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Kapittel 1. INNLEDNING 
 
 

Det er tid for formiddagsmat i barnehagen. Truls, som snart er fem år, sitter ved et lite bord 

sammen med fire andre; tre barn og en voksen. Truls har nettopp byttet bord. Han pleide å 

sitte ved et annet, men nå har de voksne bestemt at han skal sitte her. Truls er god venn med 

et av de andre barna ved det nye bordet. De liker å leke sammen og tuller og tøyser og ler 

ofte helt til de får vondt i magen. Truls kjenner ikke de andre på bordet så godt, ikke den 

voksne heller. Selv om de skal spise, begynner Truls å leke litt med vennen sin. De tøyser og 

tuller og ler. Den voksne sier at de skal slutte å tøyse så mye ved bordet. De tuller litt mer, og 

litt mer. Plutselig tar den voksne med seg Truls og maten hans inn i stua i barnehagen. De to 

skal spise litt der, alene. Etter en liten stund spør den voksne Truls rolig om han forstår 

hvorfor de to må sitte litt i stua å spise sammen. "Ja, det forstår jeg", sier Truls. "Det er fordi 

jeg leker feil". 

 
1.1. Bakgrunn for valg av tema. 

 
 

Historien over er et utdrag av en praksisfortelling jeg hørte en gang. Den belyser, slik jeg ser 

det, et av barnehagepedagogens evige "dilemmaer". Samtidig som hun skal se og akseptere 

hvert enkelt barn som det unike mennesket det er skal hun ta hensyn til hele gruppen, til 

fellesskapet. Som pedagogisk leder på en avdeling med barn fra tre til seks år kjenner jeg på 

dette daglig; i veiledningssituasjoner, i leken, i samlingsstunden, i eventyrstund, i overganger 

fra en aktivitet til en annen, ved matbordet. Jeg møter mange barn som Truls. Barn som av 

ulike årsaker kommer litt på kant med normer og regler, gjerne med tull og tøys og 

humoristiske krumspring jeg ikke alltid forstår. De som tøyser for mye ved bordet, de som ler 

når det er ønskelig å være stille, de som begynner å leke midt i en samling, de som leker med 

for høyt volum, for høy fart. De som insisterer på å snakke toalettprat under måltidet. De som 

av en eller annen grunn utfordrer rammene vi setter. Det er ikke alltid lett å velge hvem man 

skal ta hensyn til i slike situasjoner. Jeg kjenner ofte på en usikkerhet rundt hvorfor barna gjør 

som de gjør og hvordan det er best å møte dem. Min jobb består i å se alle barna, og implisitt i 

dette ligger det å kunne se litt "forbi" det rare, uforståelige de gjør. Historien om Truls gjorde 

inntrykk på meg. Vi vet ikke hvorfor han tullet slik ved bordet, ei heller om omstendighetene 

rundt valget om å ta ham vekk fra matbordet. Men det han sier etterpå er sårt for en pedagog å 

høre. Ingen barn skal tenke at de leker "feil". Det vil ikke være god ivaretakelse av Truls sin 

individualitet i fellesskapet å fjerne ham fra alle situasjoner han går utenfor rammene med sin 
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tilsynelatende tøysete og meningsløse oppførsel. Det som defineres som negative sanksjoner i 

barnehagen innebærer ofte å flytte på barn eller fjerne det fra fellesskapet (Skreland, 2019, s. 

32). Da kan vi risikere at vi lærer Truls at han ikke er en verdifull, likeverdig del av et 

fellesskap. Det er ingen god antakelse. Det vil heller ikke være en god ivaretakelse av 

fellesskapet å la Truls få lov til å tulle og tøyse fritt når det går ut over andre. Når noen bryter 

regler i en gruppe vil medlemmene av gruppen føle seg ukomfortable og urolige (Skreland, 

2019, s. 31). Demokrati handler om forholdet mellom individ og fellesskap og balansen 

mellom dem er ofte hårfin. 

Jeg ønsker å se på barns humor og tull og tøys med litt nye briller. Barnehagelærer 

Petter Ruenes Jensen viser gjennom sin forskning på barns humor at den er en viktig måte for 

barn å gjøre seg hørt og forstått på i barnehagen. Forstår vi barns humor og tull og tøys som 

demokratiutøvelse er pedagogen forpliktet til å forstå den for å finne balansen mellom individ 

og fellesskap. Barnas humor vil da ha en innvirkning på min forståelse av barna, samt det 

pedagogiske arbeidet med demokrati i barnehagen. 

 
1.2. Faglig begrunnelse og problemstilling. 

 
 

Steinerpedagogikken anerkjenner en holistisk tilnærming til mennesket. Balanse mellom 

kroppslighet, det følelsesmessige og kognitive etterstrebes. Barnets individualitet som noe 

som skal respekteres og vernes om, kjennetegner pedagogikkens mål om oppdragelse til 

frihet. Det usynlige i barnet skal også sees. (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 7). Å kunne 

se forbi barns umiddelbare handlinger blir da viktig. Pedagogens rolle i dette ilegges stor 

vekt. Barnas mulighet for trygghet, individuell utvikling og læring er nært knyttet til hva slags 

rollemodell pedagogen er, i tillegg til hennes evne til å møte og anerkjenne barnet der det er, i 

handling, blikk og ord (Mathisen, 2016, s. 2). Å se og anerkjenne barnet som subjekt i 

barnehagen og pedagogens evne til refleksjon er av stor betydning for kvaliteten på det 

pedagogiske arbeidet. Samtidig som barnets individualitet skal vernes om er 

steinerbarnehagen også en institusjon der lovverk og rammeplaner er forpliktende for 

arbeidet. Rammeplanene legger opp til at barna skal erfare demokrati i barnehagen. I "Lokal 

rammeplan for steinerbarnehagene" kan vi lese at "barnehagen er barnets første arena for 

fellesskap utenfor hjemmet" og at "barnet i løpet av sin oppvekst skal lære seg alt som kreves 

av en voksen samfunnsborger (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 28). 

Den offentlige rammeplanen sier at: "barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig 

som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp". I tillegg skal 
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danningsarbeidet i barnehagen bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er 

viktige for fellesskapet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 21). Barnehagen er på en side et 

sted der barnets egenart skal vernes om og beskyttes og på en annen side et sted der barnet 

skal lære å bli en god samfunnsborger, i samhandling og fellesskap med andre. 

"Praktisk talt alle som arbeider med barn ser på lek som en hellig rettighet knyttet til 

det å være barn" (Øksnes, 2018, s. 47). I steinerbarnehagen vektlegges barns frie lek 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 23). Vi som jobber med barn respekterer leken og lærer 

oss å se på den som en måte for barn å være i verden på. Observasjon av leken blir da viktig 

for å se og forstå barna. Tull og tøys er nært knyttet til barns væremåte (Kibsgaard, 2019, s. 

16). Kibsgaard plasserer barns tull og tøys nær leken som "formende kraft i barnet". Denne 

kraften virker ut fra barnet selv og har styrke i seg (Kibsgaard, 2019, s. 17). Petter Ruenes 

Jensen mener at humor bør tas på med samme alvor som leken (Jensen, 2021, s. 44). 

Mandat gitt gjennom lovverk og rammeplaner forplikter de voksne til å hjelpe barna 

til demokratisk forståelse (Aamodt, 2021, s. 58. Med dette som bakteppe blir det nærliggende 

for meg å stille spørsmål ved både min egen kunnskap om barns humor, deres bruk av det i 

barnehagen og min forståelse av meg selv som både demokratisk og humoristisk rollemodell. 

Dette, i tillegg til Truls og pedagogen hans, har ledet meg til følgende problemstilling: 

 
 
 
 
 

Hvordan kan pedagogen forstå barns humor som demokratisk virkemiddel i 

steinerbarnehagen? 

