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1. Innledning 

1.1 Valg av tema 

Det er med klump i magen jeg leser nok en sak om seksuelle overgrep i avisa. Dagbladet 

(2019) skriver om Operasjon Infinity hvor politiet i Oslo, siden medio 2016, har jobbet med 

etterforskning av overgrepsnettverk. De har pågrepet hele 36 mannlige overgripere, fra alle 

sosiale lag, og en sykehuslege, advokat, politiker og kunstner er blant de pågrepne. De 

pågrepne har forgrepet seg på egne og/eller andres barn, og barna er helt ned i spedbarnsalder. 

De har til sammen delt 300.000 filer med overgrepsmateriale. Oslopolitiet er ikke alene, 

Politidistrikt over hele landet arbeider med etterforskning av slike saker. 

 

På Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sine nettsider finner jeg tall som 

sier at 20% av kvinner og 8% av menn i Norge opplever seksuelle overgrep før de har fylt 18 

år. 

 

Jeg kjenner på en maktesløshet i antallet og omfanget. Det er så mange! Jeg føler et ansvar for 

å hjelpe alle disse små barna jeg møter i min arbeidshverdag i barnehagen da de, som alle 

andre, er potensielle overgrepsofre. 

 

Vi i barnehagen har et ansvar om å melde ifra til barnevernet når vi frykter overgrep. Vi er 

også pålagt ved Rammeplan for barnehagen (2017) å hjelpe barna med å bli trygg på egen 

kropp, få en positiv oppfatning av seg selv, bli kjent med egne følelser, og å sette grenser for 

egen kropp og respektere andres grenser. Som forebyggende arbeid er det vanlig å bruke 

undervisningsopplegg som lærer barna om egen kropp og seksualitet, og om vold, overgrep 

og omsorgssvikt. 

 

Steiner (1984) (2006) sier at barnet møter verden med en forventning om at den er god, og vil 

at barnet skal få hvile i det. Man skal ikke vekke, bevisstgjøre eller belære barnet. Steiner sier 

at seksualiteten ikke våkner før i puberteten. Man snakker lite om seksualitet og kjønn i 

barnehagen. Steiner påstår at barnet ikke lærer gjennom belæringer. Det vil da være 

nærliggende å tenke at vi ikke skal praktisere undervisning i steinerbarnehagen. Så, hvordan 

skal vi jobbe med dette i steinerbarnehagen? 
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Det har skjedd mye siden Steiner levde. Vi er mer frigjort på flere plan. Barn har en annen 

posisjon i samfunnet. Kvinner har en annen posisjon i samfunnet. Nakenhet er ikke så tabu 

lenger. Vi er mer seksuelt frigjorte. Samtidig er verden mer tilgjengelig. Det er vanskelig å 

skåne barnet for verden. Verden kommer til barnet gjennom for eksempel digitale medier. 

Barn bruker ofte disse alene, og sjansen for at man eksponeres for pornografi, eller blir 

kontaktet av fremmede er tilstede. Det er viktig å gi barn kunnskap til å kunne beskytte seg. 

Flere barnehager har fokus på kropp og seksualitet. Mange får besøk fra incestsentre og 

gjennomfører deres undervisningsopplegg. 

 

Utfra dette må man kanskje tenke på å møte barnet på en annen måte. Man skal selvfølgelig 

fremdeles handle overfor barnet på deres premisser, men premissene er annerledes i dagens 

samfunn. Dette spennet mellom seksualundervisning og Steiners tanker ønsker jeg å se 

nærmere på. Er det forenelig? Kan vi drive barnehage etter Steiners pedagogiske impulser og 

samtidig gi barna den bagasjen de trenger innen dette temaet? 

 

1.2 Problemstilling: 

Med bakgrunn i disse tankene ble min problemstilling: 

 

Hvordan kan man i en steinerbarnehage jobbe med forebygging av seksuelle overgrep? 

 

1.3 Avgrensninger 

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep er ofte også utsatt for omsorgssvikt, fysisk og 

psykisk vold. I denne oppgaven fokuserer jeg på seksuelle overgrep alene. Jeg skal ikke gå 

inn på tegn på overgrep eller avdekking, fokuset er på forebygging selv om dette noen ganger 

kan lede til avdekking. 

I Norge har vi en seksuell lavalder på 16 år og myndighets alderen er 18 år. Det meste av 

informasjon/undersøkelser som ligger til grunn for kapittel 3 og 4 definerer barn som personer 

under 18 år, så sant ikke annet er oppgitt. Derfor har jeg ikke spesifikt fokus på 

barnehagealder i den delen. Fra kapittel 5 og utover snakker jeg om barn i barnehagealder. 

Jeg har trukket ut de elementer fra steinerpedagogikken som jeg mener er relevant for 

oppgaven. På grunn av oppgavens omfang har jeg valgt å ta med bare det nødvendigste av 

informasjon for å kunne se på spennet mellom steinerpedagogikk og samfunnets «krav». 
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1.4 Kilder 

Jeg har brukt flere bøker om seksuelle overgrep, men som hovedkilde har jeg brukt Siri 

Søftestads bok: Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn (2018). Søftestad har 

lang erfaring innen arbeid rundt seksuelle overgrep, og har skrevet flere bøker innen temaet. 

Dette er hennes nyeste bok, hvor man får et godt innblikk i normal utvikling og hva som skjer 

når barn utsettes for overgrep. 

Av Steiners tekster har jeg hovedvekt på Barnets oppdragelse (2006), hvor Steiner har fokus 

på hva som er viktig og riktig for barn i barnehagealder. Jeg har også brukt 

Oppdragelseskunstens åndelig-sjelelige grunnkrefter (1984) hvor Steiner også har fokus på 

det lille barnets utvikling, men også på undervisning. Jeg har i tillegg brukt Lokal rammeplan 

for steinerbarnehagene (2018) for å vise dagens bruk av Rudolf Steiners pedagogiske 

impulser. 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven skal se på hvordan man, i en steinerbarnehage, kan jobbe med forebygging av 

seksuelle overgrep. Først er det en lett innføring i barns naturlige utvikling med vekt på barns 

seksualitet. Det er også skrevet om barns rettigheter ifølge FNs barnekonvensjon og 

rammeplan for barnehagen. 

Videre beskrives seksuelle overgrep, med å beskrive definisjonen på overgrep, hvor mange 

som opplever dette, hvem disse barna er og hvem som er overgriper. Jeg vil se på hva 

forebygging er, hva som er gjort tidligere og hva dagens undersøkelser sier. Så følger en 

drøfting av hva man kan gjøre i dagens barnehager utfra det jeg har funnet ut. 

Deretter kommer en gjennomgang av steinerpedagogikk utfra Steiners tekster og 

steinerbarnehagens lokale rammeplan med vekt på hva som er relevant i forbindelse med 

forebygging av seksuelle overgrep. Etter dette vil jeg drøfte noen av Steiners påstander som 

kan synes å stride mot at man i en steinerbarnehage kan jobbe med forebygging av seksuelle 

overgrep. Til sist avslutter jeg med en oppsummering. 

  



7 

 

2. Barns seksualitet og rettigheter 

Barns seksuelle utvikling en naturlig del av barns normale utvikling. Det er viktig for barn å 

ha et godt forhold til egen kropp for å få en god utvikling. Dette er grunnlaget for barns 

forståelse av hva som er rett og galt. Opplevelser og erfaringer barn gjør i barndommen er 

grunnlaget for tilknytning og intimitet senere i livet, og en normal seksuell utvikling kan være 

med på å forhindre at barn utvikler seg til overgripere (Kvam, 2001) (Langfeldt, 2000). Derfor 

vil jeg i dette kapittelet se på WHOs definisjon på seksualitet. Jeg vil gi et lite innblikk i barns 

normale utvikling med vekt på kropp og seksualitet. Jeg skal også se på barns rettigheter i 

henhold til FNs barnekonvensjon og rammeplanen for barnehager. Disse faktorene er 

grunnlaget for hva og hvordan man kan jobbe med barna i barnehagen, og det skal jeg se på 

senere i oppgaven. 

2.1 Definisjon på seksualitet 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte seksualitet som et basalt behov og et aspekt av 

livet, og er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Seksualitet er ikke synonymt 

med samleie, eller om man får orgasme, men det kan være en del av den. Seksualiteten er det 

som driver oss i søken etter kjærlighet, varme og intimitet, og har innflytelse på våre tanker, 

følelser, handlinger og samspill med andre (Aasland, 2015). Langfeldt (2000) refererer til 

WHO som skriver at barn viser seksuelle reaksjoner før fødsel og at seksualiteten begynner 

allerede i barndommen. Det er viktig at de voksne i barnehagen handler i tråd med dette for å 

kunne fremme barns utvikling og dermed være med på å jobbe forebyggende. 

2.2 Barns normale utvikling 

Allerede inne i mors mage kan man ved hjelp av ultralyd se at guttebabyer har ereksjon. 

Aigner/Centerwall sier de fleste forskere mener at seksualdriftene er medfødt, og at nyfødte 

kan ha seksuelle opplevelser (Skarpsno, 2013). Spedbarna vil ta på de delene av kroppen sin 

de rekker til. Det er ikke uvanlig at barna berører kjønnsorganet sitt når det har mulighet, som 

når bleia tas av. Det heller ikke uvanlig at gutter da får ereksjon. Det kan også tenkes at jenter 

får ereksjon, men dette er mindre synlig. I 2-3 årsalderen forstår barn at det er forskjell på 

jenter og gutter. I denne alderen vil man være opptatt av å slutte med bleie og begynne å gå på 

do. De går da fra å bli stelt, til å ha en mer bevissthet om å klare selv. De er ofte opptatt av 

avføringen sin. I 3-5 årsalderen er de interessert i eget kjønnsorgan, ved å ta på det, vise det 

fram etc. Det er ikke uvanlig at de vil utforske seg selv og andre for å se om man har gutte- 

eller jentetiss, og det er vanlig å leke seksuelle leker som «mor, far og barn» eller doktorleken. 

