarki. Bowlby mente at barn vil helst ha en 

såkalt primær omsorgsperson. Det er den personen som barnet foretrekker og som barnet 

oppsøker når det befinner seg i en sårbar situasjon, hvis barnet er stresset, opplever frykt eller 

har slått seg (Drugli, 2016).   

Barn rangerer omsorgspersoner hierarkisk etter preferanse. Denne rankingen bestemmes av 

flere faktorer. Hvor mye tid omsorgspersonen tilbringer sammen med barnet spiller en stor 

rolle, kvaliteten på den omsorgen som gis er også en avgjørende faktor, samt hvor emosjonelt 

engasjert omsorgspersonen er i barnet (Hart, 2017).       

Barn danner seg egne mentale representasjoner basert på de opplevelsene de har hatt i møte 

med omsorgspersoner. Disse representasjonene kalles for indre arbeidsmodeller. Gjennom de 

første erfaringene sammen med omsorgspersonen lærer barnet at det finnes en annen person 

man kan stole på, og at det vil få bistand hvis det trenger det. Dette gjør at barnet føler seg 

trygg og tør å utforske verden (Drugli, 2016).      

 

4.2 Tilknytningsmønstre 

Den amerikanske utviklingspsykologen Mary Ainsworth (1913-1999) tok Bowlbys sitt arbeid 

et skritt videre ved å utforme en metode som bidro til evaluering av tilknytningens kvalitet, 

samt en klassifisering av tilknytningsatferd. Metoden heter «strange situation test» eller 

«fremmedsituasjon», og skulle brukes med barn mellom 12 og 18 måneder (Brandtzæg, Smith 

og Torsteinson, 2018).  

Metoden gikk ut på å observere og kartlegge barns atferd i ulike situasjoner. I den første fasen 

av eksperimentet er barnet sammen med mor, i den neste sekvensen forlater moren rommet og 

barnet befinner seg nå alene, til en fremmed person kommer inn, og i den avsluttende 

situasjonen kommer moren tilbake. Det Ainsworth ønsket å finne ut gjennom denne testen var 

om det fantes en sammenheng mellom tilknytningsatferd til barnet og barnets måte å utforske 

verden rundt (Hart, 2017).         
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Etter å ha analysert observasjonene hun hadde samlet, kom hun frem til tre 

tilknytningsmønstre; trygg tilknytning, utrygg, unnvikende tilknytning og utrygg ambivalent 

tilknytning. Ca. 15 prosent av barna passet ikke i noen av de tre kategoriene angitt av 

Ainsworth. Det er Mary Main som senere definerte et fjerde tilknytningsmønster, som 

matchet tilknytningsatferd til disse ungene, og som hun kalte desorganisert tilknytning (Hart, 

2017). 

 

4.2.1 Trygg tilknytning 

Barn med en trygg tilknytning har tillit til at omsorgspersonen skal være der for dem og tilby 

dem trøst ved behov (Drugli, 2016). Smith poengterer at trygg tilknytning oppstår når barnet 

har tillit til omsorgspersonen og opplever gjentatte ganger og over lengre perioder at 

omsorgspersonen gir trøst når det trengs, slik at barnet oppfatter vedkommende som en trygg 

havn eller base (Smith i Drugli, 2016).   

 

4.2.2 Utrygg, unnvikende tilknytning. 

Utrygg tilknytning kjennetegnes av at relasjonen barn-omsorgsperson mangler sensibilitet og 

stabilitet (Drugli, 2016). Barn med utrygg, unnvikende tilknytning har foreldrene som 

opplever at det er vanskelig å forholde seg emosjonelt til situasjoner hvor barnet gråter, eller 

skriker fordi det søker trøst eller trenger støtte. Disse omsorgspersoner har andre 

forventninger til hvordan barnet bør oppføre seg. I stedet for å anerkjenne barnets følelser ved 

å trøste, berolige og gi en hensiktsmessig respons til barnets signaler, vil slike 

omsorgspersoner virke avvisende når barnet søker trøst, eller hjelp. Dette medfører at barnet, 

for å gjøre sine foreldre til lags og for å sikre seg tilstedeværelse samt oppmerksomhet fra 

dem, pleier å justere sin tilknytningsatferd til det de tror omsorgsgiver forventer (Brandtzæg, 

Smith og Torsteinson, 2018). Disse barna søker sjeldent trøst og er lite kontaktsøkende. De gir 

inntrykk at de klarer seg selv, og gjør seg litt usynlige (Drugli, 2016). 

 

4.2.3 Utrygg ambivalent tilknytning   

Barn som utvikler en såkalt utrygg ambivalent tilknytning, er barn som vokser opp med 

foreldrene som viser lite engasjement i barna, som bryr seg lite om hvordan barna har det og 

som er lite konsekvente i sine relasjoner med dem. Foreldrene oppfører seg vilkårlig fra gang 

til gang og reagerer tilfeldig på samme atferd hos barnet. Foreldres uforutsigbare væremåte og 
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deres mangel på interesse, skaper mye utrygghet hos barnet. Barnet blir usikker både på 

omsorgspersoner som er så uberegnelige men også på seg selv fordi det har lite tro på sin egen 

påvirkningskraft. Disse barna kan syte mye eller være likegyldige og apatiske, i håp om å 

tiltrekke seg foreldres oppmerksomhet (Broberg, Almqvist og Tjus i Drugli, 2016).   

 

4.2.4 Desorganisert tilknytning 

Det ser ut som om, både barn med utrygg, unnvikende og barn med utrygg ambivalent 

tilknytning har klart å utarbeide tilknytningsstrategier, mens barn med desorganisert 

tilknytning mangler det. Det som kjennetegner barna i denne gruppen, er at deres relasjoner 

med omsorgspersoner er preget av redsel og angst.  
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5 Stressfaktorer i barnehagen 

I dette kapittelet ser jeg nærmere på situasjoner som gjør at små barn kan bli utsatt for stress i 

sin barnehagehverdag. 

I dag går de fleste barn i barnehage. 91,8 prosent av alle barn mellom 1 og 5 år har 

barnehageplass. Når det gjelder ett og toåringer har dekningsgrad økt med 1,4 prosentpoeng 

fra året før og er nå på 83,5 prosent (SSB, 2019).   

Barnehagen ansees som en viktig institusjon med tanke på å fremme læring, mestring og 

språkutvikling. Forskning viser at det å gå i barnehage har spesielt gode virkninger på det 

språklige og den intellektuelle utvikling (Drugli, 2016). Samtidig etablerer den norske studie, 

Liten kan bli sliten, ledet av May Britt Drugli, Elisabeth Solheim og Turid Suzanne Berg-

Nielsen, en klar korrelasjon mellom forhøyet stressnivå hos små barn og tid tilbragt i 

barnehage. Forskning viser at barna ikke har så høyt kortisolnivået de dagene de oppholder 

seg hjemme (Drugli, Solheim, Berg-Nielsen, 2017). 