 
 
 
 
 

1.3. Avgrensing og begrepsavklaring. 
 
 

Både humor og demokrati er begreper som rommer mye. Jeg har valgt å knytte humor opp 

mot Sonja Kibsgaard sin forskning. For barn er tull og tøys og humor nært beslektet, da det 

oppstår mellom barn og som oftest utløser latter, lyd eller kroppslige utfall (Kibsgaard, 2019, 

s. 20). Humor er det barn synes er morsomt, det de ler av. I denne oppgaven vil begrepene 

humor og tull og tøys brukes om hverandre. Når jeg skriver om barn er det hovedsakelig dem 
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mellom tre og seks år. Dette må ikke misforstås med at barn under tre år ikke har humor 

(Singer, 2019, s. 30, 31). Ruenes Jensen har intervjuet barn fra tre til seks år i barnehagen og 

også andreklassinger fra skolen. Til tross for at denne oppgaven omhandler barnehagebarn har 

jeg valgt å ta med noen funn som baserer seg på skolebarnas svar på hva de synes er morsomt, 

da jeg fant det relevant for oppgaven. Elly Singer sin forskning på latter hos to og tre-åringer 

er også tatt med. 

Demokratibegrepet i barnehagekontekst er omfattende og tidvis uoversiktlig (Eriksen, 

2018, s. 1). Jeg velger å se demokrati i sammenheng med barns medvirkning, voksnes 

anerkjennelse, samt betydningen av motstand for demokratisk dannelse. 

Her har jeg blitt inspirert av Berit Bae, Maria Øksnes, Dag Nome og Gert Biesta. Jeg har 

valgt å knytte barns humor som demokratisk virkemiddel opp mot relasjonsbygging og 

ytringsfrihet, vist gjennom motstand og sabotasje. 

I steinerpedagogikken for barn i barnehagealder er ett av tre grunnprinsipper "Forbilde 

og etterligning som utgangspunkt for etterligning" (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 8-9). 

Tradisjonelt karakteriseres de voksne i barnehagen som forbilder for barna, men jeg bruker 

også rollemodell når jeg skriver om voksenrollen i barnehagen. Når jeg skriver, bruker jeg 

voksen og pedagog om hverandre. Begge begrepene tenkes å romme alle medarbeiderne i 

barnehagen og ilegges like stor viktighet i forhold til ansvar ovenfor barna. "Tilstedeværelse i 

det livet som barna lever i hverdagen i barnehagen, er et etisk og relasjonelt ansvar som 

forplikter utover utdanningsnivå og stillingsbeskrivelse" (Nicolaisen, 2022, s. 78). 

Steinerbarnehage og barnehage brukes også om hverandre, men referer til samme 

utdanningsinstitusjon. Alle norske barnehager er underlagt samme lovverk, til tross for 

varierende pedagogisk grunnsyn og didaktikk. 

 
1.4. Underspørsmål. 

 
 

I denne oppgaven ønsker jeg altså å undersøke barns humor og tull og tøys nærmere. 

Jeg vil gjøre rede for humorens betydning for barna og deres bruk av den som demokratisk 

virkemiddel i barnehagen. For å forsøke å svare på problemstillingen min: "Hvordan kan 

pedagogen forstå barns humor som demokratisk virkemiddel i steinerbarnehagen?" har jeg 

følgende underspørsmål: 
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- Humor for barn: hva synes barn er morsomt? 

- Hvordan tar barn i bruk humor og tull og tøys som demokratisk virkemiddel i 

barnehagen? 

 
1.5. Teori og tidligere forskning 

 
 

For å forstå barns humor og deltakelse i fellesskapet har det vært viktig for meg å støtte meg 

på forskning sett med barneperspektiv. Petter Ruenes Jensen (2020) sin masteroppgave "Hva 

er det som er så morsomt?" og Sonja Kibsgaard (2019) sin bok "Tull og tøys på ramme alvor" 

har vært verdifulle i forhold til dette. "Research On Young Children" er en samling av 

humorforskning på barn (Loizou & Recchia, 2019). Et par artikler herfra har vært nyttige for 

å forstå bruken av humoren og pedagogens rolle i møte med den. Conny Marie Aamodt 

(2021) sin masteroppgave om demokratiske erfaringer i barnehagen ga meg mye ny innsikt i 

Gert Biesta sin demokratiforståelse, inspirert av den tyske statsviteren Hannah Arendt (1906- 

1975). Aamodt har forsket på fri lek i en norsk steinerbarnehage og sett på barns 

demokratiske erfaringer der, i lys av Biesta sin forståelse av demokrati. Humor er nært 

beslektet med barns lekenhet (Bergen, 2019, s. 12). Det var en av grunnene til at jeg fant 

oppgaven hennes relevant for mitt tema. 

I sin doktorgradsavhandling om demokrati i barnehagen argumenterer Mari 

Pettersvold for et nært slektskap mellom barns demokratiske deltakelse, medvirkning og de 

voksnes grad av anerkjennelse. Hennes funn tilsier at det er stor variasjon på graden av 

anerkjennelse av barn med synspunkter som utfordrer de voksne og argumenterer for at 

demokratiets muligheter ligger i uenighetene og motsetningene (Pettersvold, 2015, s. 6). 

Berit Bae har forsket mye på barns medvirkning og demokratisk deltakelse i lys av et 

psykologisk perspektiv på anerkjennelse. Hun peker på betydningen av å se barnet som eget 

subjekt, med sine egne menneskerettigheter og forstår anerkjennelse som følelsesmessige 

opplevelser av likeverd og intersubjektivitet. (Pettersvold, 2015, s. 106). Birgitta Qvarsell har 

forsket på demokrati i førskolen i Sverige. Hun knytter demokratiforståelse i barnehagen til 

kultur, estetikk og etikk, med fokus på å la barn leve sammen med de voksne i barnehagen – i 

respekt, ømhet og forståelse (Qvarsell, 2011, s. 65). 

Av steinerpedagogisk teori har jeg lent meg på "Lokal rammeplan for 

steinerbarnehagene" fra 2018, Arve Mathisen (2016) sin artikkel om interaksjon, 

anerkjennelse og respons, Rudolf Steiners "Barnets oppdragelse" (1994) og "Oppdragelsen 
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og tidens åndsliv" (1927), Anne-Mette Stabel sin bok "Hva skal vi med skole?" (2016) og 

"Steinerpedagogikk i førskolealderen" (2015). Renate Østergaard (2016) sin artikkel "Før 

skolen begynner" var nyttig for å beskrive steinerpedagogikken og voksenrollen. Det finnes 

relativt lite forskningsbasert kunnskap om steinerpedagogikk (Stabel, A og Holm, H, 2019) 

Mye av steinerpedagogikkens didaktikk er knyttet til årelang praksis og muntlige 

overleveringer. Jeg har valgt å ta i bruk noe primærteori fra Rudolf Steiner og noe teori fra en 

pioner i det steinerpedagogiske barnehagefaget, Inger Brochmann, selv om denne ikke er 

fagfellevurdert. 

 
1.6. Oppgavens oppbygning. 

 
 

Dette er en litteraturbasert oppgave. Den består av to deler. Del en behandler humor, 

demokratibegrepet i barnehagen og voksenrollen. Jeg har valgt å knytte demokrati i 

barnehagen opp mot barns rett til medvirkning, anerkjennelse og opplevelsen av motstand. 

I del en vil jeg svare på mine to underspørsmål. 

 
I kapittel to ser jeg på humor hos barn, hva forskning viser at de synes er morsomt og 

lattervekkende og hvordan barn kan ta i bruk humor og tull og tøys som demokratiske 

virkemidler i barnehagen. Jeg skriver også om voksnes møter med barns humor. 

I kapittel tre gjør jeg kort rede for barnehagenes verdigrunnlag, demokrati i barnehagen, 

rammer og rettigheter jeg finner relevant for oppgaven min, med utgangspunkt i FNs 

barnekonvensjon, den offentlige rammeplanen og "Lokal rammeplan for steinerbarnehagen". 

Videre går jeg inn på medvirkning som begrep og betydningen av motstand for demokratisk 

dannelse. 

I kapittel fire vil jeg presentere steinerpedagogen og relevant teori om det steinerpedagogiske 

prinsippet "forbilde og etterligning". 

 
Til noen av kapitlene har jeg inkludert en praksisfortelling fra barnehagehverdagen eller en 

annen introduksjon jeg har tenkt passer inn. 

 
I del to vil jeg drøfte i lys av presentert teori. 
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Del 1. TEORI. 
 
 

Kapittel 2. HUMOR. 
 