Det er ofte at barna vil leke disse lekene uten tilsyn. I 5-6 årsalderen vil bevisstheten og 
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vokabularet om kropp, kjønn og kjønnsorganer begynne å etableres. Det kan tenkes at dette er 

en fin alder å begynne med samtalegrupper om kropp og seksualitet (Aasland, 2015) 

(Skarpsno, 2013). Disse faktorene er viktig for barns seksuelle utvikling. Med dette som 

grunnlag, kan det tenkes at barnet er bedre rustet til å klare å si ifra om seksuelle overgrep, og 

videre, med dette fokuset kan det tenkes å være mindre sannsynlig at barnet selv blir 

overgriper. Som en konsekvens av dette kan man si at barnehagen jobber forebyggende. 

2.3 Barns rettigheter  

Norge har valgt å følge FNs barnekonvensjon (1989). Barnekonvensjonen gir barn rett til en 

trygg og god oppvekst. Den gir barn rett til privatliv, utdanning om helse, utvikling av 

forebyggende helseomsorg, utvikling av barnets personlighet, og rett til beskyttelse mot alle 

former for seksuell utnyttelse og misbruk. 

I Rammeplanen for barnehager (Kunnskapsdepartementet, 2017) står det at personale må 

være bevisste på at det kan være at barn er utsatt for seksuelle overgrep. De skal også vite at 

dette kan forebygges og avdekkes. Det står ikke direkte at man skal snakke om barns 

seksualitet eller seksuelle utvikling, men det er flere punkter som gir grunnlag for å 

tilrettelegge for å snakke om kropp, seksualitet, grenser og overgrep. Det står for eksempel at 

personalet skal bidra til at barna blir kjent med egne behov, får kunnskap om 

menneskekroppen, hjelpe barna i å forstå egne og andres grenser, lære barna å sette grenser 

for egen kropp, hjelpe barna til å bli trygg på egen kropp med positivt selvbilde og man skal 

kjenne til og utføre forebyggende tiltak. Vi ser at barnas rettigheter legger til grunn et krav om 

at barnehagen bør jobbe med forebygging av seksuelle overgrep. 

2.4 Oppsummering 

I dette kapittelet ser vi at WHO definerer seksualitet som et basalt behov og et aspekt av livet 

som er integrert i ethvert menneskes personlighet. De sier videre at barn er født seksuelle, noe 

som dagens forskere støtter. Videre ser vi at barn har et naturlig forhold til hele sin kropp, og 

at fokus og nysgjerrighet utvikles i takt med barnets generelle utvikling. Vi ser også at 5-6 

årsalderen kan være en fin alder å arrangere samtalegrupper om kropp og seksualitet i 

barnehagen. Vi ser at Barnekonvensjonen skal sikre barn en trygg og god oppvekst. 

Rammeplanen for barnehagen skal ivareta barnet i barnehagen, og gir den krav om å få 

kunnskap om egne og andres grenser og om kroppen. Den pålegger også personalet å kjenne 

til og utføre forebyggende tiltak. Med henblikk på barns seksualitet og rettigheter ser vi at 

barnehagen bør drive forebyggende arbeid, og at fokus på barns normale utvikling er med på 

å fremme dette. I neste kapittel skal vi bevege oss videre og se på hva seksuelle overgrep er.  
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3. Seksuelle overgrep 

I dette kapittelet skal jeg se på hva seksuelle overgrep er, omfanget av seksuelle overgrep, 

hvem de utsatte barna er og hvem overgriperen er. Ved å ha denne kunnskapen kan personalet 

få en større forståelse av hvordan man kan jobbe forebyggende. Jeg har valgt å fokusere på 

seksuelle overgrep alene, selv om barn som er utsatt for seksuelle overgrep i tillegg ofte er 

utsatt for flere andre typer krenkelser som omsorgssvikt og fysisk og psykisk vold. I Norge 

har vi en seksuell lavalder på 16 år og myndighetsalderen er 18 år. 

3.1 Hva er et seksuelt overgrep 

Overgrep skjer ut fra overgripers behov, på bekostning av barns behov (Søftestad, 2018). 

Overgriper pålegges ansvaret for overgrepene uavhengig av hva barnet har gjort. 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i den juridiske definisjonen av seksuelle overgrep. Det deles i 

tre begreper etter alvorlighetsgrad (Kvam, 2001) (Søftestad, 2018) (Vildalen, 2014). 

3.1.1 Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd 

Barnet utsettes ikke for fysisk kontakt, men handlinger som blotting, kikking, bli bedt om å 

posere naken, vising av pornofilm og annen krenkende/uanstendig oppførsel og ytringer, som 

skjer direkte med barnet eller med barnet nærværende. 

3.1.2 Seksuell handling 

Under dette punktet kommer fysisk kontakt som kyssing, berøring/beføling utenpå klærne 

eller direkte på kroppen. Det gjelder også om overgriper får barnet selv til å berøre sitt eget 

kjønnsorgan. 

3.1.3 Seksuell omgang 

Her gjelder alle typer penetrering i alle kroppens hulrom, som fingre eller andre gjenstander i 

skjede/anus, penis i munn, vaginalt/analt samleie. På barn under 14 år gjelder også penis 

mellom små og store kjønnslepper som samleie. 

I tillegg til disse definisjonene blir det målt alvorlighetsgrad etter hvem som har forgrepet seg 

på barnet, barnets alder og bruken av vold/tvang i forbindelse med overgrepene (Kvam, 2001) 

(Søftestad, 2018) (Vildalen, 2014). 

Hvordan straffeloven graderer de seksuelle overgrepene har kun betydning for 

straffeutmålingen, og trenger ikke å samsvare med hvordan den forgrepne reagerer. En person 

som, etter straffeloven, er utsatt for et mildt overgrep som beføling, kan få større problemer 

enn en som for eksempel er utsatt for en grov voldtekt. Det kommer an på hvordan personen 

takler dette. Vildalen refererer til Langfeldt som sier at det er flere tilfeller som faller utenfor 

straffeloven, som for eksempel en mor som vasker barnets kjønnsorganer frem til puberteten 
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eller viser for stor og inngående interesse for barnets/ungdommens seksuelle tanker og 

følelser (Vildalen, 2014). 

3.2 Omfanget av seksuelle overgrep 

Søftestad (2018) refererer til europeiske studier som sier at av barn under 16 år er mellom 6 

og 36% av jenter og mellom 1 og 15% gutter utsatt for seksuelle overgrep. Kvam (2001) 

referer i sin bok til flere forskjellige internasjonale undersøkelser, også her med mye variasjon 

i tall. Vildalen (2014) referer i sin bok til andre undersøkelser igjen og konkluderer med at 

mellom 10-20% kvinner og 5-10% menn er utsatt for seksuelle overgrep. Det store spriket 

skyldes forskjellige undersøkelsesmetoder som for eksempel forskjellige definisjoner på 

seksuelle overgrep og hvem som har deltatt i undersøkelsen (Kvam, 2001) (Vildalen, 2014), 

men det synes å være en enighet om 12% på verdens basis (Søftestad, 2018). 

Etterforskning av seksuelle overgrepssaker i Norge har hatt en drastisk økning i antall fra 

rundt 1985 (Kvam, 2001), men ut fra undersøkelser ser antall overgrep ut til å ha vært stabilt 

(Søftestad, 2018). Alle tre forfatterne er dog enige om at det er en underrapportering av 

seksuelle overgrep mot barn. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skriver på sine nettsider at 20% av 

kvinner i Norge og 8% av mennene har vært utsatt for seksuelle overgrep før de har fylt 18 år 

(Vold og overgrep, 2018). 

Harald Dean, rådgiver ved Stine Sofies Stiftelse, løfter fram en interessant påstand i et 

debattinnlegg. Han refererer til Kripos som mener det kan være stor underrapportering av 

seksuelle overgrep hos gutter. Emil Kofoed i Kripos mener terskelen for gutter er høyere enn 

jenter. Det er dog lite dokumentasjon på hvorfor det er slik (Dean, 2018).  

3.3 Hvem er de utsatte barna 

Søftestad (2018) skriver at noen grupper av barn anses som mer sårbare/utsatte enn andre. 

Barn av foreldre med rusmisbruk, psykiske problemer og voldelig atferd vil være sårbare da 

det kan være at foreldrene ikke evner å følge opp barnet eller se barnets behov. 

Barn med ulike former for funksjonshemming er mer utsatt enn andre barn. De kan ha 

problemer med å forstå hva som skjer, og problemer med å formidle dette. De kan være 

avhengig av hjelp i intimsituasjoner. Det kan være de bor på institusjon og er alene med 

ansatte. 

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger kan være mer utsatt da de ikke klarer å 

beskytte seg selv. De kan selv ha traumer fra krig og også leve sammen med andre med 

traumer. Dette kan gjøre de mer sårbare. 
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Barn trenger imidlertid ikke å falle under noen av disse kriteriene for å utsettes for seksuelle 

overgrep (Søftestad, 2018). 

Kvam nevner også at flere av disse gruppene mulig kan risikere å ikke bli trodd. Mindreårige 

asylsøkere og flyktninger kan for eksempel mistenkes for at de forteller om overgrep for å få 

fordeler. De sårbare barna over kan ses på som ekstra sårbare fordi det er en ekstra risiko for 

at de ikke blir trodd eller forstått. Barn med særskilte behov, men også flere av de andre 

nevnte sårbare, har ofte mange voksne omsorgspersoner rundt seg, og vil være mer utsatt for 

overgrep. Flere overgripere i samfunnet vet dette og søker til steder hvor slike barn er (Kvam, 

2001). 

3.4 Hvem utfører seksuelle overgrep 

3.4.1 Mannlige overgripere 

98-100% av alle overgrep mot jenter er utført av en gutt eller mann. Blant gutter er det også 

mest vanlig med mannlig overgriper, 72%. Undersøkelser viser at overgriperen oftest er en 

barnet kjenner, men gutter utsettes oftere enn jenter for overgriper utenfor familien eller 

ukjent overgriper (Søftestad, 2018). 