Tre andre studier viser også til et forhøyet kortisolnivå knyttet til barnehageopphold og et 

synkende nivå når barna var hjemme. Funnene gjort i en annen undersøkelse indikerer 

derimot normalt nivå i barnehagen og synkende hjemme, mens den siste studie kunne ikke 

etablere noen ulikheter i kortisolnivået om barna var hjemme eller i barnehagen (Drugli, 

Solheim, Berg-Nielsen, 2017).        

Men stress kan også i noen tilfeller, som Drugli understreker det, være redskapet som gjør at 

barnet er i stand til å håndtere en utfordrende hendelse i barnehagen. Korte, episodiske 

forhøyet kortisolnivå har en positiv effekt, men er kortisolnivået i kroppen for høyt for lenge 

vil det ha negative konsekvenser for helsen (Drugli, 2016). 

 

5.1 Tilvenningsperioden  

I sin bok Liten i barnehagen påpeker May Britt Drugli at det har blitt forsket lite på 

tilvenningsperioden, her hjemme men også internasjonalt (Drugli, 2016). Men vi vet at det 

finnes flere årsaker til at de yngste barna er spesielt utsatt for stress i en tilvenningsprosess.  

Å starte i barnehagen handler for de små barna om å plutselig måtte forholde seg til fremmede 

mennesker, nye fysiske omgivelser, rutiner og ikke minst oppleve å bli separert fra foreldrene 

sine. Dette er en emosjonelt krevende situasjon for de aller fleste barn. Frem til de begynner i 

barnehagen har barna for det meste vært sammen med foreldre sine og det er foreldrene som 
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har vært barnas trygge base. Adskillelse fra foreldrene oppleves som vanskelig og kan utløse 

mye stress. «Det største stress som små barn kan oppleve, er lengre tids fravær av en 

foretrukket omsorgsperson.» (Berg-Nielsen, 2010, s 81).  

En annen viktig årsak til at små barn opplever tilvenningsperioden som stressende er 

objektkonstans. Objektkonstans innebærer at barnet har evnen til å forstå at selv om mor og 

far ikke er fysisk tilstede, er de ikke borte for alltid. Så lenge barnet ikke har utviklet denne 

kognitive forståelsen, vil en separasjon fra foreldrene oppleves som stressende. Så lenge 

objektkonstans ikke er etablert, oppleves adskillelse fra foreldrene som vanskelig og kan 

forårsake stress hos de yngste barna. Objektkonstans etableres når barnet er ca.et år gammelt. 

(Drugli, 2016).   

I sin bok «Liten i barnehagen», referer Drugli til en tysk studie som viser at de to første ukene 

hvor barna hadde vært alene i barnehagen uten sin mor, hadde disse barna hatt et høyt 

kortisolnivå i blodet (Ahnert i Drugli, 2016). 

Vi har kunnskap om at de yngste barna bruker mye ressurser for å bli trygg og for å finne seg 

til rette i barnehagen. Det finnes ingen fasit på tilvenning som fungerer godt på alle barn. Barn 

er forskjellige, noen bruker lengre tid enn andre på å bli trygge i barnehagehverdagen. Dette 

er en individuell prosess som krever en tilpasset løsning. I denne sammenheng er tidsaspektet 

også betydningsfullt. Den tradisjonelle 3 dagers perioden som er beregnet til tilvenning er 

ifølge Broberg, Hagström og Broberg altfor kort (Drugli, 2016). Det er en forutsetning at 

foreldrene og barnehagepersonale bruker god tid under tilvenning. Nyere studier viser at de 

minste trenger mye tid for å bli kjent med både personalet og omgivelsene og at flere barn 

trenger opptil 5 måneder på å bli fortrolige med barnehagehverdagen (Drugli, 2016).  

Mangel på språk og begrensede muligheter for å formidle sine behov er en faktor som kan 

forklare at de yngste barna er ekstra sårbare under tilvenningsperioden. Det krever at de 

voksne som jobber i barnehagen er ekstra oppmerksomme for å klare å lese barna og å forstå 

deres behov (Drugli, 2016). 
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5.2 Størrelse på barnegruppen  

Brandtzæg, Smith og Torsteinson påpeker i deres bok Mikroseparasjoner at noen studier viser 

en klar sammenheng mellom antall barn i barnegruppen og trygg tilknytning. Alt tyder på at 

avdelinger med mange barn oppleves som urolig og stressende for de minste barna, mens 

mindre strukturer med høy voksentetthet vil gjøre det lettere for de yngste barna å etablere en 

trygg relasjon til de som jobber i barnehagen (Brandtzæg, Smith &Torsteinson, 2018).    

 

5.3 Voksentetthet  

Ellneby refererer til en undersøkelse om stressforskning som viser at barn som går på en 

avdeling med få voksne er mer stresset enn det barn i barnegrupper med mange voksne er 

(Ellneby, 2000). For få voksne per avdeling gjør det vanskelig for å ivareta barnets behov for 

å knytte seg til en omsorgsperson og øker sannsynligheten for at barnet vil oppleve stress 

(Brandtzæg, Smith, Torsteinson, 2018). 

                   

5.4 Barnets alder 

Mange barn begynner i barnehagen når de er ett år eller enda yngre. Det er en alder hvor 

tilknytning ikke er fullt etablert enda, og hvor barn tåler dårlig å bli adskilt fra sine foreldre. 

Derfor kan det tenkes at dette er en kritisk alder for å debutere i barnehagen (Drugli, 2016). 

Barnehagen er et sted hvor barn må forholde seg til mange personer, både voksne og barn. 

Barns evne til å knytte seg til flere omsorgspersoner er begrenset. Det må sees i forhold til 

alder. Jo yngre jo færre personer klarer barnet å forholde seg til (Hart, 2017).  

Forskning viser at det er spesielt de yngste barna, blant annet to åringer, som opplever 

barnehagehverdagen som mest stressende. Dette tyder på at små barn som ikke har lært å 

snakke enda og som ikke er modne nok i forhold til det sosiale, synes at det å være sammen 

med flere andre barn, en hel dag, uten hjelp av mor og far, kan være utfordrende (Drugli, 

2016).     