 

Latter og glede er en stor del av en barnehagedag. Jeg hadde en medarbeider en gang som 

alltid sa: "når det er mye latter er det en god dag." Der det er humor og tull og tøys er det 

latter. Latter er allment assosiert med glede, det er helsebringende og "smittsomt". Vi deler 

den til og med noen dyr (Pankseep, 2005, s. 62). Latter skaper fellesskap og samhold 

(Kibsgaard, 2019, s. 36, s. 43). Jensen omtaler humor som livsgnisten i barna. Han 

argumenterer for at humoren bør anerkjennes (Jensen, 2021, s. 44). For å kunne anerkjenne 

hva barn synes er morsomt er det avgjørende å vite hva barn ler av. 

 
2.1. Humor hos barn. 

 
 

I Rammeplan for barnehager fra 2017 nevnes humor to ganger. Den knyttes til atmosfæren i 

barnehagen, at den skal være "preget av humor og glede" og at medarbeiderne i barnehagen 

skal sikre at alle barn får oppleve humor gjennom lek (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19, 

s. 20). Kibsgaard knytter som nevnt humor opp til tull og tøys og produksjonen av latter 

(Kibsgaard, 2019, s. 20). At det er mye humor og latter i barnehagen hersker det liten tvil om. 

Humor hos barn knyttes ofte opp mot det engelske begrepet "incongruity", oversatt til 

uoverenstemmelser på norsk (Singer, 2019, s.29, McGhee, 2019, s. 85). Elly Singer har 

forsket på hva små barn ler av. Hennes feltarbeid i en nederlandsk barnehage med to og tre- 

åringer viste at mesteparten av latteren oppstod i situasjoner med slike uoverenstemmelser. 

Hun knytter barns humor rundt motsetninger nært opp til leken. Hun kaller barns humor en 

intellektuell lek der ideer, fantasier og ting gis andre betydninger enn det tilsynelatende har, 

og at det morsomme for barna er det uventede som skjer som følge av leken. Eksempler på 

dette kan være når barn oppdager at de kan se verden fra et nytt perspektiv ved å stå opp/ned 

eller oppdager at de kan blåse bobler i vannglasset sitt. Dette er gøy for små barn og de vil 

gjerne kopiere hverandre når latter oppstår (Singer, 2019, s. 34). Latteren har en utpreget 

sosial funksjon. 

Det morsomme ligger også ofte i spenningsfeltet mellom hva som er riktig og galt og 

barna viste at det å eksperimentere med årsak og virkning var kilder til latter. Tull med ord og 

rim, samt bruk av "ulovlige ord" lo barn mye av (Singer, 2019, s. 35). Singer stiller seg 

spørsmålet om barn ler fordi de erfarer kreativiteten og friheten som oppstår når de bryter 
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vanlige, gitte mønstre og normer for oppførsel. Makten de opplever å ha da, gir dem 

erfaringer med å kunne endre situasjoner, sier hun (Singer, 2019, s. 35). 

Endring og nyskaping viser også Kibsgaard til i sin forskning. I fire til seks-årsalder er 

fantasien meget levende hos barna. Humoren deres viser seg ofte som rare sammensetninger 

av ord og uttrykk og absurditeter (Kibsgaard, 2019, s. 21.) Kibsgaard viser til forskerne 

Deluze og Guattari, som kobler barns plutselige innfall og spontane uttrykk til nonsens- 

begrepet og knytter barns lek med- og omskaping av ord til noe høyst fornuftig og 

nyskapende. Det påpekes at barns tøys med språk og kropp er nødvendige for deres tro på 

egne uttrykk som viktige. Kibsgaard viser til sin egen empiri på at "det som oppfattes som 

nonsens når barn tuller, er meningsfullt sett fra barns perspektiv" (Kibsgaard, 2019, s. 29). 

Med sin kreativitet viser barna en vital side av seg selv samtidig som det gjør seg synlig for 

andre. Deres aktivitet i øyeblikket åpner for å skape noe nytt. Om dette får plass eller ikke 

avhenger av pedagogenes skjønn i øyeblikkene det oppstår (Kibsgaard, 2019, s. 28-29). 

Da Jensen spurte hva andreklassinger synes var morsomst i barnehagen fortalte barna at noe 

av det beste var å bryte regler de kjente til for så å tulle med de voksne om det etterpå. Å lure 

en voksen gir økt status i barnegruppen (Kibsgaard, 2019, s. 90). Å gå over taugrenser og å 

lage rottesuppe til de voksne, med ekte urin oppi karakteriseres som gøy og spennende 

(Jensen, 2020, s. 27). Det samme fant han hos barnehagebarna, at noe av det barna lo mest av 

var voksne som tøyset. Barn synes det er morsomt. Han viser at der voksne tar initiativ til 

humor selv, eller deltar i barns tull og tøys, er det latter (Jensen, 2020, s. 31). Dette bekrefter 

Kibsgaard, at barn liker å være med glade voksne som tuller og ler (Kibsgaard, 2019, s.45). 

Barna bruker mye av kroppen aktivt i sin utøvelse av humor. Kroppslige aktiviteter 

som har fart og spenningsmomenter i seg, som aking, kiling, dansing og jaging er veldig 

latterbringende og morsomt (Jensen, 2020, s. 28-30). De er opptatt av kroppens funksjoner, 

gjerne dem med litt lyd, som for eksempel promping (Jensen, 2020, s. 36). I tillegg til aktive 

kroppslige aktiviteter og tøysing med voksne var en av gjengangere hos barnehagebarna, på 

spørsmål om hva som får dem til å le, mye som inneholdt ekskrementer og ulike kroppsdeler. 

Dette viste seg i både språkbruk og lek. Det frivole, det umoralske, overskridende, frekke og 

grove handler ofte om å tulle med kjønnsorganer og ekskrementer. Barn elsker denne gamle, 

men høyst levende, formen for humor. Kibsgaard trekker paralleller til middelalderens 

karneval, der underklassen hadde mulighet til å tulle og harselere med overklassen og foreslår 

at barna har en maktmessig frigjøringsmulighet ved å opptre frivolt ovenfor voksne i 

barnehagen, som jo innehar definisjonsmakten og ansvaret (Kibsgaard, 2019, s. 24-27). 
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I dette kapitlet har jeg kort skissert opp hva barn synes er morsomt, hva de ler av. Alle tre 

forskerne jeg har hentet teori fra knytter barns humor til deres væremåte, lek og livsglede og 

viser at det barn ofte synes er morsomt er det som beveger seg i spenningsfeltet mellom 

akseptert og ikke akseptert oppførsel. Det kan virke som om noe av det mest morsomme 

kretser rundt det barna ikke helt vet utfallet av, av det som gir spenning, det som involverer 

voksne og det som voksne ikke alltid helt forstår eller synes er like morsomt. Barns humor er 

tett knyttet til deres natur og lek - jaging, kiling, skremming, genitalier og elementer knyttet 

til dette, oppleves som morsomt. 

 
2.2. Humor som demokratisk virkemiddel. 

 
 

Det er tid for å gå ut i barnehagen. Det er vinter og snø, og flere lag med klær skal tas på. En 

gutt på snart fem år synes det er dørgende kjedelig å ta på ulltøy under vinterdressen. Han 

finner på mange måter å unngå det på. I dag er det å "løpe av gårde hver gang Marianne 

kommer" som er taktikken. Jeg pleier stort sett å ta slike krumspring med et smil, men akkurat 

denne dagen hadde jeg ikke så mye å gå på, så jeg var kanskje ikke så gøyal og romslig som 

jeg liker å tenke at jeg vanligvis er. Etter mye fram og tilbake innhenter jeg min fem år gamle 

venn i gangen. Vi får selskap av en jevngammel jente. Hun buser inn og lager ablegøyer og 

"forstyrrelser" for meg mens jeg snakker med han som er anti ull. Plutselig detter han 

sammen på gulvet med et plopp med påfølgende prompelyder. Han ler. Jenta ler, og mens 

hun skrattler og ser på meg, roper hun til gutten med villskap og fryd i blikket: "Kom igjen! 

Gjør deg så tung du bare kan mo-hahah!" Ingen av oss klarte å holde latteren tilbake. 

Ulltøy ble plutselig sekundært. 

 
Petter R. Jensen peker på at barn tar i bruk humor som demokratisk virkemiddel i barnehagen. 