3.4.2 Kvinnelige overgripere 

Kvinner kan også være overgripere, ofrene kan være både gutter og jenter, men er oftest 

gutter. Undersøkelser viser at det oftere er yngre barn. Overgrepene kan skje alene eller 

sammen med en mannlig overgriper. Søftestad (2018) viser til tall fra 2016 som sier at 11% 

av overgrepene er begått av kvinner, og at det antas at overgrep begått av kvinner er 

underrapportert. En rapport fra incestsentrene om incest og seksuelle overgrep fra 2015 viser 

at 39% av guttene ble utsatt for kvinnelig overgriper mot 7% av jentene, og at 16-18% hadde 

bare kvinnelig overgriper. Av de kvinnelige overgriperne var overgriperen nesten alltid moren 

(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2016). 

3.4.3 Barn som forgriper seg på barn 

Undersøkelser viser at 20-50% av alle seksuelle overgrep blir utført av barn og unge. 

Gjennomsnittsalder for første overgrep er 14 år. Mangel på kunnskap gjør at dette ofte ikke 

blir tatt fatt i av hverken familie eller fagpersoner. Det kan være vanskelig å vite om det er 

gjensidig lek og utforsking, eller seksuelt overgrep (Søftestad, 2018). 

Antall anmeldte seksuelle overgrep der gjerningsmannen er under 18 år og offeret er under 14 

år har økt fra 213 i 2012 til 383 i 2016. Dette er 15 % av det totale antall av anmeldte 

seksuelle overgrep mot barn under 14 år. 30% av de anmeldte var under 15 år, og under den 
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strafferettslige alder. Det er flest gutter, kun 4 var jenter. Kripos ser også en risiko for 

gjentagelse og mener at det kan være forebyggende å jobbe med disse barna (Kripos, 2017). 

3.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på at seksuelle overgrep deles i tre nivåer av alvorlighetsgrad. 

Tallene som viser omfanget av seksuelle overgrep varierer etter undersøkelsesmetoder, 

definisjon på seksuelle overgrep og hvem som har deltatt. Det synes å være enighet om 12% 

på verdensbasis, men anses å være underrapportert. NKVTS sier at 20% kvinner og 8% menn 

i Norge har opplevd overgrep før fylte 18 år. Overgrep utføres av både menn og kvinner, men 

menn står får de fleste overgrepene. Det er en liten forskjell i hvem som utsettes for overgrep 

av hvem. 98-100% av jentene har mannlig overgriper, mot 72% av guttene. Kvinner står for 

11% av overgrepene, men det antas å være underrapportert. Overgriperen er oftest en person 

barnet kjenner. Tall viser også at mange av overgriperne var barn da de begikk sitt første 

overgrep. Seksuelle overgrep angår mange mennesker, og man kan tenke at behov for å jobbe 

med forebygging i barnehagealder er stort. Vi skal se på dette i neste kapittel. 
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4. Forebygging av seksuelle overgrep 

I dette kapittelet skal jeg presentere de ulike nivåene på forebyggende arbeid, om hva som er 

gjort av forebyggende arbeid tidligere, hva som fungerte og ikke fungerte, og hva jeg mener 

kan være viktig å gjøre i barnehagene med blikk på det jeg har presentert tidligere. 

4.1 Hva er forebygging / forebyggende arbeid 

Forebyggende arbeid kan deles i tre ulike nivåer: primær forebygging, sekundær forebygging 

og tertiær forebygging. Nivået viser til i hvilken fase man jobber med problemet. Dette 

gjelder alle typer forebyggende arbeid (Kvam, 2001) (Søftestad, 2018). Jeg skal se på dette i 

forbindelse med forebygging av seksuelle overgrep. 

4.1.1 Primær forebygging 

Primær forebygging er arbeid for å forhindre at et problem oppstår. Det er rettet mot en større 

gruppe mennesker som i utgangspunktet ikke er disponert for problemet. Det kan være at 

enkelte i gruppen er utsatt, men det vet man ikke og det er ikke med det som grunn at man har 

dette arbeidet. Eksempler på primærforebygging av seksuelle overgrep kan være 

undervisningopplegg i barnehagegrupper/skoleklasser for å forhindre at barn blir utsatt for 

seksuelle overgrep. Det kan være kampanjer som sendes i riksdekkende medier. NRK hadde i 

november i 2017 en animasjonsserie for barn om grenser og seksuelle overgrep: Kroppen min 

eier jeg (NRK, 2017). Holdningsskapende kampanjer mot voksne er også eksempel på dette. 

Lover og regler er primærforebyggende (Kvam, 2001) (Søftestad, 2018). 

Den primære forebyggingen kan også skje i hjemmet, og der skjer kanskje den viktigste 

jobben. Sunne samspill mellom barnet og foreldrene gir grobunn for godt selvbilde, 

selvfølelse og selvtillit. Det utvikler barnets empati, toleranse og sosiale kompetanse. Dette 

kan man også jobbe med i barnehagen. Kunnskap hos barnehageansatte vil kunne virke 

primærforebyggende. Man kan velge å ha fokus på å fremme det sunne samspillet og hjelpe 

barna i denne utviklingen (Søftestad, 2018). 

Primærforebyggende arbeid er altså alle typer tiltak som har som mål å forhindre og redusere 

seksuelle overgrep mot barn. 

4.1.2 Sekundær forebygging 

Sekundær forebygging er arbeid med barn som man allerede vet er utsatt for seksuelle 

overgrep, som gjøres for at barnet skal få minst mulig skader av det. Man må få stoppet 

handlingene og sørge for at barnet får hjelp til bearbeiding av problemet så man kan unngå at 

barnet får langvarige traumer. Barnehagens meldeplikt er et sekundærforebyggende tiltak. 

Sekundær forebygging kan også være å jobbe med personer som har forgrepet seg på andre, 
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for å hjelpe disse å ikke gjenta handlingen. Dette kan være voksne, men også barn, som vi så i 

kapittel 3. Et annet tiltak er Alarmtelefonen 116111 hvor barn som utsettes for seksuelle 

overgrep kan ringe gratis og få hjelp fra fagfolk. De har i tillegg tilbud om å sende sms eller e-

post. Voksne med bekymringer for barn kan også benytte seg av dette tilbudet (116111 

Alarmtelefonen, u.d.). Politiets jobb med avdekking av pedofiliringer og å stoppe spredning 

av overgrepsbilder kommer under dette punktet. 

Kunnskap hos barnehageansatte er også her viktig. Om de ansatte i barnehagen har lært om 

symptomer så er sjansen større for at de «tror det de ser» og tar tak i dette (Kvam, 2001) 

(Søftestad, 2018). 

4.1.3 Tertiær forebygging 

Tertiær forebygging er tiltak der man har avdekket overgrep, og som kommer etter 

strakstiltakene. Det kan være behandling av traumer for barn, eller voksne som sliter med 

hendelser fra barndommen. Det kan være langsiktige tiltak som kan hjelpe barnet å leve 

normalt, ved for eksempel å flytte til en fosterfamilie eller et nytt sted. Et større barn må 

kanskje ha spesialoppfølging/tilrettelegging i skolen for å fungere. Det vil være barnevernet 

som ivaretar barnet, og igangsetter tiltak, eller innleder samarbeid med andre instanser som 

for eksempel PP-tjenesten (Kvam, 2001) (Søftestad, 2018).  

4.2 Hva har blitt gjort tidligere 

Kvam (2001) skriver om Tobin og hennes tre modeller å tenke ut fra når det gjelder 

forebyggende arbeid av seksuelle overgrep på barn: feministisk modell, selvtillitsmodell og 

den offentlige helsemodellen. 

På 1970-tallet i USA lærte man voldtatte kvinner å forsvare seg selv, Empowerment eller 

feministisk modell. Man tenkte at denne modellen kunne videreføres til barn, å lære barna å 

forsvare seg. Det er flere problemer med dette. Både fysisk og psykisk er voksne overlegne i 

forhold til barn. Det vet overgripere å bruke, så dette vil ikke fungere bra. 

En annen modell er selvtillitsmodellen som mener at barn som utsettes for seksuelle overgrep 

har manglende selvtillit. Dette kan være vanskelig å jobbe med, da man ikke kan gi barnet 

selvtillit. Det vil ikke være forebyggende å bruke denne modellen alene. 

Den siste modellen er den offentlige helsemodellen som fokuserer på tre faktorer: 

overgriperen, offeret og omgivelsene. Tobin mener at denne modellen som innebefatter arbeid 

med disse tre faktorene er det mest gunstige primærforebyggende opplæringsprogram. I USA 

ønsket man på 1980-tallet å gjøre barna mer kompetente til å stå imot seksuelle overgrep. Det 

kom masse informasjon i form av barnebøker, filmer, sanger, dukketeater og 
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opplæringsprogram. Disse opplæringsprogrammene skulle gi barna nødvendige kunnskaper 

og ferdigheter, det ble brukt rollespill for å innøve atferden, og den lærte atferden skulle vises 

i en simulert overgrepssituasjon. Målet var på den ene siden å få flere til å melde overgrep, 

men på den andre siden at færre ble utsatt for overgrep. Dette er vanskelig å måle effekten av, 

siden det ene strider mot det andre. Førland og Mossige laget i 1993 en rapport med 

evalueringer av forebyggende opplæringsprogrammer som viser at det er uenighet blant 

fagfolk om nytten av disse programmene, og om hva som skal være med i dem (Kvam, 2001). 

4.3 Hva burde gjøres 

Kvam (2001) skriver forslag til hva gode opplæringsprogrammer burde inneholde. Hun mener 

programmet må være tilpasset barnets alder, modning, språkferdigheter, kultur. Det må være 

motiverende og presenteres på forskjellige måter, for eksempel med bildebøker, eventyr, 

videofilm etc. Barnet må være aktiv deltaker. Det må fremheves at barna ikke er skyldige i 

seksuelle overgrep begått mot dem. Man må gi barnet trygghet til å snakke med en voksen i 

etterkant og gi alternativer til hvem dette kan være. 