De yngste barna mangler evne til å regulere sine følelser. Dette skyldes en umodenhet i 

nervesystemet. Det området som har med regulering av følelser modnes sent (Berg-Nielsen, 

2010).  
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5.5 Antall timer tilbragt i barnehagen 

Funnene gjort i den norske studie Liten kan bli sliten viste at kortisolnivået økte i forbindelse 

med barnehageopphold og gikk ned da barna var hjemme, samtidig viste studien at de barna 

som hadde lange barnehagedager, 8 timer eller mer, hadde høyest kortisolnivå i blodet 

(Drugli, Solheim, Berg-Nielsen, 2017). 
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6 Beskyttende faktorer mot stress 

 I dette kapittelet gjør jeg rede for beskyttelsesfaktorer mot stress. 

    

6.1 Trygg tilknytning     

Noen undersøkelser viser at barn med en trygg tilknytning til de voksne i barnehagen har 

vanlige verdier når det gjaldt kortisolnivået i blodet. Positive og trygge relasjoner mellom 

barna og personalet bidrar til at kortisolnivå holder seg normalt (Drugli, 2016).   

Vi har sett at et barn med en trygg tilknytning er et barn som søker nærhet og trøst og tar imot 

trøst fra de voksne som de føler seg trygge på. Barnet opplever de voksne det er knyttet til, 

som en trygg base. Barnet tør utforske mer når det får mulighet til å slappe av og lade opp 

batteriene sine hos den trygge voksne (Smith i Drugli, 2016). 

Ifølge Brandtzæg, Smith og Torsteinson er en omsorgsperson som kan fremme trygg 

tilknytning en som er avbalansert, som viser nærhet og omsorg, som er tilstede og som er i 

stand til å gi svar på barnets utrykk på en hensiktsmessig og sensitiv måte (Brandtzæg, Smith 

og Torsteinson, 2018).   

Susan Hart påstår at barn som har en trygg tilknytning er barn som har fått en tilpasset respons 

fra sin omsorgsperson når de har utrykt behov for det og er barn som har lært å bruke riktige 

strategier for å oppnå tilfredsstillende og tilpasset respons. Disse barna opplever en form for 

kontroll. Hart hevder at det er opplevelsen av kontroll som utgjør en forskjell. Selv om barnet 

er stresset og dette fører til utløsing av kortisol, vil nivået synke raskt tilbake hos de barna 

som har lært seg noen mestringsstrategier. Det å kunne kontrollere en stressende situasjon 

reduserer de negative virkninger som situasjonen medfører (Hart, 2017). 

Det er viktig at barn som opplever stress og som ikke klarer å roe seg ned selv, kommer ut av 

denne belastende situasjonen ved å få støtte fra en omsorgsperson de er trygt knyttet til. Gode 

tilknytningsrelasjoner gjør at barna er bedre beskyttet mot stress (Drugli, 2016). 

 

6.1.1 Primærkontaktmodellen 

Primærkontaktmodellen bygger på tilknytningsteorien. Når barnet begynner i barnehagen får 

det tildelt en primærkontakt som har et spesielt ansvar for det barnet. Tanken er at barnet skal 

knytte seg til sin primærkontakt. Primærkontakten skal sørge for at barnet finner seg til rette i 
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barnehagen, føler seg trygg, trives og at det etableres sterke bånd mellom dem. Når barnet er 

trygt knyttet til sin primærkontakt vil det være lettere for barnet å utforske og leke. Å måtte 

oppholde seg blant mange ukjente barn og voksne kan være en stressfull situasjon for barnet, 

derfor vil primærkontakten som er i nærheten og inkarnerer tryggheten for barnet, bidra til å 

lindre stress (Drugli, 2016).  

 

6.2 Gode relasjoner 

Gode og nære relasjoner med en voksen er en forutsetning for at de yngste barna skal ha det 

bra og skal utvikle seg som de skal i barnehagen. Det er viktig at de ansatte prøver å bli godt 

kjent med barnet, og ønsker å engasjere seg emosjonelt i barnet. Fordi relasjonen barn-voksne 

er per definisjon asymmetrisk, er det den voksnes ansvar å sørge for at følelsesmessige bånd 

knyttes (Drugli, 2016).  

I følge Drugli er nærhet, omsorg, anerkjennelse, respekt, kjærlige forhold, bekreftelse av 

barnet og evne til å ta barnets perspektiv noen av de elementene som definerer gode relasjoner 

mellom barn og voksne (Drugli, 2016).    

Det ser ut som om sensitivitet fremstår som en avgjørende egenskap og en forutsetning for at 

det skal kunne etableres en god relasjon mellom et lite barn og en voksen. Smith og Ulvund 

definerer en sensitiv person som en person som er i stand til å gi et kjapt og adekvat svar til 

barnets utrykk. Dette innebærer at omsorgspersonen klarer å lese barnets signaler og tyde hva 

signalene vil si, for så å reagere i samsvar med dem. På den måte vil barnet oppleve å bli sett 

og ivaretatt (Drugli, 2016).        

 

6.3 Fysisk kontakt 

Behov for fysisk kontakt er like essensielt for mennesker som behov for mat og hvile. Små 

barn trenger å bli tatt på. Kroppskontakt virker beroligende og skaper trygghet (Ellneby, 

2010) 

Studier viser at massasje virker avslappende og lindrer stress. Når kroppen berøres frigjøres 

velværet-hormonet oksytocin samtidig som kortisolnivået går ned. Undersøkelser viser at barn 

som får massasje i barnehagen opplever velbehag samtidig som de føler seg tryggere på de 

voksne enn andre barn. De er mer empatiske, kommer lettere i kontakt med andre, og er mer 
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opptatt av sine lekekameraker. Ellneby nevner også i denne sammenheng betydningen av å 

bruke taktile eller berøringsleker i barnehager (Ellneby, 2010).   

 

6.4 Foreldresamarbeid   

Gjennom et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen lærer foreldrene og personalet i 

barnehagen hverandre å kjenne. Å involvere foreldrene tidlig i startfasen er viktig, slik at de 

som jobber i barnehagen blir godt kjent med barnet og barnets foreldre. På den måten vil 

personalet kunne skaffe seg et bilde at barnets vaner, preferanser, væremåte. Det vil også 

bidra til at foreldrene får god informasjon om barnehagens rutiner og om hvordan det 

arbeides. Å etablere en god kommunikasjon mellom hjem og barnehage er en forutsetning for 

gjensidig tillit mellom foreldre og ansatte og et viktig utgangspunkt for at barnet skal føle seg 

trygg og fungere godt i barnehagen (Drugli, 2016). 

Det finnes studier som viser en korrelasjon mellom kvaliteten på relasjonen foreldre-personal 

og kvaliteten på relasjonen barn-personal (Drugli, 2016). 

 

6.4.1 Hjemmebesøk 

Å tilby familiene hjemmebesøk før barnehagestart, i forkant av tilvenningen er en fin 

mulighet for å skape trygghet for barnet og for å gjøre overgang fra hjem til barnehagen 

mykere. Et første møte mellom barnet, foreldrene og primærkontakt, i trygge omgivelser på 

hjemmebanen, vil bidra til å fremme tillit og trygghet og skape forbindelse mellom hjem og 

barnehage. Hjemmebesøk er noe som praktiseres i steinerbarnehager.    