Den brukes til å koble seg på andre, til å bygge relasjoner og også til å sabotere og vise 

motstand. Han knytter barns humor opp mot deres ytringsfrihet og mener pedagoger er 

forpliktet til å være klar over humor som uttrykksform for å kunne ivareta fellesskap, 

demokrati og ytringsfrihet i barnehagen (Jensen, 2021, s. 44). 
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2.2.1. Humor som relasjonsbygger. 
 
 

Jensen beskriver humoren som en tilstand barn går inn og ut av, den er "noe som 

ligger latent i luften og venter på å bli utforsket" (Jensen, 2020, s. 9). Gjennom sine 

observasjoner har han identifisert en form for kollektiv humor blant barna, de vet hva 

hverandre synes er morsomt og spiller spontant videre på det, for eksempel i lek (Jensen, 

2020, s. 48). Humor virker da som en relasjons-ivaretaker mer enn -bygger, men det viser at 

humorkulturen blant barna er noe de instinktivt deler og verner om. Dette bekreftes i Jensen 

sine observasjoner av barns bruk av rampestreker og spillopper. Han viser til en slags 

"humorkontrakt" mellom barna når de går sammen om å gjøre noe morsomt, som gjerne er litt 

på kanten av hva rammene og normene fastsetter. Denne kontrakten kom til syne da de 

voksne ikke var synlige eller tilstede der barna var, og barna viste tydelig at de koblet seg på 

hverandre, med fryd og spenning, mot et felles mål – i dette tilfellet var målet å drikke rett fra 

melkekartongen og spise leverpostei med fingrene når den voksne ikke så det (Jensen, 2020, 

s. 44). Å tulle og tøyse skaper fellesskap blant barn, beundring oppstår når noen får andre til å 

le, utfordre grenser og rammer satt av voksne (Kibsgaard, 2019, s. 103). Latter gir glede, den 

er høyst relasjonell og skaper god stemning, gitt at den deles. Når barn bruker humor til å 

bygge relasjoner, betegnes den som vennlig (Jensen, 2020, s. 63). Gis det rom for barns 

spontane humor og tøys som en sosial nødvendighet knytter barna bånd til hverandre 

(Kibsgaard, 2019, s. 21). 

Der Jensen hadde sitt feltarbeid, ble barns humor og tull og tøys tatt i bruk for å oppnå 

kontakt. Han definerer det som "inviterende humor"; barn tok i bruk tulleord, gjerne tatt ut av 

kontekst, eller "lure-handlinger" (som for eksempel å, mer eller mindre åpenlyst, "knabbe" en 

vott) for å etablere en slags forståelse om hvem han var som voksen. Var han "med" eller 

ikke? Han mener det ble brukt for å avklare hvilken rolle han, som voksen, hadde i 

barnehagen. Denne bruken av humor ble observert mellom barn og mellom barn-voksen. 

I de tilfellene Jensen ble med på tøysingen ble kontakt opprettet og barna viste at de ønsket til 

å sitte ved siden av ham og sa de ville "være med ham" (Jensen, 2020, s. 46, s. 47). Som 

pedagog har jeg selv erfart dette mange ganger – at små, spontane, intersubjektive møter med 

barna fort kan bli store og betydningsfulle for vår relasjon. 
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2.2.2. Humor som sabotasje og motstand. 
 
 

Arbeidet i en barnehage er mye styrt av lovverk og rammer. Jensen viser at barn tar i 

bruk humor for å motsette seg regler og rutiner i barnehagen (Jensen, 2021, s. 44). Jensen 

tolker denne opprørskheten som positiv, da den åpner for et demokratisk spillerom for barna 

til å vise motstand i. Han viser videre at den opprørske siden av barns humor ofte tas i bruk 

som sabotasje ved uvilje mot normer og rutiner. I noen av intervjusettingene han hadde med 

barnehagebarna opplevde han en humoristisk uvilje mot å svare på enkelte spørsmål, for 

eksempel hva de synes var gøy å gjøre i barnehagen. Han fikk ofte ikke klare svar, men 

opplevde at barna tok i bruk det vi ellers kanskje vil karakterisere som upassende ord og 

fraser, som for eksempel: "Jeg bæsjer på mamma!". Han opplevde at barna koblet seg på 

hverandre med sitt tøys, at de viste at det var morsomt og at de forstod at de hadde en slags 

kontroll på ham, der han satt med sine voksne ønsker om "ordentlige" svar (Jensen, 2021, s. 

46). 

Den kollektive humoren som Jensen observerte, kom ofte som motstand mot ham. 

Humoristisk motstand mot voksne kom ofte til syne i styrte aktiviteter, ved for eksempel 

ryddetid og organisert lek, hvor det for de eldste barna i gruppen ofte ligger klare 

forventninger om at de skal kunne bidra og mestre (Jensen, 2020, s. 49). Han ser på barns 

humor brukt som motstandsfylt sabotasje som noe han kaller for "tullifisering – en form for 

sabotering, men i en humorkontekst, der utfallet er at man bruker humor for å hindre at den 

andre oppnår målet sitt". Ved å gjøre noe til noe morsomt og tøysete viser barna at de ikke er 

interesserte, at de ikke forstår eller at de er uenige i det som skjer og Jensen mener at voksne i 

barnehagen, ved å være obs på fenomenet tullifisering vil kunne forstå og møte barnas 

mangfoldige meninger bedre (Jensen, 2021, s. 46). 

 
2.3. Voksnes møter med barns humor. 

 
 

I Kibsgaards feltarbeid nevner barna selv at ekskrementer og lyder knyttet til dette, er det de 

synes er morsomt tull og tøys. Flere av de voksne i barnehagen, derimot, synes at den typen 

humor "blir repetert til det kjedsommelige" (Kibsgaard, 2019, s. 114). Jensen viser til det 

samme og argumenterer for at hvorvidt man som voksen synes det er morsomt eller ikke, er 

irrelevant. At barna synes det er morsomt blir viktigst, mener han, og viser til historien, rettere 

sagt middelalderen – da den type humor var en sentral del av humorkulturen. Han stiller 

spørsmålet om det er barna som må oppdatere seg eller voksne som har mistet litt av sin 
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humoristiske sans. Han viser til "tabuhumor" som en "elementær del av vårt humoropphav" 

og maner til undring rundt om det er nettopp det provoserende og forbudte elementet i den 

type humor som gjør den så morsom for barna. Han mener mye taler for at tabuhumoren er 

noe voksne må akseptere, på bakgrunn av dens åpenbare verdi for barna (Jensen, 2020, s. 59). 

Barn elsker å være i stemningen voksne skaper når de tøyser og tuller, gjerne atypisk 

(Kibsgaard, 2019, s. 44 – 45, Jensen, 2020, s. 60). Humorforsker Doris Bergen knytter barns 

humor til både deres væremåte og lekenhet, og oppfordrer både foreldre og pedagoger til å ta 

barns humor på alvor. Hun ser på humor og lek som meget viktige aspekter av barns 

utvikling. Bergen knytter voksnes bruk av humor til barnas motstandsdyktighet og mener at 

barn som har opplevd lek og humor fra tidlig alder står bedre rustet til å møte livet senere. 

Hun oppfordrer voksne i barnehagen til å være åpne for barns humoristiske initiativer og å 

vise barna at de har en "humorelskende" og lekende innstilling selv. Hun viser at det er en 

sammenheng mellom voksnes engasjement og barns humoristiske lekenhet. Barn som ikke 

har vokst opp med humor og lek hjemme viser ikke like mye initiativ, og trenger mer støtte 

fra pedagogen i å finne sin lekenhet og sin humor. Hun maner til oppmuntring av barna og at 

de voksne er seg selv bevisste humoristiske forbilder: 

 
"For children who come from home environments that did not encourage elaborated 
play and humor, the staff may need to be more initiating, more responsive, and more 
comfortable with being playful and joking themselves so that they can model such 
behavior as acceptable and valued" (Bergen, 2019, s. 24-25). 

 
Elly Singer argumenterer for at det er viktig å ikke bare se på barns tull og tøys som gøy. 

Å tulle og tøyse lar barn også håndtere vanskelige situasjoner. En vits kan, for eksempel, gi et 

rom for å bearbeide noe vanskelig, latteren som følger vitsen gir en følelsesmessig lettelse og 

det vanskelige blir mindre. Singers forskning viser også at å tøyse med barna nøytraliserer 

maktforholdet mellom barn og voksen. Det later til at barn tar imot kontrollerende instrukser 

mer positivt når pedagogen bevisst tar i bruk tull og tøys i maktsituasjoner (Singer, 2019, s. 