Dette opplæringsprogrammet har ensidig fokus på at barnet skal klare dette alene. De skal stå 

imot overgrepet, og melde fra til de voksne hva de har vært utsatt for.  

 

«Så sa frøken at det er du som bestemmer. Det er din kropp. Og da var det 

jo min skyld alt sammen. For jeg kunne jo sagt nei.» 

(Marte, utsatt for incest fra 7-11 årsalderen) (Kvam, 2001, s. 113) 

 

Dette sitatet viser at det er veldig uheldig å legge alt ansvar over på barna. Som nevnt tidligere 

vil barnet i en situasjon hvor en overgriper har makt over dem, ikke være i stand til å motstå et 

overgrep. Det er mange grunner til at barnet ikke vil klare å melde dette. De fleste overgrep 

gjøres av foreldre eller en annen barnet kjenner. Barna kan ha blandede følelser ovenfor 

overgriperen. De kan være glad i denne personen. De kan være truet til taushet med trusler om 

konsekvenser. Det skal mye til for at et barn klarer å stå imot alt dette og melde det selv. 

Kvam (2001) nevner også at et barn vil ha problemer med å si nei. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) (2011) skriver i en rapport 

at man ønsker et mer helhetlig forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep. Nå er det mest 

fokus på skolebasert undervisning. Dette kan gjøre barna med kunnskapsrike, men 

overgrepstallene går ikke ned. De ønsker andre tiltak som er rettet mot foreldre, profesjonelle 

og befolkningen generelt. 



16 

 

En annen rapport fra NKVTS (Moen & Øverlien, 2016) viser at de fleste blivende 

barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere synes de har for liten kunnskap om 

barns rettigheter, seksuelle- og fysiske overgrep mot barn og samtalemetodikk med barn. 

NKVTS ønsker sammen med Redd Barna at Regjeringen skal ta dette til etterretning og legge 

føringer for dette i rammeplanen til disse studiene, og at de enkelte utdanningsinstitusjonene 

vil følge disse anbefalingene og gi god utdanning innen dette. Det vil tenkes at dette kan gjøre 

det lettere for barnehageansatte å jobbe forebyggende. 

4.4 Tiltak i barnehagene 

Så, hva er mulig å gjøre i barnehagene? Jeg vil her se på det som er skrevet tidligere i dette 

kapittelet og drøfte hva jeg tenker er mulig å gjøre og hva som er riktig å gjøre utfra den 

kunnskapen vi har. Jeg har valgt å fokusere på de ansatte i barnehagen, foreldrene og barna, i 

den rekkefølgen. 

4.4.1 Gi de ansatte i barnehagen kunnskap og kompetanse 

Søftestad (2018) hevder at det viktigste man kan gjøre i barnehagen er gi de ansatte kunnskap 

og kompetanse. Har de ansatte kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt, så vil 

de lettere kunne gjenkjenne barns signaler og symptomer på dette. De vil da ha kunnskap om 

framgangsmåter for hva de skal gjøre for å hjelpe disse barna. 

De ansatte vil også trenge kunnskap om hva som er normal seksuell utvikling og seksuell lek. 

De trenger kunnskap om hvorfor den seksuelle leken er viktig for barna. 

Det vil også være gunstig å ha et godt og tett samarbeid med barnevern, eventuelle 

tverrfaglige team eller barnehus. Dette kan gjøres ved at de kommer på personalmøter og 

presenterer seg og sine arbeidsmetoder. Det er lettere å spørre disse om råd i etterkant hvis 

man vet hvem man snakker med. 

NKVTS skriver det så fint og enkelt i sin rapport: Kunnskap gir mot til å se, og trygghet til å 

handle! (Moen & Øverlien, 2016). 

4.4.2 Ha godt samarbeid med foreldrene 

Har de ansatte god kunnskap om seksuelle overgrep og framgangsmåter kan de lettere veilede 

foreldre i disse temaene. Søftestad (2018) foreslår foreldremøter med temaene barns utvikling, 

og seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt. Dette kan virke dobbelt forebyggende. På den 

ene siden, foreldrene får kunnskap de selv kan bruke med egne, og andres, barn. På den andre 

siden får en eventuell forgripende forelder/foresatt beskjed om at det ikke er trygt på drive 

med overgrep i denne barnehagen, at det ikke er akseptert og at sjansen for at det blir 
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oppdaget er stor. Det kan også være en mulighet å be barnevernet eller andre lignende til 

foreldremøter, og forklare for foreldre hvordan man jobber i det forebyggende feltet. 

4.4.3 Hva kan vi voksne gi til barna? 

91,3 % av norske barn går i barnehagen, og tilbringer mesteparten av dagen der (Statistisk 

sentralbyrå, 2018). Derfor må barnehagen ta del i barneoppdragelsen. Å jobbe med sunne 

samspill for å hjelpe barnet å bygge dets selvbilde, selvfølelse og selvtillit, og barnets evne til 

empati, toleranse og sosial kompetanse er en viktig del av hele barnets utvikling, og for 

voksne rundt barnet er det viktig å vite at dette kan være med på å forhindre seksuelle 

overgrep (Søftestad, 2018). 

Det er viktig å gi barnet kunnskap om kroppen, den naturlige utvikling, om egne og andres 

grenser, om lover og regler, om barns rettigheter og hva som er greit og ikke.  

Jeg vil gi eksempler på hvordan man kan jobbe med barna i neste kapittel. 

4.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett at primærforebygging er tiltak for en gruppe som ikke 

nødvendigvis er utsatt, og for å forhindre at et problem oppstår. Primærforebyggende tiltak i 

barnehagen kan være seksualundervisning. Landsdekkende kampanjer er også 

primærforebyggende da det er spesifikk informasjon som gis til «alle». Det å hjelpe barna 

med en sunn utvikling med henblikk på å bygge selvfølelse, selvbilde, selvtillit vil barnet 

kunne utvikle empati, toleranse og sosial kompetanse. Dette er viktig primærforebygging som 

kan skje både hjemme og i barnehagen. 

Sekundærforebygging er de strakstiltakene som gjøres i forbindelse med avdekking av 

overgrep for å minimere omfang, og få stoppet overgrepene. Tertiærforebygging er tiltak 

igangsatt etter strakstiltakene. 

Mye av tidligere forebyggende arbeid er basert på at barnet skal lære å stå imot, i form at 

selvforsvar, bygge selvtillit og kunnskap. Disse legger mye ansvar hos barnet. Det er stor 

sjanse for at barnet ikke klarer å avverge et overgrep, da overgriperen har makt over offeret. 

Man ser at overgrepstallene ikke går ved å gi barna kunnskap. Man må opplyse samfunnet 

rundt. Barnehagelærere trenger kunnskap om hvordan de skal jobbe med barna og om 

avdekking av overgrep. Foreldre trenger også denne kunnskapen. Og barnehagen må jobbe 

for et godt samarbeid med foreldrene. Dette er alle faktorer som spiller inn i det forebyggende 

arbeidet i en barnehage, og i neste kapittel skal jeg se på hvordan man kan jobbe 

forebyggende med grunnlag i steinerpedagogikk. 
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5. Seksuelle overgrep og steinerpedagogikk 

Dette kapittelet tar for seg hva Steiner skriver om lærerens, eller oppdragerens, rolle overfor 

barn. Det fokuseres på hvordan oppdrageren kan legge til rette for barns utvikling og hva man 

kan vektlegge i forhold til forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen og hvorfor dette er 

viktig. Jeg jobber utfra ulike tekster av Steiner, Lokal rammeplan for steinerbarnehagene 

(2018) og annen litteratur. Barn leses som barn i barnehagealder, hvis ikke annet er oppgitt. 

5.1 Åndelig dimensjon 

Steiner (2008) skriver om reinkarnasjon. Han forteller om hvordan barnet kommer fra den 

åndelige verden og inn i denne fysiske verden, med at grunnstemningen av at verden er god. 

Verden er moralsk riktig, og er derfor etterligningsbar. Barnet har ikke forutsetninger for å 

vurdere om dette virkelig er riktig, så voksne rundt bør være dette bevisst og handle deretter. 

Steiner (1984) (2006) ser på hele mennesket når det gjelder oppdragelse, og legger da vekt på 

at mennesket, i tillegg til den fysiske kroppen, også har en åndelig dimensjon. I 

steinerbarnehagenes lokale rammeplan (2018) skrives det om det usynlige hos barnet som 

vektlegges med et balansert samspill mellom det kroppslige, følelsesmessige og kognitive. 

Steiner (1984) (2006) mener at det er nødvendig med kunnskap om dette for å kunne handle 

riktig ovenfor barnet. Pedagoger skal ha en ærbødighet overfor barnet. Man prøver å se barnet 

for den det er, uten å dømme. Målet er at barnet skal føle seg sett og skape tillit og trygghet 

hos barnet. Tillit og trygghet er viktige faktorer for at barn skal trives og utvikle seg normalt. 

Dette sammenfaller i stor grad med det Søftestad (2018) skriver om at dersom barn har god 

tillit til de ansatte i barnehagen er sjansen større for at de tør å komme med sin undring i 

temaene som kropp og seksualitet, og å fortelle om overgrep. 

5.2 Forbilde og etterligning 

Steiner (2006) hevder at for at barnets organer skal få den rette form, må oppdrageren legge til 

rette for dette med de riktige fysiske omgivelser. Med fysiske omgivelser mener Steiner alt 

som omgir det lille barnet. Det kan være alt fra det fysiske rommet med utforming og farger, 

til menneskene og hvordan de oppfører seg. Og det som omgir barnet kan påvirke barnets 

utvikling. Steiner legger dette til grunn for hvorfor man bør være et godt forbilde, og at de 

voksne rundt barnet er bevisste sine handlinger for å være etterligningsbare. 