 

6.5 Lek 

«Barn som ikke har tid til å leke er stressede barn!» hevder Ylva Ellneby, som minner oss om 

at det er viktig at barn får anledning og tid til å leke uten å bli forstyret (Ellneby, 2000, s 122). 

Ellneby definerer den frie leken som en aktivitet hvor involvering fra de voksne er begrenset 

til praktisk veiledning hvis det trengs eller hvor de voksne kan delta som medspiller (Ellneby, 

2000). Hun forteller videre at frileken fører til at barn virker blidere, mer avslappet og mer 

tilfreds. Et annet positiv aspekt ved frileken ifølge Ellneby er at den genererer mer lek 

(Ellneby, 2000).  
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I sin bok Det viktigste er å få leke, påpeker Margareta Öhman hvordan barns behov og rett til 

å leke har en grunnleggende betydning for barnets utvikling og hvordan FNs konvensjon om 

barnets rettigheter vier leken egne artikler som understreker lekens egenverdi samt lekens 

viktighet. Artikkel 6 i Konvensjonen om barnas rettigheter setter spesielt fokus på den 

helsefremmende dimensjonen av leken (Öhman, 2012). 

Flere av de som har forsket og skrevet om lek har understreket den helseframbringende 

dimensjonen som leken innebærer. Lek gir velvære, den bidrar til at barn og voksne opplever 

en avslappende følelse når de leker sammen, samtidig som lek minsker spenning og lindrer 

stress (Öhman, 2012). 

 

6.6 Små barnegrupper 

Det er lettere for de voksne å «se» og bli godt kjent med hvert enkelt barn og fange opp 

barnets behov, når barnegruppen består av færre individer. I følge Ahnert Pinquart og Lamb, 

er etablering av trygg tilknytning mellom barn og de voksne vanskeligere å få til i store 

barnegrupper (Drugli, 2016).  

I mindre barnegrupper vil de voksne også ha mer tid for hvert barn, noen som vil ha en positiv 

effekt på relasjonens kvalitet (Drugli, 2016).  

Mindre barnegrupper oppleves roligere. Ellneby nevner eksperimenter gjort med rotter som 

viser at mange rotter som blir plassert sammen på lite plass blir fort aggressive og hun hevder 

at denne atferd ikke er ulik menneskers atferd i en tilsvarende situasjon (Ellneby, 2000).  

Mindre grupper med få ansatte fungerer bedre sammenlignet med store barnegrupper med 

mange voksne. Dette skyldes blant annet at antall samhandlinger blir færre. Det er enklere å 

forholde seg til færre relasjoner, spesielt for de yngste barna (Ellneby, 2000).  

 

6.7 Tid 

I en hektisk hverdag preget av organiserte aktiviteter, understrekker Ellneby betydningen av å 

gi barnet tid. Hun nevner også at når barn får anledning til å tilbringe tid med en voksen, vil 

de falle til ro og ikke bli så stresset (Ellneby, 2000).      

I følge Bowlby, trenger barn å tilbringe mye tid sammen med en voksen for å klare å etablere 

trygge tilknytningsrelasjoner til vedkommende (Drugli, 2016).      
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De Schipper, Tavecchio og Van Ijzendorn har funnet ut, at samhandlinger mellom hvert 

enkelt barn og pedagogen må skje relativt hyppig for at barn klarer å knytte seg til 

omsorgspersonen (Drugli, 2016).    
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7 Steinerbarnehagepedagogikk og dens grunnprinsipper  

I dette kapittelet gir jeg en kort presentasjon av steinernarnehagepedagogikk. Videre tar jeg 

for meg steinerpedagogikkens grunnprinsipper for barnehagealder. 

 

7.1 Steinerpedagoggikk i førskolealder 

Steinerpedagogikk er en pedagogisk metode som har utspring i Rudolf Steiner antroposofiske 

prinsipper. Steiner snakket om «pedagogisk praksis», han tok avstand fra abstrakte konsepter, 

og dogmer og ønsket å utvikle en antroposofisk pedagogikk forankret i konkrete, hverdagslige 

hendelser fra livet (Steiner, 2008, s 16).            

Steinerpedagogikk må sees som en helhetlig pedagogikk som anerkjenner både de kroppslige 

og de spirituelle kvalitetene ved mennesket (Kranich, 2003).   

I steinerpedagogikk deles barnets helhetlige utvikling i 7- årsperioder og må forståes ut fra en 

utviklingspsykologisk idé (Steinerbarnehageforbundet, 2018). Når man snakker om 

utviklingspsykologi tenker man at barnets utvikling og læring forløper i ulike perioder knyttet 

til bestemte alderstrinn. Dette forutsetter at pedagogen har kjennskap til disse 

utviklingsperioder i barndommen for å kunne tilby adekvate «pedagogiske grep» tilpasset 

barnets behov på de ulike utviklingsstadier (Mathisen, 1997). 

Det som kjennetegner steinerpedagogikk er at vilje, følelse og tanke er de tre elementene som 

gjenspeiler hvor barna befinner seg utviklingsmessig og som gir oss en indikasjon om hva de 

trenger i de forskjellige aldersfasene (Mathisen, 1997). Hver periode korresponderer med 

ulike behov og ulike egenskaper hos barnet. Steiner beskriver den første perioden fra fødselen 

frem til tannfellingen, som en tid knyttet til viljen (Steiner, 2008). Det er også en aldersfase 

hvor de erfaringene som barnet får gjennom egne opplevelser er kroppsbundet (Mathisen, 

1997).  

Viljen er drivkraften som kommer til utrykk i det velkjente høye aktivitetsbehovet som 

kjennetegner de yngste barna. De små har en medfødt trang til å være i bevegelse, til å bruke 

kroppen aktivt og sansene for å begripe verden. Med andre ord handler den første  

7-årsperioden, og spesielt de tre første årene av livet, om vilje og kropp (Mathisen, 1997).                    

Det som er sentralt i Steiner sin filosofi er tanken om de uendelige utviklingsmuligheter og 

evner som ligger skult i hvert enkelt menneske, og som ved hjelp av riktig pedagogisk 

redskap og støtte vil kunne komme til syne og få lov til å blomstre opp (Steiner, 2006).     
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Når et barn blir født bærer det allerede med seg en arv, en personlighet og et temperament, 

som skal få lov til å utvikle seg videre. Vi kjenner ikke det lille barnet enda, men vi vet at det 

har med seg evner og muligheter som skal spire og vokse frem.  