35). Singer argumenterer for at det er viktig at de voksne i barnehagen kjenner til kildene til 

barnas latter, da den har stor betydning for små barns liv. Når de voksne viser relasjonell 

sensitivitet, og inngår i leken og humoristisk samhandling med barna, er det positivt for både 

læringsmiljø og samhold (Singer, 2019, s. 37). 
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2.3.1. Voksnes møter med humoristisk motstand. 
 
 

Barnehagehverdagen er full av utfordringer som stiller krav til pedagogene, og 

rammer og regler må til for at dagen skal ha form og føles oversiktlig for alle. Regler kan ha 

betydning for barns muligheter til å våge seg på risikofylte aktiviteter. Jensen betegner humor 

som en slik vågal aktivitet og hevder barn utfører en form for risikovurdering før de 

bestemmer seg for å følge en regel eller ikke. Han har inntrykk av at barn godt vet hva som er 

lov og ikke, og viser til Kupriyanov, som nevner spenningsfølelsen og adrenalinet som 

hovedmotiver ved utførelsen av regelbrudd. (Jensen, 2020, s. 62). Klara Dolk, som har forsket 

på relasjonen mellom pedagoger og barn mellom 3-5 år i svenske barnehager, viser at når 

barn bryter regler, er det ikke fordi de ikke vet hva som gjelder. Det er nettopp reglene som 

gjelder som er med på å skape muligheter for motstand og brudd (Dolk, 2017, s. 45). Både 

voksne og barn bryter regler i barnehagen (Jensen, 2020, s. 62, Skreland, 2019, s. 31). Barn 

bryter regler uten å ville det og de bryter regler som reaksjoner på regelsystemer. Regelbrudd 

er "godt dokumentert og fortolket som et uttrykk for barns motstand, barns etikk og barns 

selvoppholdelsesrett og kulturskaping" (Skreland, 2019, s. 31). 

Barns humor og tull og tøys skaper fellesskap, og teorien viser at barn beundrer 

hverandre når de våger å utfordre voksne, regler og grenser. I opposisjonen mot voksne, 

gjerne initiert av barn for å protestere, forstyrre eller være morsom, finner barna hverandre og 

tøyset forsterkes ved at flere barn hekter seg på hverandre (Kibsgaard, 2019, s. 103). Da er det 

ikke alltid lett for de voksne å få kontroll på gruppen. Kibsgaard henviser til barnas væren i 

verden som ulik voksnes ved at barn oftere er i en "her-og-nå-tilstand" mens de voksne er mer 

innrettet på det som skal skje. De voksne har ansvar for strukturen på dagene og er 

målorienterte, mens barn vesen er mer preget av uforutsigbarhet, lekenhet og spontanitet 

(Kibsgaard, 2019, s. 73-74). Dolk fant også at mye av barns humor ble brukt som motstand i 

sin forskning (Dolk, 2017, s. 51). Hun argumenterer for å se på barns motstand som 

nødvendig for at barnehagen, som sosial og demokratisk møteplass, skal speile samfunnet på 

en realistisk måte. Hun viser til den belgiske teoretikeren Chantal Mouffe, som understreker 

at det sosiale livet alltid preges av en konfliktfylt dimensjon. Konflikt og motsetninger er 

grunnvilkår i et demokrati, mener hun. I barnehagepedagogisk kontekst vil det bety at en 

ensidig streben etter det gode vil kunne overskygge konflikter og motsetninger. Livet handler 

ikke om å bli kvitt spenninger og konflikter, men å lære seg å leve med dem på en god måte 

(Dolk, 2017, s. 54). 
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De voksne i barnehagen opplever dilemmaene mellom å legge til rett for barns humor og å 

sette grenser for den, spesielt i situasjoner der den ikke passer. Flere viser også at de er åpne 

for barns tidvis uforståelige humor, selv om de ikke liker den. Situasjon og barnas 

uttrykksmåter nevnes som viktige i møte med barns humor, og pedagogens improvisasjon blir 

en forutsetning for at alle stemmer skal høres (Kibsgaard, 2019, s. 124-125, s. 131). 

 
Kapittel 3. DEMOKRATI I BARNEHAGEN. 

 
 

En dag i barnehagen stod jeg og fulgte med på tre jenter som tilsynelatende hadde det gøy 

sammen. De løp frydefullt og lekent rundt på uteområdet. Etter en liten stund hadde to av 

jentene et godt forsprang på den tredje. De to foran smilte og lo, den siste utgjorde en tydelig 

misfornøyd "baktropp". Jeg bestemte meg for å snakke med dem, se hvordan dette hadde seg. 

Etter å ha hørt alle tre jentene forklare, ble det tydelig at de to "utbryterne" hadde lyst til å 

leke alene. Dette ble litt feil for den som ble igjen, så jeg prøvde meg: "Men synes dere det er 

riktig at dere to bare løper fra henne, da, når dere hadde det så gøy sammen alle tre? Blir 

ikke det litt urettferdig?" 

- "URETTFERDIG?!", utbryter lederen av denne lille gjengen. "Jeg skal fortelle deg hva som 

er urettferdig jeg, Marianne! Barn som ikke får mat; DET er urettferdig, det!" 

 
Demokratiet kommer til uttrykk på mangfoldige måter i barnehagen. 

 
 
3.1. Rammer og rettigheter. 

 
 

I 2019 fylte FNs Barnekonvensjon 30 år. Den beskriver det vi kan kalle for et godt liv for 

barn. Prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først er ledende, og i konvensjonen 

beskrives barns menneskerettigheter som rett til husly, mat, trygghet, fritid, skolegang og lek, 

for å nevne noe (Foss, 2019, s. 5). Norge ratifiserte Barnekonvensjonen i 1991. Den har hatt 

betydning for utarbeidelsen av styringsdokumenter for norske barnehager, som i dag er ansett 

som en viktig samfunnsinstitusjon (Aamodt, 2021, s. 14). I barnehagen skal verdier som 

respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet ligge til grunn for alt arbeid (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7) 

I den offentlige rammeplanen for barnehager fra 2017 introduseres et premiss om at 

"økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse". Videre kan man lese at 

"barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
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til å ytre seg" og at "alle barna skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og 

medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 

ferdigheter" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). Utgangspunktet for utviklingen av et 

demokratisk fellesskap i barnehagen skal være å romme alle barns mangfoldige meninger og 

måter å se verden på (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). Barnas perspektiver på 

tilværelsen ilegges altså en stor vekt i utformingen av det demokratiske fellesskapet. 

"Lokal rammeplan for steinerbarnehagene" betoner videre betydningen av å kunne gi slipp på 

noe eller dele med andre for at de også skal ha det bra som viktig "på veien til å bli medborger 

i et demokratisk og bærekraftig samfunn" (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 27). 

Fellesskapserfaringer skal gis ved å legge til rette for barns lek, gjennom felles utflukter, 

sang- og fortellerstunder, prosjekter og arbeid (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 18). 

Demokrati knyttes her opp mot danning, som "forener barnets individuelle og sosiale 

utvikling" (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s.26). 

I dag går ni av ti norske barn i barnehage. Samfunnsmandatet til barnehagene er stort 

og komplekst og skal møte mange krav. Barnehagen blir kalt krevende å både forske på og 

arbeide i. Nasjonale føringer plasserer barnehagene inn i utdanningskjeden og pedagogene 

skal gi omsorg, forberede til videre skolegang, hjelpe barna til å utvikle sine sosiale 

ferdigheter og legge til rette for generelt god utvikling, for å nevne noe (Nome, 2019, s.11). 

 
3.1.1. Rammer i steinerbarnehagen. 

 
 

Rytme, som grunnlag for "trygghet, forutsigbarhet og improvisasjon" er et annet viktig 

steinerpedagogisk prinsipp (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 8). Det hviler på tanken om 

at barn har større behov enn voksne for gjenkjennelige rytmer og rammer og brukes bevisst 

som et pedagogisk virkemiddel for å skape ro, forutsigbarhet og gode vaner. Rytme betoner 

vekselvirkningen mellom to motsatte kvaliteter og finnes i flere pedagogiske aktiviteter i en 

steinerbarnehage. Det praktiseres tilnærmet lik rytme hver dag, hver uke og hvert år og alt 

som gjøres har den samme rekkefølgen, uten at det blir ensformig (Brochmann, 1994, s. 22). 