Forbilde og etterligning står sentralt i steinerbarnehagen. Her vil jeg se på dette fra flere 

vinkler med fokus på hvordan man kan se dette opp mot å jobbe med forebygging av 

seksuelle overgrep. 
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5.2.1 Formidling av kunnskap 

Steiner (1984) sier at læreren skal undervise som det passer han, legge opp undervisningen 

selv, og eie stoffet, slik at formidlingen gjøres billedlig, personlig og levende for barn. Tanken 

er at når pedagogen levendegjør undervisning, er det enklere for barn å leve seg inn i for 

eksempel en fortelling. Med henblikk på forebyggende arbeid av seksuelle overgrep, vil det 

være veldig viktig at den voksne i barnehagen har satt seg grundig inn i temaet seksuelle 

overgrep. Det er viktig av mange grunner. Det er en fordel for barnets evne til å fortelle om 

overgrep at den voksne viser at dette er greit å snakke om, og utstråler en trygghet overfor 

temaet. Har den voksne litt aversjon mot temaet kan dette være nok til at et barn som har 

opplevd overgrep ikke vil åpne seg. Det «forstår» at det ikke er akseptabelt, at det vil bli 

avvist. Det som de voksne viser en interesse, iver, glede over å formidle, vil inspirere barna. 

Steiner (2006) snakker om at før tannfellingen er barna i etterligningsalderen. Hvis den 

voksne omfavner dette temaet på en positiv måte, kan det tenkes at barnet også gjør det i 

større grad med bakgrunn i Steiners tanker om etterligning. Hvis den voksne er nervøs og 

kanskje utilpass med temaet, vil barnet plukke opp denne sinnsstemningen, kunne føle det 

samme, og kan da se på temaet som negativt, ekkelt, tabu etter som hvordan barnet tolker den 

voksne. 

5.2.2 Møter med barn 

Steiner (1984) legger stor vekt på alderstilpasset undervisning. Steiner sier at barn før 

tannfellingen ikke skal belæres gjennom begreper, men at de skal oppleve med følelsene sine 

og man skal arbeide med viljen til barnet, derfor er den pedagogiske metoden lagt opp for å 

støtte opp om dette. Ved å prøve å forstå hva barnet spør om eller hva det lurer på, kan man 

undres sammen, uten å tvinge en forståelse. Barn er opptatt av egen kropp, av bæsj og tiss, de 

ønsker å være med hverandre på do etc. Dette er noe man kan snakke med barna om. Man kan 

spinne videre på barnas initiativ. Man kan vise at man er en voksen som kan snakke om bæsj, 

at man gir det plass i samtalen. Allerede når barnet snakker om noe så uskyldig som tiss og 

bæsj, kan barn blir avfeid og stoppet. Det kan være fint å gi barnet mulighet til å utforske 

disse tingene. Det er viktig å gi barnet et «rom» de kan ta opp dette, og ikke bare si at dette er 

«do-prat» eller at det ikke passer. Man vil da vise at man tåler å høre eller snakke om disse 

tingene. Det vil kunne skape gode relasjoner mellom den ansatte og barnet, og det igjen er 

viktig for barnets utvikling og grunnleggende behov. 
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5.2.3 Samtaler med barn 

I bladet Steinerbarnehagen kan man lese om hvordan Eventyrbrua steinerbarnehage har 

samtalegruppe med 5 åringene hvor de snakker om kropp, grenser, seksualitet og overgrep 

(Magnusson & Muribø, 2015). 5 åringen er så stor at de husker og kan ta andres perspektiv, så 

det kan være en fin alder å begynne å snakke om dette. Et av målene er at barna får tillit til 

voksne i barnehagen slik at de tør å ta opp temaet utenfor samtalegruppen. I 4-5 årsalderen 

begynner barn å forstå forskjell på fantasi og virkelighet, det kan derfor være riktig å vente til 

denne alderen med å fortelle om seksuelle overgrep (Friis, 2019). 

Steiner (1984) sier at stoffet skal legges fram på en kjærlighetsfull måte, gjennomstrømmet av 

følelser, da barnet trenger vår medmenneskelighet mer enn logikk. Når det gjelder 

forebygging av seksuelle overgrep er dette kanskje ekstra viktig. Nære trygge voksne kan 

åpne opp for gode samtaler med barn. Hvis barnet føler seg godt tatt vare på, sett og møtt kan 

det tenkes at barn kan tørre å åpne seg for vanskelige ting de opplever i livet. 

Man skal ifølge Steiner (1984) ikke tvinge barn til å gjøre seg opp en mening. Barnet skal 

ikke vekkes i tanken før i puberteten. Det lille barnet skal kunne stole på at det som voksne 

sier er sånn som det er, det skal ikke trenge å gjøre egne vurderinger. Barn stoler på de 

voksne, uten å vurdere. I dagens samfunn er det vanskelig å skjerme barna for informasjon. 

De vil få «sannheter» fra mange stedet. Derfor vil det ofte være behov for å kunne snakke 

med barna. De ser/hører ting de ikke forstår, og trenger hjelp til å bearbeide disse 

«sannhetene». En måte å bearbeide dette på kan være å få leke det ut. Ved å bruke barns 

utsagn, tanker, ytringer kan man åpne for gode samtaler: «Det du sa i stad, hva mente du med 

det?» Man kan snakke med barnet om det barn spør om, på deres premisser, deres nivå. Det er 

viktig å være lydhør, å høre hva barnet virkelig spør om. Hvis et barn spør om hvordan en 

baby kom inn i magen, kan man fortelle at foreldrene forelska seg og hadde samleie. Kanskje 

har barnet hørt ordet sex og trenger å få bekreftet at det også beskriver dette. Man kan også 

fortelle om eggcellen og sædcellen som smelter sammen og vokser til det blir en baby som 

kommer ut av vagina. Man må se an barnet og prøve å svare på deres nivå. 

I barnehagen er det ofte gravide mammaer, og derfor er ikke spørsmålet om hvordan babyen 

kom inn i magen fremmed. Det å skulle begynne å fortelle om storken da ville være helt 

misvisende. I steinerbarnehager fortelles ofte fødselsdagseventyret. Dette er en fortelling om 

hvor fødselsdagsbarnet er før det blir født, og hvordan det kommer til jorda. Det er en 

fortelling om sjelen eller jegets reise. Det vil derfor kunne fortelles selv om man også velger å 

fortelle om foreldrenes samkvem. 
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5.2.4 Den voksnes selvrefleksjon 

Barnet er en imitator i barnehageårene. Det hjelper ikke med belæringer og ord da det er de 

fysiske, bevisste og ubevisste, handlingene barnet ser og erfarer, som det etterligner. Det 

etterligner den voksnes handlinger, uten å spørre om disse er riktige. Derfor er det viktig å 

være bevisst seg selv og sine handlinger når man er sammen med de små barna. Det er viktig 

å se på seg selv, vurdere seg selv. Handlet jeg riktig i den saken? Hvorfor ble jeg satt ut i den 

situasjonen? Barna merker våre sinnsstemninger og usagte handlinger kanskje mer enn det 

sagte ord. Er jeg inkluderende? Eller avvisende? Er jeg lett oppfarende? Favoriserer jeg? 

Hvordan løste jeg den konflikten? Var jeg rettferdig? Barna vurderer oss (ubevisst), og gjør 

det vi gjør. Ved å se på egne og barnets handlinger, vil man bedre kunne hjelpe barna. 

5.2.5 Grenser 

Barn iakttar oss voksne hele tiden. Det er viktig å være seg bevisst også ved grensesetting. 

Barn vil observere hvordan den voksne setter grenser for seg selv og for andre: «Jeg liker ikke 

at du gjør sånn med meg.» «Nå ser jeg at NN ble lei seg.» Barn trenger ofte hjelp til å sette 

ord på egne grenser, men også til å se hvor andres grenser går. Man kan bruke muligheten til å 

snakke om de delen av kroppen man sjelden snakker om: «Jeg vil ikke at noen slår meg på 

rompa», «NN kan få vondt i tissen hvis du hopper på fanget hans». Ved at barna blir bevisst 

sine egne og andres grenser, kan de forstå at en handling ikke er ønsket atferd. Det kan være 

lettere å si ifra hvis de opplever at andre overskrider deres grenser. Voksne bør også være 

våken på at man bevisst og ubevisst viser grenser uten ord. Barn leser kroppsspråk ofte mer 

enn de hører ordene. Det ubevisste kan være vanskelig å oppdage selv, så her kan det være 

hensiktsmessig å hjelpe hverandre innad i kollegiet. 

5.3 Aktiviteter med barna 

Steiner snakker, som nevnt tidligere, om at det er viktig at de voksne i barnehagen er bevisst 

sin rolle som gode forbilder og gjør handlinger som er etterligningsbare. Barna hermer, og får 

inspirasjon til leken gjennom det de ser og gjør. Kranich (2003), som skriver ut fra et 

steinerpedagogisk ståsted, løfter fram flere aktiviteter som er viktig for barnets utvikling, som 

maling, eurytmi og eventyr. Med tanke på dette vil man i en steinerbarnehage ha forskjellige 

gjøremål med barna. Flere av disse gjøremålene blir ikke vektlagt like mye i andre 

barnehager. Nedenfor vil jeg presentere noen av disse gjøremålene og se på om noen av disse 

gjøremålene kan brukes i arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep. 
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5.3.1 Eventyr 

Eventyret har sterke tradisjoner i steinerbarnehager. Eventyr blir ofte muntlig formidlet, enten 

alene, eller som dukke- eller marionetteteater. Steiner (2006) mener at de eventyr og historier 

man forteller til de små barna bare skal fremkalle «glede, forfriskelse og munterhet». Etter 

tannfellingen mener Steiner man skal fortelle historier som oppfordrer til etterfølgelse, men 

man kan også bruke fortellinger med «frastøtende eksempler» for å motarbeide dårlige vaner. 