Steiner understreker hvor betydningsfullt det er for pedagogen å ha kunnskap om 

barnenaturen (Steiner, 2006). Som jeg tolker det, handler god pedagogikk om å støtte barnet 

slik at det utvikler sitt potensial og sine individuelle ferdigheter på best mulig måte. Den 

lokale rammeplanen for steinerbarnehagene viser til den antroposofiske grunntanken om å 

fremme og beskytte barnets individualitet (Steinerbarnehageforbundet, 2018).   

 

7.2 Voksenrolle 

I steinerbarnehagen anses den voksnes rolle som veldig sentral og etterligning er et styrende 

læringsprinsipp. Barn i den første 7-årsperiode har et sterkt behov for, og en tilbøyelighet til å 

imitere omgivelsene sine, og ifølge Steiner lærer små barn gjennom etterligning. Steiner 

benytter begrepene «efterligning og forbilde» for å beskrive hvordan barn i tidlig barndom 

forholder seg til omverden (Steiner, 2006, s 19).   

I steinerbarnehagen er man opptatt av å gi barn mulighet til å etterligne de voksne gjennom 

praktiske og huslige gjøremål. Samvær mellom barn og voksne preges blant annet av 

aktiviteter knyttet til matlaging, rengjøring og hagestell, utført i felleskap. Barna er med de 

voksne og deltar på egne premisser i det daglige arbeidet som hører til i et hjem. Formålet 

med disse aktivitetene handler om å styrke barnas trang til å herme de voksne, men også om å 

tydeliggjøre arbeidsprosesser, slik at barnet etterhvert får en forståelse av hvordan ting henger 

sammen. Hos små barn er læring og forståelse av verden bundet til kroppslige handlinger og 

erfaringer (Paulsen, 2008). 

Etterligning er essensielt når det gjelder barnets evne til å overføre en opplevd situasjon til en 

lekesituasjon. Tanken bak det praktiske arbeidet i en steinerbarnehage handler først og frem 

om å gi barn inspirasjonskilder til lek. Det barnet observerer og opplever i hverdagen settes ut 

i livet i leken (Kranich, 2003).  

Som nevnt tidligere har etterligning vært en overordnet grunntanke og har i stor grad definert 

relasjonen mellom barn og voksne i steinerbarnehagen (Mathisen, Thorjussen, 2016). 

Pedagogens rolle er avgjørende. Pedagogen skal være en god rollemodell. Det er pedagogen 

som påvirker barnets omgivelser både gjennom konkrete pedagogiske aktiviteter, men også 
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gjennom sin handlemåte, sin personlighet, sine evner, sin måte å fremstå på, men også sine 

intensjoner (Howard, 2006). For det lille barnet, er det omverden som er ankerpunktet. I 

Antroposofi og pedagogikk, sammenligner Steiner pedagogen med omverdenen (Steiner, 

2008). 

Det barnet klarer å ta opp i seg gjennom etterligning handler ikke bare om de synlige 

prosessene, det handler også mye om det usynlige (Howard, 2006). Barnet er slik Steiner 

beskriver det, et åpent sanseorgan som klarer å fornemme både følelser og intensjoner 

(Steiner, 2008). Steiner uttaler seg om viktigheten, for barnets utvikling, av å vokse opp i et 

miljø preget av kjærlighet og glede og han påstår at de voksnes handlinger og deres væremåte 

påvirker barnas indre organer (Steiner, 2006). Å være et godt forbilde for barna innebærer 

også at de voksne er bevist sin rolle og at de innser betydningen av å være i en kontinuerlig 

selvutviklingsprosess (Howard, 2006).  

Steiners oppdragelsesteori tar utgangspunkt i at etterligning er den viktigste læringsform tidlig 

i barndommen. Mens Steiner nesten utelukkende beskriver relasjonen voksen-barn hvor den 

voksne påvirker det lille barnet, sier han lite om den tosidige dimensjonen som oppstår når 

voksne og barn er i samspill. Steiner snakker generelt mye om hvordan den voksen skal te seg 

og fremstå foran de små, men han nevner ikke den samkjørte og finjusterte dialogen som 

etableres når barn og voksne kommuniserer sammen. Det finnes få uttalelser fra Steiner 

angående hva slags respons de voksne bør komme med når barna henvender seg til dem 

(Mathisen & Thorjussen, 2016).  

 

7.3 Rytmen 

Rytmen er et grunnleggende prinsipp i Steinerbarnehagepedagogikk. I følge den lokale 

rammeplan for steinerbarnehagene handler rytmen om «vekslingen mellom to kvaliteter eller 

aktiviteter som gjentas i et mønster» (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s 18).  

Mennesker har et naturlig og medfødt forhold til det rytmiske. Kroppen vår har egne 

biologiske rytmer. Vi puster inn og ut, pulsen slår i jevn takt, vi kan føle hjerterytmen vår, 

samtidig som vi er en del av et større organisk kretsløp, som også er med på å påvirke oss. 

Naturen som omgir oss er også forankret i en rytmisk syklus. Årstidene veksler, dag og natt 

følger hverandre. Det rytmiske er et element som vi er fortrolige med derfor er det et viktig 

redskap i vårt arbeid med barna.  
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Dagens forløp i en steinerbarnehage preges av en etablert dagsrytme som gjentas dag etter 

dag. Den gjentagende dimensjon over lang tid er ifølge Paulsen viktig for å skape en god 

dagsrytme (Paulsen, 2008). Barnets behov for mat, søvn, stell og lek vil forutsette hvordan 

dagsrytmen på en småbarnsavdeling ser ut (Paulsen, 2008). Det er essensielt at dagsrytmen 

inneholder aktiviteter av ulik karakter som utfyller hverandre, men også som står i kontrast til 

hverandre. Vi alternerer mellom aktiviteter organisert av voksne hvor barnets oppmerksomhet 

behøves og spontane lekaktiviteter som barnet styrer selv. Jo yngre barnet er, jo viktigere det 

er med få organiserte aktiviteter (Paulsen, 2008).   

Dagsrytmen har en viktig funksjon. Den gir struktur og tydelige rammer slik at barnet vet 

hvordan dagen kommer til å se ut. Formålet med en fast dagsrytme er å skape en 

barnehagehverdag så forutsigbar som mulig for barnet, bestående av faste elementer som er 

gjenkjennelige. Barnet blir etter hvert godt kjent med rutiner og får en naturlig forståelse av 

hvordan dagen er organisert. Dette bidrar til å gi barnet trygghet. Barnet slipper å bekymre seg 

for hva som kommer og kan mobilisere kreftene sine til å utforske, leke og lære (Paulsen, 

2008). 