Dagsrytmen veksler mellom aktivitet og hvile, i frie og styrte aktiviteter. Dette tenkes å skape 

trygghet så barna kan bruke sin energi på å være sosiale, i lek og kreativitet 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 18-19). I den bevisste bruken av rytme ligger også en 

mulighet for improvisasjon. Ved å noen ganger vike fra de faste rammene kan barna også gis 

mulighet til å erfare det kreative og berikende ved å bryte med normer og regler. 

Medarbeiderne skal ha kunnskap om den viktige betydningen av trygge rammer for barna og 
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også gi rom for spontanitet og improvisasjon ved noen ganger å avvike fra den faste rytmen 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 20). Ved å forholde oss rytmisk til livet tenkes det at vi 

kommer barnet i møte med noe det selv har i seg: "man arbeider med barnet og ikke mot det" 

(Brochmann, 1994, s. 22). Man virker med barnet. 

 
3.2. Medvirkning. 

 
 

Barns rett til medvirkning er sikret gjennom barnehageloven, §3: 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal ilegges vekt i samsvar 
med deres alder og modenhet (Bae, 2019, s. 19). 

 
Denne retten innebærer at barn skal ha en egen innflytelse på barnehagedagen sin, i frie som 

styrte aktiviteter (Aamodt, 2021, s. 13). Berit Bae har forsket på barns medvirkning og 

påpeker sammenhengen med overnevnte lovparagraf og artikkel 12 i Barnekonvensjonen, 

som handler om barns rett til å bli hørt som likeverdige mennesker. Medvirkning som begrep 

har vært gjenstand for mye forskning, og i årene etter 2005, da §3 kom inn i lovverket, ble 

medvirkning fortolket som at barn kunne velge, og at barnehagelærerens rolle var å legge til 

rette for dette. Bae mener det handler å møte alle barna med respekt samtidig som man gir 

dem erfaringer med at andre også har krav på respekt. I 2014 kom barns rettigheter inn i 

Norges Grunnlov og der står det eksplisitt at "barn har krav på respekt for sitt menneskeverd" 

og at "ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn" (Bae, 2019, s. 20). Bae viser også til at mye av forskning på 

barnehagebarn de siste årene har tatt deres perspektiv og påpeker at deres stemmer er viktige i 

avgjørelsen om hva som er best for barna. Funn tilsier at det barn liker best er å få leke, å få 

være en del av et fellesskap og å ha lyttende og tilgjengelige voksne rundt seg (Bae, 2019, s. 

22). Hun bemerker viktigheten av å være var ovenfor barns non-verbale så vel som verbale 

initiativer og argumenterer for at overseelse av slike kan gå på bekostning av barns 

samspillsmuligheter. 

Initiativ kan være det Bae kaller for "lekende-humoristiske" kommunikasjonssignaler. Disse 

er ekstra viktige, sier hun, da barns lek ikke virker å være festet til noen spesiell tid eller 

situasjon, og å ha respekt for lekens spontanitet i ulike situasjoner vil være å respektere barna 

(Bae, 2009, s. 14-15). Bae knytter medvirkning tett opp til det sosiale samspillet mellom 

voksne og barn i barnehagen og presiserer at voksnes anerkjennende samspillsmåter fremmer 
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demokratisk deltakelse hos barna. Anerkjennende relasjoner er preget av samspillsmønstre 

der den voksne utviser høy grad av interesse, romslighet, velvilje og forståelse i tolkningen av 

barns ytringer, både de verbale og de non-verbale. Dette bidrar til å støtte barns demokratiske 

deltakelse ved at rammen rundt deres ulike bidrag blir av varm, positiv og aksepterende art 

(Bae, 2009, s. 10-15). Bae tar utgangspunkt i dialektisk relasjonsforståelse, der gjensidighet i 

relasjonen er av avgjørende betydning for samspillet (Schibbye og Løvlie, 2017, s. 30). 

"Lyttende samspillsmåter" bidrar til demokratisk deltakelse. Voksne viser forståelse og 

velvillighet og barna knytter deltakelse til noe positivt (Bae, 2009, s. 21). Ekstra viktig, sier 

Bae, er velvillighet og oppmerksomt nærvær i samspill hvor barna spontant bidrar. 

Baes tilnærming til anerkjennelse er også kritisert. Med hovedvekt på det gode 

samspillet mellom voksne og barn er hun anklaget for å overse alle utfordringene som følger 

med stadige nye krav til barnehageprofesjonen. Å kunne anerkjenne alle barn i løpet av en 

barnehagehverdag er kalt idealisme som ikke er realistisk, gitt rammene som settes. Mari 

Pettersvold viser til Katrin Hjort, som maner til kritisk refleksjon, ikke til idealer, i situasjoner 

der det godes prinsipper kommer i konflikt med hverandre. Hun mener at dersom 

anerkjennelse i pedagogikken baseres på at man skal være absolutt god, vil pedagogen alltid 

komme til kort (Pettersvold, 2014). Strand, Åmot og Skoglund kritiserer også Bae sin 

beskrivelse av anekjennelse. Strand hevder at Bae gjør barnet for sårbart og passivt i sitt 

forsøk på å utligne den relasjonelle asymmetrien mellom voksne og barn. Åmot og Skoglund 

beskylder henne for å "idyllisere et særdeles vanskelig terreng" når hun snakker om romslige 

dialogmønstre. De mener hun i for liten grad nevner utordringene som finnes i krevende 

situasjoner i barnehagehverdagen når hun fremhever sine gode eksempler. De påpeker at 

fraværet av slik romslighet i noen situasjoner kan skyldes nettopp utfordrende og trange 

rammer (Pettersvold, 2015, s. 107). 

 
I dette kapitlet har jeg presentert medvirkningsbegrepet i lys av Berit Bae sin forskning. 

Hun betoner viktigheten av å være seg bevisst barns samspillsmåter og initiativer, og knytter 

barnas demokratiske deltakelse og medvirkning til måten barna blir sett og møtt på av voksne. 

Medvirkning tolkes som å respektere barna og å la dem virke med i et intersubjektivt 

fellesskap. Mennesker blir ikke til i et vakuum. Det er i barnehagens allsidige hverdagsliv 

mandatet til å fremme demokrati skjer (Aamodt, 2021, s. 14). Barnas demokratierfaringer og 

sosiale øving skjer i møte med andre, både voksne og barn; ved matbordet, i leken, i 

overgangene, over et kunstnerisk prosjekt og lignende. Barna skal erfare at de har en egen 

stemme, men de skal også lære seg å ha respekt for andre og for mangfoldet i barnehagen. 
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Alle barn skal føle seg sett og anerkjent, alle skal få virke med, alle skal ha en plass i 

fellesskapet. I dette ligger også en nødvendighet av motstandsfylte handlinger. 

 
3.3. Motstand. 

 
 

Rammeplanen for barnehager legger opp til at "barna skal få støtte i å mestre motgang" 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). Barn yter motstand og får motstand. Ved å yte 

motstand på sine lekende vis er barna medskapere av sin egen barnehagehverdag (Øksnes, 

2017, s. 143). Motstandsforskningen på barnehagefeltet har ikke vært et veldig anerkjent felt 

før nå. I dag er det derimot en økende interesse for forskning på dette temaet. Øksnes og 

Samuelsson foreslår at det har en sammenheng med en "erkjennelse av at mange av de 

handlingene som observeres og høres i barnehagen, ikke nødvendigvis er uttrykk for det vi 

umiddelbart tolker det som", og knytter forståelsen av barns motstand til det sosiale, der 

menneskelige relasjoner er i fokus (Øksnes&Samuelsson, 2017, s. 11-13). Den pedagogiske 

situasjon er grunnleggende sosial og relasjonell og dermed også risikofylt, da den i bunn og 

grunn handler om hva som oppstår mellom mennesker (Biesta, 2014, s. 23-24). Barnet som 

individ og subjekt handler sammen med andre i det mangfoldige fellesskapet i barnehagen. 