Jeg snakket tidligere om at det var viktig å eie stoffet. Dette er en grunn til at man forteller 

muntlig og utenat i steinerbarnehagen. Det kan være vanskelig å finne eventyr med dybde 

innenfor kropp, seksualitet eller seksuelle overgrep. Man kan i stedet lage egne historier, eller 

fortelle fra egen barndom. Man bør se an barnet/barna man forteller til, og hva man tenker de 

er modne for, hva de trenger. Det kan være lettere for et barn å se noe fra en annens vinkel 

enn å se seg selv, lettere å snakke om noen andre. Hvis et barn sliter med å tisse på seg, kan 

man fortelle om et annet barn som tisset på seg, uten referanse til barnet selv. Man kan 

kanskje presentere en løsning, eller kanskje aller helst, bare høre hva barna selv sier. Har man 

samtalegrupper, som nevnt over, vil det kanskje være etablert en kultur for at barna vil drodle 

videre på dette. Dette vil kunne støtte barnas empatiske utvikling. De største barna vil kunne 

ta andres perspektiv, og barna vil ofte hjelpe hverandre og komme med løsninger. En historie 

kan også få barnet til å fortelle om seg selv. Det at en voksen sier det først, kan være en 

døråpner. Barnet føler tryggheten til å kunne fortelle noe som er vanskelig. Tillit, trygghet og 

empati er viktig i arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep. 

5.3.2 Ringen 

Samlingsstund i steinerbarnehagen kalles ofte ringen. Den voksne leder barna gjennom ringen 

med vers, sanger og ringleker som gjenspeiler årstiden og eventuelle årstidsfester. Ringen 

inspirerer språket med sangene, versene. Mange vers og sanger har vanskelig språk, men 

Steiner (2006) mener man skal bruke et språk som er litt vanskeligere enn det barnet kan så 

det har noe å strekke seg etter. Steiner fremhever også at barnet lærer å snakke gjennom 

etterligning. Han mener også at den vakre klangen er viktigere enn selve ordene. «Jo mer 

forfriskende noe virker på øyet og øret, desto bedre er det». Man bruker dette for å føre barnet 

inn i det rytmiske for eksempel ved hjelp av å veksle mellom små og store bevegelser, raske 

og langsomme bevegelser, høy og lav lyd. 

Barna vil kunne få et innblikk og forståelse av andres grenser ved den kroppskontakten man 

har i ringen. Man holder ofte hender. Noen sier tydelig ifra at de ikke vil holde den andre, 

kanskje fordi hun eller han sutter på fingrene. Noen ganger holder man hverandre på 
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skuldrene eller rundt livet. For noen blir dette altfor tett inntil andre, mens andre ikke tenker 

over det, og andre igjen nyter det. I noen ringleker må man stole på at andre holder deg, og 

det kan være skummelt for de som skjønner hva som kan skje hvis de ikke gjør det. Barnet 

lærer også å styre sin egen kropp, får bedre motorikk, og får mer bevissthet rundt sin egen 

kropp.  

I ringen får barnet øvet språket sitt. Man smaker på nye ord, og avansert setningsoppbygging. 

Et bra språk er viktig for at barnet skal kunne sette ord på sine egne følelser og tanker, og 

dette er igjen viktig med tanke på avdekking av eventuelle overgrep. 

I ringen har den voksne sjansen til å vise seg som en åpen person, en person som byr på seg 

selv og ikke tar seg selv så høytidelig. Dette kan vekke tillit hos barna, og kan åpne for at 

barna tør å komme til en hvis det er noe som er vanskelig å snakke om. 

5.3.3 Lek 

Kranich (2003) beskriver hvor viktig leken er for barnets utvikling. De voksnes rolle for leken 

er å være gode forbilder som barna kan etterligne i leken. Barna gjør som de voksne og 

hermer de oppgaver som de utfører. For at barna skal få impulser til sin lek, kan man ta dem 

med på aktiviteter som matlaging, borddekking, husvask og hagestell. Det framheves også i 

steinerbarnehagenes lokale rammeplan (2018) hvordan den voksne gir inspirasjon til barnas 

lek gjennom de hverdagslige gjøremål. 

Steiner (1984) sier at det er viktig for oppdrageren å ha god kunnskap om barns lek og 

hvordan barnet «lever seg ut i leken» og prøver ut forskjellige følelser. Margareta Öhman 

(2012) skriver utførlig om lekens betydning for barn i sin bok, og støtter det Steiner sier. Hun 

skriver blant annet om hvordan barn leker hendelser de ikke forstår, eller de synes er skumle. 

I leken kan de prøve det ut, og trekke seg tilbake om det blir for voldsomt. Da er det også 

viktig å være bevisst på at leken kan være grenseoverskridende for et annet barn. Det hender 

barn opplever lek av seksuell art som de ikke liker (Aasland, 2015). Har de da begrep om 

grensesetting er sjansen større for at de klarer å stoppe dette. Og har de tillit til de voksne og 

opplevd åpenhet klarer de kanskje å fortelle dette. 

Det er viktig at leken er fri. De voksne skal ikke gi føringer eller sette for strenge rammer, 

men mest mulig imøtekomme barnets frie fantasi (Steiner, 1971). I leken jobber barna med å 

forstå seg selv, andre, naturen, verden, og dette trenger de rom for å gjøre. Dette gjelder også 

de seksuelle lekene. Langfeldt sier at den seksuelle leken er viktig for barnets seksuelle 

utvikling, og at de under denne leken øver åpenhet, lyst, grenser og kontroll (Aasland, 2015). 

Hvor langt man lar barna gå kan det være hensiktsmessig å snakke med kollegiet om så man 

handler likt. Man bør også være bevisst hvordan man møter barna, og stopper barna i en lek 
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man syns går for langt. Det kan bli noe som barnet kan få problemer med resten av livet hvis 

man gjør dette på feil måte. 

Leken er også med på å lære barn språk, og å øve på kommunikasjon og samspill med andre 

(Skarpsno, 2013). Dette er viktige egenskaper for barn i alle sammenhenger, men også i 

forbindelse med seksuelle overgrep. Små barn som for eksempel har dårlig språk, kan avsløre 

overgrepserfaringer i lek. 

5.3.4 Maling og tegning 

I steinerbarnehagen maler man oftest vått i vått, med store ark og pensler. Barna får oppleve 

hvordan fargene flyter ut, og i hverandre og lager nye farger. Malingen er et sjelelig uttrykk 

(Pedagogisk Plan for steinerbarnehager og første klasse, 2008). 

Steiner (Brockmann, 1995) deler barnets utvikling i tre faser: 0-3 år, 3-5 år og 5-7 år. Inger 

Brockmann ser på utviklingen i disse fasene opp mot utviklingen i tegningene til barna. De 

minste barna vil ofte lage uforståelige kruseduller, kryss, sirkler og linjer. Etter hvert som 

barnet blir eldre vil det ifølge Steiner i 5-6 årsalderen utvikle forestillingsevnen som gjør at 

det på forhånd kan bestemme hva det vil tegne. Da vil de også bevisst velge farger. Før dette 

vil barnet tegne mer ubevisst ut fra sitt indre, og det er formen og ikke fargen som er viktig. I 

tegning øver barnet streken, og formen kommer etter hvert fram. 

Aasland (2015) skriver om at man kan få barna til å tegne sin egen kropp for å bli bedre kjent 

med hvordan kroppen ser ut. Fra 5-6 årsalderen, da forestillingsevnen er tilstede vil dette da 

være mulig. Det er viktig for barn å bli kjent med kroppen og hvordan den fungerer for å vite 

hva som er normalt og ikke. Det kan også hjelpe barnet til å kunne fortelle om det skulle bli 

utsatt for noe det ikke liker. Tegningen kan også være inspirasjon til å snakke med barna om 

temaet. 

Tegninger fra barn som er utsatt for overgrep kan også fortelle de voksne det som kan være 

vanskelig for barn å sette ord på (Kvam, 2012). 

5.3.5 Leker og bøker 

Steiner (2006) vektlegger at leketøy skal være av naturmaterialer (som tre, ull, stein) og 

oppfordre til bruk av fantasien. I den lokale rammeplanen står det beskrevet om små 

lekekroker med leker som gjenspeiler det de voksne gjør med f.eks. kjøkkenutstyr og dukker. 

Barna har materialer til å kunne bygge hus, båt eller hva fantasien måtte ønske 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). Barn trenger fantasi for å ha en god lek, og lek, som nevnt 

tidligere i oppgaven, er en viktig del i barns læring, utvikling og bearbeidelse av opplevelser, 

følelser osv. 
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Steiner (2006) sier også at bildebøker kan være bra. Det viktige med både bøker og leker er at 

det ikke er intellektet, men fantasien som barnet skal bruke (Steiner, 1971). Det finnes gode 

bøker som man kan bruke til samtale med barna. Noen bøker er mer rettet mot den naturlige 

utviklingen, andre går rett inn i overgrepstematikk. De voksne burde kjenne de bøkene man 

presenterer for barna, for å kunne møte barna i deres eventuelle spørsmål og undring. Noen 

bøker kan være voldsomme og er kanskje ikke egnet for alle. Det finnes også bøker som har 

veiledning for de voksne og stoff som skal presenteres for barna. Disse bøkene kan være gode 

verktøy i arbeidet med å fremme barns kunnskap om kroppen, egne og andres grenser, om hva 

som er normalt og hva som er lov og ikke lov. Bøker med veiledning kan være en fin måte å 

komme i gang med samtalegrupper på. 

5.4 Rytmer 

I steinerbarnehagen vektlegges rytmer, da det skaper ro og oversikt, og man mener det styrker 

barnets livsenergi. Vi har en årsrytme, ukesrytme og dagsrytme. Dagen i en steinerbarnehage 

har ganske lik oppbygning hver dag, med rekkefølgen på hva som skjer når. Dagene kan ha 

forskjellige gjøremål (som nevnt over), men disse vil stort sett gjøres til samme tid. Maten vil 

også variere fra dag til dag, men både aktiviteter og forskjellig mat har faste dager. Dette kan 

gi trygghet for barnet, og etter hvert vil barnet huske et forløp utfra en aktivitet og kunne få en 

kontinuitet og trygghet utfra dette. Barn har ikke tidsbegrep, og kan ofte ikke navnet på 

ukedagene, men de kan vite at på maledagen er det pizza, og eurytmi på grøtdagen. Dette kan 

gjøre barnet mindre stresset og gi barnet trygghet og forutsigbarhet, og barnet trenger trygghet 

for å kunne utvikle seg normalt og ha tillit til de voksne. 