Årsrytmen oppleves blant annet gjennom sesongenes høytider og forberedelser av 

årstidsfestene. Steinerpedagogikk legger stor vekt på å pleie og markere disse. Sanger og 

ritualer knyttet til årstidsfester er en stor del av vår hverdag. Dette styrker barnets opplevelse 

av tid og rytme (Paulsen, 2008).  

 

7.4 Sansepleie 

Steiner beskriver barnet i den første 7-årsperioden som et eneste stort sanseorgan som tar til 

seg alle sanseinntrykk. Det er gjennom sansene og kroppslige erfaringer at barnet utforsker 

verden, og blir kjent med seg selv og omgivelsene. Ifølge Paulsen har ikke de yngste barna 

kapasitet til å sortere eller stenge ut alle sanseinntrykk de blir utsatt for, noe som kan medføre 

utmattelse hos de små (Paulsen, 2008). Steinerbarnehagepedagogikk bygger på at småbarn 

trenger gode og varierte sanseopplevelser for å utvikle seg på en god måte, samtidig som de 

voksne har et ansvar for å beskytte barna mot en overstimulering (Paulsen, 2008).     

Omgivelser og farger vi omgir oss med, påvirker oss og har stor betydning for vår trivsel og 

vårt velvære. Steinerpedagogikk har et bevisst forhold til hvordan omgivelser innvirker på 

psyken vår og bruker dette som et pedagogisk redskap. Dette gjenspeiles i hvordan det fysiske 

miljøet i steinerbarnehagen innredes. Gjennom bevisst valg av farger, naturmaterialer og 
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dekorative elementer ønsker man å skape gode rom og omgivelser som virker positivt og 

harmonisk på det lille barnet (Steinerbarnehageforbundet, 2018). I en Steinerbarnehage er 

kjøkkenet avdelingens hjerte og det fysiske miljøet har et hjemlig preg.            

Rudolf Steiner var spesielt opptatt av sansepleie i barndommen og utviklet en egen sanselære. 

Han benevner tolv sanser som han relaterer til ulike utviklingsfaser i barndommen. 

Berøringssansen, livssansen, bevegelsessansen og likevektssansen utgjør de fire nedre sansene 

og er knyttet til vilje og til det kroppslige. Disse fire sansene ligger i grunn og har en sentral 

rolle i den første 7-årsperioden, dette innebærer at disse sansene trenger ekstra pleie og 

omtanke i de første årene av barnets liv (Paulsen, 2008).  

 

7.5 Frilek 

Jeg har allerede snakket om de beskyttende effektene av lek.   

Lek har en sentral plass i steinerbarnehagepedagogikk, spesielt frileken (Paulsen, 2008). Lek 

gir glede, trivsel og gir barnet muligheter til å utfolde seg fritt, dermed har leken stor 

betydning for barnets utvikling og verdsettes høyt i steinerbarnehagen 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018).     

Alt det barnet opplever i sin hverdag gir næring til leken og anvendes i leken (Kranich, 2003). 

De samme hendelser som barnet har opplevd eller observert kan lekes og øves om igjen og 

om igjen. Etterlignings kraft tar form i barnets lek (Kranich, 2003).   
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8 Drøfting 

På bakgrunn av teorien jeg har lagt frem, skal jeg i dette kapittelet se nærmere på hvordan 

små barn blir utsatt for stress i sin barnehagehverdag og diskutere hva 

steinerbarnehagepedagogikk kan bidra med for at barn skal oppleve minst mulig negativt 

stress i sin barnehagehverdag. 

 

8.1 Barnets følsomme hjerne  

Som jeg har vært inne på i kapittel 2 er det de yngste barna som er særlig utsatt for stress og 

som tåler stress dårligst. Dette har med nevrofysiologi og umodenheten i nervesystemet å 

gjøre. Små barn har et stressresponssystem som aktiveres veldig lett, samtidig som deres 

opplevelse av uro og stress blir mer intenst enn hos voksne. I tillegg er strukturene i hjernen 

knyttet til nedregulering av stress og regulering av følelser ikke ferdig utviklet. Små barn har 

ikke de nervecellene som er nødvendig for å kunne gjenfinne roen når de er overveldet.  

Denne kunnskapen om små barns sårbarhet korrelerer godt med Steiners antroposofiske 

grunntanke om at det lille barnet er et følsomt vesen. Steiner har flere ganger påpekt at 

organenes dannelse påvirkes av miljøet barnet vokser opp i og av erfaringer det gjør, noe som 

er i samsvar med nyere funn innen nevroforskning.  

Flere studier viser at barnehagehverdagen kan utløse stress hos de yngste barna og ifølge 

Berg-Nielsen kan kronisk stress i tidlig barndom gi en disposisjon for å bli sårbar for stress i 

voksen alder (Berg-Nielsen, 2010). Samtidig tilbringer de fleste små barn i dag store deler av 

sin våkne tid i barnehagen og de begynner i stadig tidligere alder. Den store satsingen i 

barnehagesektoren i kjølvannet av barnehageforliket vitner om en politisk vilje til å ha flest 

mulig barn i barnehage.  

Det er etter min mening svært urovekkende at flere barn tilbys barnehageplass i en alder som 

anses så kritisk i forhold til stress. Barnehagen har blitt en viktig institusjon i barnas og deres 

yrkesaktive foreldrenes hverdag men jeg tenker allikevel at det er først og fremst barnas 

behov som bør legge føringer på når barnet skal starte i barnehagen og ikke samfunnets 

behov. Mener virkelig politikerne at full barnehagedekning og tidlig barnehagestart er for 

barnets beste?      

I tillegg peker flere studier i retning på at høyt stressnivå henger sammen med lange dager i 

barnehagen. Jeg har innledningsvis referert til Statistisk Sentralbyrå som viser at de yngste 
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barnehagebarn har ofte lange dager i barnehagen. Jeg har vanskelig for å forstå at det per i dag 

ikke finnes, på tross av forskning som dokumenterer en korrelasjon mellom lange dager og 

stress, noe regelverk som regulerer barnets oppholdstid i barnehagen på samme måte som 

arbeidsmiljøloven fastsetter grenser for den alminnelige arbeidstiden. Jeg tenker at barns 

oppholdstid i barnehagen bør diskuteres og problematiseres.        

 

8.2 Trygghet og forutsigbarhet    

Slik jeg tolker det gjennom litteraturen jeg har funnet er trygghet og forutsigbarhet to 

essensielle elementer med tanke på å redusere små barns opplevelse av stress i sin 

barnehagehverdag.  