 
3.3.1. Mangfold og handling. 

 
 

Gert Biesta, som har videreutviklet statsviter Hannah Arendt sine teorier om 

demokrati og satt dem inn i en pedagogisk kontekst, argumenterer for viktigheten av å 

oppleve motstand på sine handlinger for å bli synlige som subjekt i verden. Barna blir til i 

spennet mellom egne handlinger og fellesskapets reaksjoner på dem, og gjennom 

motstandsfylte handlinger møter barna hverandre i sin individualitet på veien mot fellesskapet 

(Nome, 2019, s. 83). "Mangfold er betingelsen for menneskelig handling", sa Hannah Arendt 

(Biesta, 2014, s. 127). Arendts filosofi har utgangspunkt i en forståelse av at mennesket er 

"aktivt". Å være et menneske er ikke bare å tenke, men har alt å gjøre med hva man "gjør". 

"Vita Activa", det aktive liv, består av tre komponenter, arbeid, produksjon og handling 

(Biesta, 2014, s. 130). Handling handler om å være et menneske (Aamodt, 2021, s. 18). Det 

innebærer å ta initiativ til noe nytt, til å bringe noe helt nytt til verden. Arendt kalte mennesket 

en "begynnelse og en begynner" og det som gjør mennesket unikt er verken kroppen eller hva 

vi lager, men det potensialet hver og en har til å bringe noe nytt til verden (Biesta, 2014, s. 

131). Menneskets unike karakter vises gjennom tale og handling. "Ved å tale og handle 
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adskiller menneskene seg aktivt fra hverandre, i stedet for bare å være ulike; det er gjennom 

disse aktivitetene selve det å være menneske åpenbarer seg" (Arendt, 2012, s. 177). 

Mennesket kan ikke opptre alene. Det trenger andre mennesker for å kunne handle. Å 

bli synlige i verden gjennom initiativ og handling fordrer at det er andre der til å følge eller 

motsette seg det som gjøres. Vår evne til handling er prisgitt andre. Handling er umulig uten 

mangfold (Biesta, 2014, s. 132). Balansen mellom egne og andres behov er det Arendt kaller 

møtet mellom handling og motstand. Å tåle andres handlinger og å lære seg å håndtere både 

frustrasjon og avvisning vil også være en del av barnas sosiale læringsprosesser (Nome, 2019, 

s. 91). 

 
3.3.2. Barnet som subjekt og betydning av motstand. 

 
 

Vilkårene for menneskelig handling peker altså på tilstedeværelse av andre. 

Ved å utsette andre for sine handlinger, trer den som handler frem som et subjekt i verden. 

En kontinuerlig gjensidighet gjennom subjektive handlinger og mothandlinger danner det 

menneskelige fellesskapet. Man må tørre å vise seg som subjekt gjennom å handle, og 

samtidig tåle at andre reagerer på handlingen ved selv å handle (Nome, 2019, s. 83). I en 

dannelseskontekst i barnehagen blir da opplevelsene av både motstand og avbrytelse viktige. 

Nome kaller det "å bli ristet ut av flyten", slik at reorientering må til for "å bli til", som Arendt 

sa (Nome, 2019, s. 84). Biesta ser på demokratiet som en situasjon hvor man ikke kun ser på 

hva man ønsker, og forsøker å innfri dette, men som en prosess der alle bringer sine 

individuelle preferanser til torgs for så å se om og hvordan det kollektivt kan realiseres. Man 

må ta inn over seg at "vilkåret for at det er plass til det enkelte barns subjektivitet, er at han 

eller hun samtidig tåler ubehaget med å gi plass til andres subjektivitet" (Nome, 2019, s. 92). 

Barn og voksne lever sammen i barnehagen og trer fram som subjekter i interaksjon med 

hverandre. Som subjekt begrenser man ikke andres handlinger. Man må lære å tenke over 

egne ønsker for så også å la andre tre frem med sine initiativer (Aamodt, 2021, s. 15). 

Alle barn er unike. De handler ut fra modning, tidligere erfaringer og utvikling. I 

barnehagen møter barna daglig motstand i form av forhandlinger og møter med andre. Ved å 

være i verden vil barn møte motstand. Frustrasjonen som ofte følger motstanden vil gi dem 

erfaringer. For barn i barnehagealder vil dette kreve voksenstøtte. Å sette sine egne ønsker til 

side kan være vanskelig, å hevde seg likeså. I møte med frustrasjon er idealet, i følge Biesta, å 

finne den gylne middelvei mellom å bli selvutslettende og å bruke makt (Aamodt, 2021, s. 

21). Pedagogen må også finne balansen mellom å både la barnet handle selv og å reagere på 
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andre. Å veilede barna uten å gjøre det til et produkt av hva man selv ønsker blir viktig. Det 

handler om å skape rom for hverandre. Hvordan pedagogen opptrer i møte med det unike 

subjektive barnet blir avgjørende. (Aamodt, 2021, s. 17-19). 

Maria Øksnes mener barn i voksenstyrte virksomheter alltid vil forsøke å skape seg litt 

frihet og autonomi. Hun viser til teoretikerne Foucault og Bhaktin, som begge forstod 

motstand mot overmakt som rom for mulige frihetserfaringer (Øksnes, 2017, s. 148-149). 

Øksnes forstår barnehagen som et "arnested for lekende motstand", der barna påvirker sine 

egne liv. Hun betegner barns brudd med regler og normer som en populær aktivitet og viser til 

Bhaktin i benevningen av barns lekende motstand som karnevalske "smutthull", der barna 

konkret erfarer frihet (Øksnes, 2017, s. 150-154). Det voksenorganiserte, "offisielle" 

dominerer barnehagen, men innimellom forekommer barnas "uoffisielle" lekende motstand. 

Dette bør ikke kontrolleres av de voksne, mener Øksnes, som ser på organisert, stabilt, 

voksenstyrt liv i barnehagen som et gode; innenfor rammene er der barna kan yte sin lekende 

motstand. Ingen rammer, Ingenting å yte motstand mot; ingen rom å erfare konkret frihet i 

(Øksnes, 2017, s. 160-161). 

 
Kapittel 4. STEINERPEDAGOGEN. 

 
 

"Gjennom sann menneskekjærlighet og ekte menneskekjærlighet vil man få et instinkt for 

hvor meget man har lov til å kreve av barnet" (Steiner, 1927, s. 81) 

 
Østerrikeren Rudolf Steiners (f. 1861 - d. 1925) syn på mennesket har hatt stor betydning for 

utformingen av steinerpedagogikken, som tok form i Norge for over hundre år siden. Steiner 

var av den oppfatning at kvaliteten på barndommen hadde stor betydning for et menneskes 

voksenliv og så på mennesket som tredelt, med en fysisk, en sjelelig og en åndelig del. 

Mennesket kom til jorden fra en åndelig tilværelse og inkarnerte i en fysisk kropp. Steiner 

delte det menneskelige liv på jorden inn i sjuårs-perioder; hver periode med sine kvalitative 

karakteristikker og forutsetninger (Stabel, 2016, s. 23-25). Han så på oppdragelsesspørsmålet 

som et av de viktigste i sin tid og mente at hvordan barnet skulle oppdras ville gi seg selv når 

pedagogen fikk øye på barnets natur, dets individualitet (Steiner, 1994, s.9). 

Steinerpedagogisk forståelse av utvikling er at den er som en metamorfose, utviklingen er 

"forvandling gjennom faser der hver fase har sin særegne lovmessighet" (Østergaard, 2016, s. 

8). I steinerbarnehagen befinner barn seg i første sjuårs-periode og utvikling og læring skjer 

først og fremst ved at kjærlige, trygge voksne viser barna at verden er et godt sted å være. 
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Barnas kroppslighet vektlegges, og barnet dannes best ved å være i et miljø preget av 

forutsigbarhet, rike sanseopplevelser, mye tid til lek ute og inne og varierte muligheter for fri 

etterligning av kjærlige, virksomme og sensitive voksne (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 

11-13). 

 
4.1. Steinerpedagogisk prinsipp om forbilde og etterligning. 

 
 

En grunnpilar i steinerpedagogikken er oppfatningen om at all oppdragelse er 

selvoppdragelse. I barnehagealder tenkes dette å lykkes best hvis barna får mulighet til å fritt 

etterligne sine omgivelser (Østergaard, 2016, s. 9). Etterligningen er individuell og 

situasjonsavhengig og barnets modenhet, hensikt og bevissthet påvirker den (Sundt, 2015, s. 