Årsrytmen vises gjennom sanger og gjøremål i ringen og i forbindelse med årstidfester, men 

også med årstidsbordet. Dette er et «bilde»/fremstilling av årstiden man er i som vises 

gjennom elementer fra naturen og denne årstiden. Dette gir kunnskap om naturen og årets 

rytme og er viktig for barnets danningsprosess (Steinerbarnehageforbundet, 2018). Ved å 

skape en trygg og forutsigbar barnehagehverdag for barnet kan man legge til rette for bygging 

av tillitsfulle bånd mellom personalet og barna. 

5.5 Oppsummering 

Dette kapittelet viser at steinerbarnehagens mangfoldige hverdag fint lar seg kombinere med 

forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep. Det viser seg også at Steiners tanker om barn og 

etterligning er i fin samstemthet med nyere forskning som viser hvor viktig den voksnes 

kompetanse og kunnskap og evne til å kommunisere er. Steiner fokuserer på at de som jobber 

med barn må se hele barnet for virkelig å kunne hjelpe det. Man skal handle ærbødig ovenfor 
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barnet og vise respekt ovenfor den barnet er og det barnet gjør. Det kan gi tillit og trygghet 

hos barnet. Dette er viktige faktorer for å kunne jobbe forebyggende i en barnehage. 
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6. Er Steiners påstander forenelig med å jobbe med forebygging av 

seksuelle overgrep i en steinerbarnehage? 

Utgangspunktet for denne oppgaven er spørsmålet om hvordan man i en steinerbarnehage kan 

jobbe med forebygging av seksuelle overgrep. I denne oppgaven har jeg sett på hva seksuelle 

overgrep er, omfanget av seksuelle overgrep og hvordan man kan jobbe med forebygging i en 

barnehage. I dette kapittelet vil jeg se på noen av Steiners påstander som kan synes å stride 

imot at man kan jobbe forebyggende i en steinerbarnehage. Jeg vil drøfte mulige meninger av 

disse, men også sette dem opp mot hva andre måtte mene. 

6.1 Ikke belære 

I arbeidet med forebygging av seksuelle overgrep praktiseres det ofte seksualundervisning 

eller samtalegrupper. Steiner (2006) snakker om at det ikke er gunstig å belære barnet. På 

naob.no står det to definisjoner av ordet belære: «bibringe kunnskap, opplyse, la vite» og «på 

en nedlatende eller formanende måte korrigere eller opplyse» (Det norske akademis ordbok, 

u.d.). Hvis Steiners definisjon var den første er det vanskelig å forsvare noen form for 

undervisning i en steinerbarnehage. For det første, hvordan skal barna kunne lære om egen 

kropp, og hva de forskjellige kroppsdeler heter, hvis voksne ikke kan bibringe denne 

kunnskapen. For det andre, barn lurer ofte på forskjell på gutt og jente. En gutt som ser en 

jente naken, bør få vite at jenta ikke mangler tiss, men derimot har jentetiss. For det tredje 

ville man for eksempel i en samtalegruppe bare måttet fokusere på hva barna sa, og ikke 

kunnet tilføye ny eller riktig kunnskap. Man vil fort komme i den situasjonen at man belærer 

med betydning i første definisjon. Dog sier Steiner (2006) at barnet lærer å snakke best ved å 

lytte. Han vil også at voksne skal bruke et språk som ligger litt foran barnets eget, for at 

barnet skal ha en progresjon i språklæringen. Han er altså ikke mot all form for læring, men 

sier at barnet lærer gjennom etterligning (Steiner, 1984) (Steiner, 2006). Det er imidlertid 

vanskelig å lære om kropp, grenser, og seksuelle overgrep gjennom bare å etterligne. 

Er det derimot den andre definisjonen som er rett er det lettere å etterleve Steiners mening om 

å ikke belære. Steiner (2006) bekrefter denne definisjonen når han sier at man skal formidle 

glede og lyst til barnet for å støtte barnets riktige utvikling. Ved å ha en åpen samtale med 

barnet, hvor man tar imot det barnet sier uten å korrigere eller dømme vil man legge til rette 

for at barnet kan opparbeide seg tillit. Stadige negative korrigeringer vil kunne skape mistillit, 

og ikke legge til rette for at barnet føler at det kan komme til den voksne med hva som helst. I 

arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep er det viktig å opparbeide tillit til barnet. Uten 
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tillit vil ikke barnet klare, ønske eller tørre å fortelle om hva det utsettes for 

(Forandringsfabrikken, 2019) (Søftestad, 2018). 

6.2 Verden er god 

Margrete Wiede Aasland skriver i en kronikk i Bergens Tidende (Aasland, 2019) at voksne 

må fortelle barn at ikke alle er snille, og flere med henne mener man skal fortelle barn om 

vold og seksuelle overgrep. Steiner (2008) sier barnet er født inn i verden med en ubevisst 

antakelse av at verden er moralsk/god, og derfor etterligningsbar for barnet. Med bakgrunn i 

dette kan man spørre om hvordan man da kan fortelle barna at ikke alle er snille. 

På den ene siden, hvis man ikke forteller barna om at voksne kan utøve vold og seksuelle 

overgrep så vet ikke barna at dette ikke er lov. De vil da ikke tenke at de skal si ifra om dette, 

og mishandlingen kan fortsette. Utfra Steiners utsagn om at barnet tenker at verden er god, vil 

barnet da tenke at disse handlingene er normale. Det vi voksne kaller mishandling vil barnet 

tenke er normale handlinger, selv om det påfører barnet smerte og ubehag. I en rapport fra 

Forandringsfabrikken (2019) sier flere barn som har blitt utsatt for overgrep (fysiske, psykiske 

eller seksuelle) at de ikke visste at dette var ulovlig før de lærte om dette på skolen, eller så 

det i nyhetene. Mange har gått med vonde følelser og fysisk ubehag helt til de er voksne uten 

å forstå at overgrepene de har opplevd er årsaken til smerten og ubehaget. Dersom barnet får 

kunnskap om at slike handlinger ikke er normale eller gode, men unormale, vonde og 

ulovlige, vil man legge mer til rette for at barnet vil kunne forstå at det utsettes for noe som 

ikke burde skje. Det styrker også muligheten for at barnet klarer å si ifra til en trygg voksen 

og få hjelp. Det vil kunne hjelpe barna å forklare verbalt om hva de har opplevd, hvis de har 

begreper om kropp og seksualitet (Aasland, 2015). Dette kan de for eksempel lære gjennom 

samtaler i hverdagen, gjennom å lese i bøker, eller aller helst gjennom nøye forberedte 

samtalegrupper. En konsekvens av dette kan være at det blir lettere for voksne som omgås 

barnet å forstå hva barnet forteller. 

En tolkning av hva Steiner sier kan være at barnet vil etterligne det det ser, samme om dette er 

en sunn moralsk handling eller usunn, det ligger i dets natur å etterligne. Derfor er det viktig 

at voksne rundt barna handler riktig. En av de mest alvorlige konsekvensene av en umoralsk 

handling som overgrep, kan være at barnet selv blir overgriper. Studier viser at barn utsatt for 

overgrep har tre ganger så stor fare for selv å bli overgriper (Søftestad, 2018). 

Dette er sentralt i hvordan man kan jobbe med forebygging av seksuelle overgrep. Barn som 

får informasjon om grenser, får ord/begreper, og får vite rett og galt, vil kunne få et bedre 

utgangspunkt for å kunne si ifra om de selv eller andre utsettes for seksuelle overgrep. 
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6.3 Seksualiteten våkner ikke før i puberteten 

Det er vanskelig å finne noe relevant om normal seksuell utvikling og seksuell lek hos 

Steiner. Han levde i en tid da det var store tabuer rundt kropp, nakenhet og onani. Den 

seksuelle oppvåkningen skjer, ifølge Steiner, i puberteten (Hvalby, 2018). Derfor hører ikke 

seksualitet og barn sammen for Steiner. I boken Barnets helse og utvikling (Goebel & 

Glöckler, 2002) skriver man at modningen av kjønnskjertlene skjer i 9-10-årsalderen, og at før 

dette har ikke barnet noen seksuelle behov. 

I 1758 kom den medisinske boken L’Onanisme. Den beskrev onani som noe sykelig og 

skadelig. Man anså dette som sannhet lenge. Barn skulle ikke ta på kjønnsorganene sine så 

man ble anbefalt å binde eller bandasjere hendene deres, bruke heldekkende pysj, sy sammen 

forhuden, brenne vekk klitoris eller gi elektriske støt. Det ble også laget «onanisperrer» av 

jern og lær. Man anbefalte å slite ut barnet med fysisk aktivitet og gi det spesielt utviklede 

matprodukter. Grahambrød, Kneippbrød og Kelloggs cornflakes ble laget for å dempe lysten 

til masturbasjon (Aasland, 2015) (Skarpsno, 2013). I boken Barnets helse og utvikling 

(Goebel & Glöckler, 2002) skriver forfatterne at onani ikke er en forstyrrelse eller perversitet, 

men allikevel får man anbefalinger om å lede oppmerksomheten til barnet bort fra egen kropp, 

gjøre anstrengende fysisk aktivitet og lese for barnet til det sovner. Dette har klare referanser 

til tidligere tanker om at onani var farlig. Videre beskriver de at hvis barn leker seksuelle leker 

kan man stoppe det uten forklaring, le det bort eller ikke kommentere det. De påstår at barnet 

gjør dette for å påkalle seg den voksnes oppmerksomhet, for å provosere. Min erfaring, som 

også beskrives i fagbøker (Aasland, 2015) (Skarpsno, 2013), er at den seksuelle leken skjer i 

det skjulte. Den utføres ikke for noen andre enn de som er med i leken, og drives av 

nysgjerrighet. Jeg stiller meg også undrende til Goebel og Glöcklers utsagn om å ikke 

kommentere da de i samme tekst skriver at man skal svare på det barnet spør om. 