I kapittel 4 som omhandler tilknytningsteori, belyser jeg hvordan trygghet er en forutsetning 

for at barn skal kunne utforske verden. Videre beskriver jeg i kapittel 5 hvordan barna i møte 

med barnehage blir plutselig konfrontert med en helt ny hverdag, hvor alt er nytt og hvor den 

trygge omgivelsen de er kjent med blir erstattet med fremmede omgivelser. Små barn er ikke i 

stand til å forstå hva som kommer og uvissheten og uforutsigbarhet kan aktivere en 

stressreaksjon hos det lille barnet. Denne overgangen fra det kjente til det ukjente, samt 

opplevelse av å ikke ha kontroll over situasjonen kan være veldig stressende for de minste 

barna.  

Mye av steinerpedagogikken handler om å skape en hverdag preget av trygghet og 

forutsigbarhet hvor barnet får mulighet til å utfolde seg. Jeg har tidligere skissert rytmen som 

et sentralt pedagogisk verktøy i steinerbarnehagen. En dagsrytme med fast struktur og faste 

rutiner som gjentas hver dag vil fremme trygghet og forutsigbarhet og bidra til at små barn får 

brukt sine krefter på å utforske, leke og lære i stedet for å engste seg. Det rytmiske er et språk 

som barnet forstår. Barnet har fra fødselen av et organisk forhold til rytmen. Dagens rytme tar 

hensyn til barnets tempo og behov for tid og ro samtidig som det er i overenstemmelse med 

barnets evner. Dette mener jeg er vesentlig i forhold til å ikke «bruke opp» barnets kapasitet, 

samt minske stress i barnehagehverdagen.   

På samme måte vil det hjemlige preg som kjennetegner steinerbarnehagen bidra til å øke 

trygghetsfølelsen og dermed redusere stress.   
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Å skape trygghet og gjensidig tillit gjennom god dialog og godt foreldresamarbeid er et viktig 

moment i forhold til å forbygge stress. Hjemmebesøk som praktiseres av steinerbarnehager er 

et godt eksempel på hvordan man kan fremme trygghet og minske stress.   

Jeg har beskrevet i kapittel 6.4 hvor viktig det var å trygge foreldre. Av erfaring vet jeg at som 

pedagog ønsker man at foreldrene skal føle seg trygge og dermed vegrer man seg for å ta opp 

vanskelige emner. Jeg mener at pedagoger har et ansvar om å informere foreldre når for 

eksempel barnet har for lange dager, på samme måte som barnehageansatte må tørre å fortelle 

mer om stress og opplyse foreldrene om hvordan det påvirker barn, samt de negative 

konsekvenser stress kan ha. 

 

8.3 Tilknytning    

Redegjørelsen av tilknytningsteorien i kapittelet 4 viser barnets iboende trang til å knytte seg 

til en eller få trygge omsorgspersoner for å få beskyttelse og trygghet. Tilknytningsteorien må 

forstås i lys av hjerneforskning som viser at barnets hjerne er avhengig av sosiale samspill og 

erfaringer for å modnes og for å håndtere stressende situasjoner.  

Selv om stress i barnehagen virker til å være knyttet i stor grad til strukturelle faktorer som 

størrelsen på barnegruppen og voksentetthet ser det ut som om en trygg tilknytning er 

nøkkelord når det gjelder forebygging og lindring av stress i barnehagen. De yngste barna 

trenger å få emosjonell støtte fra en sensitiv person som kan hjelpe dem å gjenfinne roen ved å 

trøste dem, være der for dem, gi dem nærhet, samt sette ord på hva de opplever. De voksne 

har stor betydning når det gjelder å redusere barnets stressopplevelse.  

Fordi etterligning er et sentralt læringsprinsipp i den første 7-årsperioden, vil jeg hevde at den 

voksnes rolle er sentral i steinerbarnehagen. Jeg har i kapittel 7.2 gitt en innføring i hvordan 

den voksne har et stort ansvar i forhold til sine handlinger men også sine holdninger med 

tanken på barnets tilbøyelighet til å imitere det han ser eller fornemmer i sine omgivelser. I 

steinerpedagogikk lever også en intensjon om å møte barnet med kjærlighet og godhet. 

Steiner understrekker viktigheten av den kjærlige dimensjonen i relasjon barn-voksen 

samtidig som den voksne gjennom sin væremåte skal kunne være etterligningsverdig (Steiner, 

2006). 

Jeg har redegjort for hvordan små barn av naturlige fysiologiske årsaker trenger hjelp fra en 

omsorgsperson for å regulere sine emosjoner. En slik støtte krever stor tilstedeværelse og 
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evne til å følge med på barnets måte å utrykke seg, samt lese barnets behov, noe som jeg 

mener, og har erfart, kan være utfordrende, spesielt med mange barn til stede. I tillegg har jeg 

beskrevet i kapittel 4.2.2 hvordan barn med utrygg unnvikende tilknytning kan virke 

tilsynelatende rolig og uaffektert, mens de i virkeligheten har stor indre uro. Det viser seg at 

det er ikke så enkelt å identifisere stress symptomer og at barnets måte å vise at det er stresset 

ikke alltid kommer til utrykk på en tydelig måte. Å klare å tolke barnets signaler, samt kunne 

gi et adekvat respons til barnets behov kan vise seg etter min erfaring å være en kompleks 

oppgave i seg selv. Dette fordi de yngste barna, som ikke har språk enda, bruker nonverbal 

uttrykksform og dermed kreves det full oppmerksomhet fra de voksne.  

Ut fra dette tenker jeg at det er uhyre viktig, som pedagog, å ha kjennskap til de ulike 

tilknytningsmønstrene, for å være i stand til å gjenkjenne og identifisere eventuelle tegn for 

utrygg tilknytning. Dette krever at man tilegner seg kunnskap om tilknytningsteori. Som 

tidligere nevnt i kapittel 7.2 har pedagoger et ansvar for å jobbe med selvutvikling. Jeg mener 

at det generelt foreligger en høy bevissthet blant pedagoger i steinerbarnehage for å jobbe 

aktivt for å tilegne nødvendig kunnskap for å forstå barnets behov. 

Som beskrevet i kapittel 7.2 handler mye av samværet mellom barna og de voksne i 

steinerbarnehage om et samvær basert på felles opplevelser av praktisk arbeid. Barnet skal gis 

anledning til å herme de voksne gjennom diverse huslige gjøremål og aktiviteter. Tanken er at 

barnet skal kunne etterligne disse aktivitetene ved å anvende dem i leken. Å skulle lage mat 

eller tørke støv i tillegg til å få med seg hva barna prøver å formidle, eller gi trøst vil være en 

utfordring. Dessuten erfarer jeg hvert år at tilvenningsperioden er så intens følelsesmessig at 

det kreves at de voksne virkelig involverer seg helt og er fult tilgjengelige for barna. Dette 

utelukker etter min mening hvilken som helst form for husarbeid, i hvert fall i løpet av den 

første perioden. Som jeg har vært inne på i kapittel 4, handler trygg tilknytning om å bli kjent 

og få trygghet i form av fysisk og emosjonell nærhet. Det handler for barnet om å kunne stole 

på at en voksen er tilgjengelig når det trenger det.  

Jeg har i kapittel 4 forklart hvordan barn og voksne pleier å justere seg inn på hverandre når 

de er i sosiale interaksjoner. Derfor mener jeg at tilknytning og voksenrollen handler om mye 

mer enn etterligning slik Steiner beskriver den. At omsorgspersonen og barn skal klare å 

tilpasse seg til hverandre ser ut til å være en forutsetning for å lykkes med etablering av en 

god relasjon.          
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8.4 Barnets individualitet 

Som tidligere forklart i kapittel 2 er opplevelsen av stress veldig individuell. Ellneby hevder at 

ikke alle barn er likestilt når det gjelder stresstoleranse (Ellneby, 2000). Den individuelle 

karakteristikk av stress tyder på at en tilpasset og individuell tilnærming er viktig. I kapittel 7 

har jeg belyst hvordan steinerpedagogikk legger vekt på barnets individualitet. 

Steinerbarnehagepedagogikk er opptatt av å se hvert enkelt barn som individ med egne behov 

og premisser som man prøver å imøtekomme på best mulig måte.    

Dette kommer blant annet til utrykk gjennom en tilpasset tilvenning. Tilvenningsperioden ser 

ut til å være et avgjørende moment angående opplevelse av stress, først og fremst fordi barnet 

blir separert fra sine foreldre. I løpet av alle de årene jeg har jobbet i steinerbarnehage har jeg 

sett hvor viktig det er med en skreddersydd tilvenning. Min erfaring er at en lang tilvenning 

med individuelle tilpasninger samt et tillitsfullt forhold mellom de voksne i barnehagen og 

foreldrene er en bestemmende faktor for en vellykket tilvenning. Her også gjelder 

steinerpegagogikk bevissthet om å møte hvert enkelt barn som individ, og det legges til rette 

for at barnet får en tilvenningsperiode tilpasset dets behov.  

Med tanke på stress som et individuelt fenomen, kan det virke for meg som om 

steinerbarnehage har et godt utgangspunkt for å forstå den individuelle dimensjonen og 

dermed tilrettelegge til en hverdag med minst mulig stress.    

 

8.5 Sansepleie  

Som forklart i kapittel 7.4, er idéen om det lille barnet som et følsomt og sansende vesen som 

trenger gode, varierte sanseopplevelser, samtidig som det har behov for å bli beskyttet og 

skjermet fra sterke sanseinntrykk, et grunnleggende element i steinerpedagogikk.  

Fordi stress først og fremst handler om en kroppslig reaksjon som settes i gang når barnet 

opplever at kravene det stilles ovenfor blir for høye i forhold til det barnet klarer å mestre, er 

det viktig å tilrettelegge barnehagehverdagen til en rolig hverdag med mye lek og få 

voksenstyrte aktiviteter hvor barna får lov til å være barn på egne premisser. I 

steinerbarnehage legges det stor vekt på å tilby barn en hverdag uten for mange organiserte 

aktiviteter, fordi dette kan oppleves som krevende for barnets kapasitet og kan forårsake 

stressreaksjoner.  
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Det ligger i steinerpedagogikk en genuin intensjon om å skape gode fysiske men også gode 

emosjonelle omgivelser som påvirker barnets utvikling på en positiv måte. Barnet blir møtt 

med et fysisk miljø preget av duse, rolige farger, materialer av god kvalitet. God tid for å leke 

fritt store deler av dagen prioriteres fremfor dager med hektisk program.  

Som jeg ser det, er dette av stor betydning for å skåne barna mot stress i sin barnehagehverdag 

og gjør at steinerbarnehage har gode forutsetninger for å skape en hverdag med minst mulig 

stress.     
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9 Konklusjon 

Hensikten med denne oppgaven har vært å belyse hvordan små barn blir utsatt for stress i sin 

barnehagehverdag og undersøke hva steinerpedagogikk kunne bidra med for at barn skulle 

oppleve minst mulig negativt stress i sin barnehagehverdag.                

Stress er et komplekst fenomen med mange fasetter. For å kunne forstå hvorfor de yngste 

barna opplever stress i barnehagen må man forstå betydningen for de minste barna av å få 

emosjonell støtte fra en trygg og sensitiv voksen som kan hjelpe dem å oppleve trygghet og 

regulere sine følelser. Dette må sees i lys av tilknytningsteorien og de nevrologiske 

forutsetninger som de minste barna har.   

Steinerpedagogikk er forankret i en tradisjon som legger vekt på barnets individualitet, 

særegen sensitivitet for sanseinntrykk og barnets behov for trygghet, og har derfor etter min 

mening gode forutsetninger for å kunne fungere som en motvekt til en stressende 

barnehagehverdag. Jeg ser at mange av de pedagogiske elementene som brukes i 

steinerbarnehage bidrar til å fremme trivsel, ro, forutsigbarhet og trygghet, noe som virker 

positivt med tanke på å begrense stress. Selv om steinerbarnehagen har flere gode 

pedagogiske redskap for å motvirke stress er Steinerbarnehager avhengige er av å oppfylle 

kravene som har med åpningstider og bemanning å gjøre.      

Den voksne som arbeidende forbilde som holder på med praktiske gjøremål står sentralt i 

steinerbarnehage. Selv om jeg ikke tviler på steinerpedagogikkens intensjon om å skape en 

trygg og kjærlig tilværelse samt fremme et godt miljø med fokus på gode samhandlinger 

mellom barnet og den voksne, tror jeg allikevel at dette aspektet av den voksnes rolle slik den 

presenteres og praktiseres i steinerbarnehage, virker for meg lite forenelig med de minste 

barnas behov for fysisk nærhet og emosjonell tilstedeværelse. Jeg mener at det er viktig å 

kunne revurdere måten å være sammen med de yngste barna på, samtidig som en økt 

bevissthet rundt tilpasset interaksjoner mellom barn og voksne bør vektlegges fordi barn har 

behov for å være i samhandlinger med voksne som responderer til dem hensiktsmessig.                                 

Arbeidet med denne oppgaven har gitt meg bedre kunnskap om hvordan stress kan oppstå i en 

barnehagesammenheng og hvordan jeg kan forebygge samt begrense opplevelse av stress for 

barna. Jeg har fått en større innsikt i de yngste barna sårbarhet i forhold til stress samtidig som 

jeg har gjort meg egne tanker om hvordan jeg ønsker å arbeide videre med de yngste. Innerst i 

meg har jeg også et håp om at myndighetene vil i nærmeste fremtid, innføre en maksimal 

oppholdstid i barnehagen.                     
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