På Steiners tid var man ikke så frigjort i forhold til kropp og seksualitet som idag. Freud kom 

med sin psykoanalyse hvor seksualiteten var sentral. I motsetning til Steiner mente Freud at 

seksualiteten var viktig i barnets utvikling. Freuds ødipuskompleks hevder at gutter i 3-5 

årsalderen har sterke seksuelle bindinger til moren sin. Gutten er sjalu på sin far og oppfatter 

han som konkurrent, og vil kjempe om morens oppmerksomhet (Store norske leksikon, u.d.). 

Som vi så tidligere er onaniens historie tragisk. Steiner levde i en tid da motstand mot onani 

kanskje var på sitt verste. Grunnlaget for å tenke at barn hadde noen seksualitet, var ikke der i 

Steiners tid. Dagens forskning og tolkning er annerledes. 

Sånn som jeg leser disse utsagnene opp mot WHOs definisjon på seksualitet og hva dagens 

sexologer sier om barns seksualitet, ser det ut som om man mener mye av det samme, eller 
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snakker forbi hverandre. Som en konsekvens av at Steiner mener barnet ikke har noen 

seksualitet, kan man tenke at det er derfor han ikke skriver om dette heller. 

6.4 Tåpelige handlinger fører til en hjerne disponert for dumheter 

Man må ta i betraktning at Steiner levde for over hundre år siden, og talte til folket på denne 

tiden. Skolesystemet, synet på barnet og samfunnet generelt har endret seg, men mye av det 

Steiner sa er allikevel interessant å se på i forhold til dagens kunnskap. Allerede i 1907 

snakket Steiner (2006) om hvordan moralske handlinger danner fysiske anlegg i hjernen. Han 

snakker også om hvordan «tåpeligheter» gir grunnlag for å være «disponert for dumheter». 

Søftestad (2018) beskriver i sin bok at dagens forskning viser hvordan hjernen formes av 

stimulering, dette kalles nevroplastisitet. Hun viser til flere som sier at hjernens organisering 

tar form i sped- og småbarnsalderen. Den viktigste stimuleringen er den som gis i den daglige 

omsorgen, gjennom emosjonell, sosial, motorisk og fysiologisk stimulering. Hun skriver 

videre om hvordan et barn som er utsatt for komplekse traumer, vil utvikle en hjerne som er 

«rigget for krig og overlevelse, og ikke godhet og kjærlighet». Dette stemmer godt overens 

med Steiner (2006). Han sier at «glade miner hos oppdrageren» og ekte kjærlighet som 

gjennomstrømmer de fysiske oppgivelsene gir barnets organer riktige former. 

6.5 Man kan aldri gjøre godt det forsømte 

Steiner (2006) sier det så drastisk at man aldri kan gjøre godt det forsømte i de 7 første år. 

Dagens forskning viser at på grunn av hjernens plastisitet kan den endre form. De gamle 

strukturer er ødelagt, men nye opprettes. Søftestad (2018) skriver om traumebasert omsorg 

(TBO) som kan hjelpe barn tilbake til normalen. I TBO legges det vekt på at omsorgspersoner 

må være veldig bevisst sine handlinger. De tre hovedprinsippene er trygghet, relasjon og 

følelsesregulering. Dette er hovedoppgavene til omsorgspersonen. Man skal gi barnet trygghet 

så det føler seg beskyttet, og kan gjøre utviklingsfremmende aktiviteter. Dette vil gi utvikling 

hos barnet. Barnet trenger tillitsfulle relasjoner til andre for å kunne utvikle positive 

relasjoner. Søftestad løfter fram viktigheten av «ekte, ærlig kjærlighet» til barnet for at barnet 

skal kunne skape tillit til sine omsorgspersoner og venner. Det er også fokusområder som 

Steiner vektlegger i sin oppdragelse av barnet. Steiner snakker om at oppdrageren skal ha en 

bevisst rolle ovenfor barnet. Barn trenger ikke være utsatt for traumer for at man kan bruke 

traumebasert omsorg, og det bekrefter Steiner i sine foredrag da han støtter en tillitsfull, 

empatisk og ærbødig framtoning og tilnærming til barnet. Med bakgrunn i denne tolkningen 

kan man se at det ikke er rett at man aldri kan gjøre godt det forsømte, det er bare 

vanskeligere og tar lenger tid. 
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6.6 Oppsummering 

Steiners tekster er rundt 100 år gamle, samfunnet var annerledes, og språket var annerledes. 

Tolkninger av påstandene må ses i henhold til dagens kunnskaper. Noen av påstandene er tatt 

ut av sin kontekst og kan da bli mistolket. De fleste av disse påstandene ser ut til å ikke stride 

mot å kunne drive med forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep i en steinerbarnehage, da 

de synes å sammenfalle med dagens forskning. 
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7. Avslutning 

Jeg har i denne oppgaven sett på hvordan man kan jobbe med forebygging av seksuelle 

overgrep med utgangspunkt i steinerbarnehagen. I den forbindelse har vi sett at det er bra for 

barna å få kunnskap om kropp og følelser, om egne og andres grenser, om hva som er normal 

atferd, og lover og regler. Barnehagen kan jobbe forebyggende ved å gi barn denne 

kunnskapen. Samtalegrupper kan være en fin måte å skape gode dialoger og samspill med 

barn og voksne. Vi ser at for å kunne jobbe forebyggende trenger personalet kunnskap. Det vil 

være gunstig å ha samtaler i kollegiet rundt disse temaene, utarbeide en plan for arbeidet med 

barna, og å enes om dette så man kan handle likt ovenfor barna. Det vil videre være gunstig å 

ha et godt samarbeid med foreldrene. Mange foreldre har en usikkerhet i forhold til barns 

seksualitet, og barnehagens ansatte kan trygge foreldrene ved å informere om barns normale 

utvikling. Om man gjennomfører samtalegrupper kan det være nyttig å informere foreldrene i 

forkant og etterkant om hvilke temaer man tar opp og hva man har snakket om. Dette kan 

trygge foreldrene, men også gjøre det lettere for foreldrene å «jobbe» videre med dette 

hjemme. 

 

Det som kan gjøres i barnehagen er ikke nok for å få ned antall overgrep, samfunnet rundt må 

også ha kunnskap. Vi ser at aktører som regjeringen, Kripos og Redd barna jobber med dette, 

gjennom kampanjer rettet mot barn om deres rettigheter, og det utarbeides nye strategier i 

forhold til hvordan man skal undervise i skolesammenheng. Flere av disse er kommet i gang 

takket være samarbeid mellom flere aktører. Det jobbes med å fremme barns seksuelle helse, 

å øke kunnskapen til fagpersoner om seksuelle overgrep og vern av barns rettigheter, og 

kanskje er ikke Søftestads ønske om en nullvisjon mot seksuelle overgrep og vold mot barn 

utenkelig. 

 

I forkant av oppgaven tenkte jeg at seksualundervisning var den beste og eneste måten å jobbe 

forebyggende på i en barnehage. Jeg tenkte videre at undervisning praktiseres ikke i 

steinerbarnehagen, og jeg tenkte på Steiner som har sagt at barn ikke er seksuelle. Dette ledet 

da til min problemstilling: Hvordan kan man i en steinerbarnehage jobbe med forebygging av 

seksuelle overgrep. Jeg hadde en forestilling om at det å jobbe forebyggende kom til å stride 

mot Steiners impulser. Det viser seg derimot at steinerbarnehagepedagogikken har et godt 

utgangspunkt for å kunne jobbe med forebygging av seksuelle overgrep. Faktorer som tillit, 

trygghet, rytme og empati er viktig i dette arbeidet. Dette er faktorer som allerede er godt 
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innarbeidet i steinerbarnehager. Steiners menneskesyn legger til rette for dette. Steiners utsagn 

om å være ærbødig ovenfor barnet, legger et godt grunnlag for å kunne få en tillitsfull 

tilknytning til barnet. Dette er viktig for å bygge gode relasjoner, som igjen er viktig for at 

barn skal våge å snakke om vanskelige, flaue og tabubelagte ting.  

 

I steinerpedagogikken vektlegges det sterkt at man skal være seg selv bevisst og være 

etterligningsbar. Ved å reflektere over seg selv og egne handlinger kan barnehageansatte ha et 

bedre utgangspunkt for å kunne høre og se barnet og ha mer åpenhet til hva barn formidler. 

Det er viktig for barn å føle seg ivaretatt. Da er sjansen større for at man kan lage en trygg 

tilknytning med barnet. Dette er viktige faktorer for barnets sunne normale utvikling, men 

som også kan gjøre barnet bedre rustet mot overgrep. Det kan gi bedre grunnlag for at barnet 

klarer å melde fra om overgrep. Med kunnskap om seksuelle overgrep og forebyggende 

arbeid kan de ansatte legge til rette for dette.  

 

Steiner sa at seksualiteten våkner ikke før i puberteten. Steiner mente at barn ikke har noen 

seksualitet. Som en årsak av dette kan man tenke at han derfor ikke skriver noe om dette. 

Når det gjelder forståelsen av seksualitet i samfunnet og i skolevesenet, fokuseres det ofte på 

den reproduktive siden, selv den dag i dag. I henhold til det har Steiner rett i at seksualiteten 

våkner i puberteten. Men seksualitet er så mye mer enn reproduksjon. Barn har lyst og 

følelser, nysgjerrighet til å utforske, og i begynnelsen styres de ikke av skam eller tabuer. Ved 

å lære om egen kropp og egne følelser kan man kanskje klare å fjerne skammen, og dermed 

skape en større åpenhet og gjøre det lettere å fortelle om seksuelle opplevelser eller overgrep. 

Ut ifra dette kan man hevde at det å jobbe med barns seksualitet hører sammen med 

forebygging av seksuelle overgrep. 
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