16-17). Pedagogene ilegges et stort ansvar og det forutsettes at de tar sin egen selvdanning på 

alvor, ved å både ta til seg ny relevant kunnskap og være seg bevisst egne holdninger og 

utvikling (Steinerbarnehageforbundet, 2018, s. 11). For å møte barna på en god måte må man 

altså arbeide med seg selv som menneske. Praksistradisjonen er at de voksne er gode forbilder 

gjennom å bedrive hverdagslige sysler knyttet til matlaging, pleiing av de fysiske omgivelser, 

håndverk, hagearbeid og lignende. Det er tenkt at dette gir inspirasjon til barnas frie lek 

gjennom etterligning (Mathisen, 2016, s. 2). Praksistradisjonen i mange steinerbarnehager er 

at de voksne har en tilbaketrukket rolle i møte med barns lekende aktiviteter. Blir man ikke 

invitert inn holder man en respektfull avstand og tar en mer tilretteleggende rolle (Aamodt, 

2021, s. 38). Mange steinerbarnehager er innrettet på en "hjemlig" måte, for å innrette de 

daglige gjøremål slik at barna kan etterligne og være delaktige (Brochmann, 1994, s. 16). 

Læring og utvikling i steinerbarnehagen er altså tett knyttet opp mot de voksnes væremåte, 

både relasjonelt og praktisk. Naturlige, konkrete, hverdagslige gjøremål ilegges betydelig vekt 

for å gi barna et grunnlag for senere, mer intellektuell læring. Ved å drive med 

virkelighetsnært, naturlig, sanselig og gjennomskuelig arbeid i steinerbarnehagen gir 

pedagogene barna en "direkte berøring med den ekte verden" (Østergaard, 2016, s. 12). 

Etterligningen er altså ansett som en av grunnpilarene i steinerpedagogikken. Steiner 

hevdet at et barn som har fått mulighet til å etterligne gode forbilder i tillit til dem og 

omgivelsene, vil stå bedre rustet både sosialt og demokratisk sett når de blir voksne. Han 

knytter etterligningen til både moraldannelse og senere tenkning (Mathisen, 2016, s. 2). 

Etterligningen blir også sett på som betydningsfull i et danningsperspektiv. I et levende 

forbilde-etterlignings-samspill med omgivelsene, der pedagogen har fokus på kvalitet, vil 

barnets identitetsopplevelse dannes hele tiden. Ved å bli møtt som aktør og medvirkende del 



Marianne Huus Mjøen 22 

av barnehagefellesskapet vil barnets selvfølelse styrkes. Anerkjennelse fra omgivelsene, 

hvordan deres initiativer og handlinger blir møtt av jevnaldrende og voksne viser barnet hvem 

det er, hva det mestrer og hva som er akseptert og ikke (Sundt, 2015, s. 32). 

Jeg leser Steiner som en person med dyp respekt for mennesket i barnet. I "Barnets 

Oppdragelse" skriver han om viktigheten av glede, om glede og lyst som krefter som virker 

positivt inn på barnets utvikling; om å vise glede "over og med omgivelsene", om "glade 

miner hos oppdrageren" og fremfor alt – "ekte, ikke påtatt kjærlighet" – "Når barnet gis 

muligheten til å efterligne sunne forbilder i en kjærlig atmosfære, er det i sitt rette element" 

(Steiner, 1994, s. 23). Den ekte, "gjennomstrømmende" kjærligheten tenkes å virke dypt inn i 

det lille barnet, som tillitsfullt etterligner sine omgivelser. Steiner mente også at barn ubevisst 

setter seg imot oppdragelse. Han påstod at barna, i sin underbevissthet, ser på voksne som 

masete og komiske som tar oss den frihet å presse oss på dem utenfra. Han mente at barna var 

i sin fulle rett til å yte motstand og at pedagogens oppgave er å møte barnet der det er; å finne 

rom der barn og voksen er åpne for hverandre (Steiner, 1927, s. 56). Uansett, hvordan vi 

møter hverandre har innvirkning, både på hvordan vi ser oss selv og hvordan vi deltar i 

fellesskapet. 

 
4.2. Anerkjennelse og respons. 

 
 

I likhet med Steiner, antyder Arve Mathisen at etterligningen er det aller viktigste for barns 

utvikling og læring i barnehagealder (Mathisen, 2016, s. 1). Han betoner videre betydningen 

av å bekrefte barna, og trekker fram verdien av å se dette i utvidet forstand, ved å møte barna i 

blikk og handling, i tillegg til ord. Betydningen av anerkjennelse og respons ilegges stor vekt 

hos Mathisen og han introduserer det som et eget steinerpedagogisk prinsipp. 

Betydningen av å bekrefte barn og deres initiativer deler han med flere tenkere. Han henter 

inspirasjon fra sosiologen og psykologen George Herbert Mead, som var opptatt av hvordan 

kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker gir impulser til utvikling av menneskets 

selv (Mathisen, 2016, s. 4). Mathisen betoner viktigheten av å være seg bevisst at for å være 

et godt forbilde for barna må man være mer enn en gjørende, virksom voksen sammen med 

barna. Å møte barn i ord og blikk ansees som like viktig for deres utvikling og følelse av å 

være en del av et fellesskap. Gjennom den tyske sosiologen Hartmut Rosa sine tanker om at 

det er i de gode medmenneskelige møtene kimen til et lykkelig liv ligger, argumenterer 

Mathisen for at der det er tillit, kan det klinge mellom mennesker. Han introduserer Rosas 

begrep om resonans som noe som oppstår mellom mennesker i interaksjon. Når et menneske 
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opplever gjenklang i seg selv i møte med verden, er det lykkelig, ifølge ham. Dette kan bety 

begeistring like mye som avvisning, og begge deler er viktig i dannelsen av mennesket 

(Mathisen, 2016, s. 5-6). Å snakke med barn blir da en viktig pedagogisk oppgave. Mathisen 

argumenterer for at barn som medvirkende deltakere vil kunne erfare respekt og likeverdighet 

der pedagogene vektlegger resonans-relasjoner. Pedagogens rolle i en resonans-relasjon vil 

være å legge til rette for den, være en deltaker i den, men også å vise pedagogisk takt ved å 

vite når hun skal holde seg på en respektfull avstand, når barna klinger på egen hånd – det 

være seg i lek eller annen aktivitet. Mathisen understreker barns behov for anerkjennende, 

kjærlige voksne som avgjørende for en trygg og god utvikling hos barnet. Det er i 

interaksjonene barna blir tydelige som subjekter, sier han (Mathisen, 2016, s. 6-7). Å være 

sammen, dele opplevelser og snakke sammen blir da viktig. Ansvarsfulle voksne og 

kompetente barn vil utgjøre det demokratiske fellesskapet barnehagen skal være (Mathisen, 

2016, s. 6) 

 
DEL 2. DRØFTING I LYS AV TEORI. 

 
 

Kapittel 5. DRØFTING 
 
 

Denne drøftingsdelen tar utgangspunkt i presentert teori. 

Humoren er plassert inn i en demokratisk kontekst, med hovedvekt på det steinerpedagogiske 

prinsippet om forbilde og etterligning, og betydningen av medvirkning, anerkjennelse og 

motstand for demokratisk dannelse. Dette, for å svare på min problemstilling: 

 
 

Hvordan kan pedagogen forstå barns humor og tull og tøys som demokratisk 

virkemiddel i steinerbarnehagen? 

 
 

Barnas humor er flertydig. Den er nært knyttet til barns væremåte og lekenhet og tas i bruk av 

barn som en naturlig og morsom måte å være i verden på, til å skape mening, uttrykke seg, 

vise motstand og til å være i relasjon på (Bergen, 2019; Jensen, 2019; Kibsgaard, 2019; 

Singer, 2019). Dette er viktige elementer i et demokratisk liv; å knytte seg til andre, å ytre 

seg, vise motstand og å få motstand på sine handlinger for å bli et likeverdig individ i et 

fellesskap. 
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Barnehagen som demokratisk møteplass er mangfoldig og rommer barn i ulike aldre og 

livssituasjoner. Muligheter for barns medvirkning og ytringsfrihet ligger i samspill mellom 

andre barn og voksne. I begrepet medvirkning ligger en grunnleggende rettighet til å ha en 

mening om det som skjer i barnehagen (Bae, 2019; Aamodt, 2021). Barna innehar en lovfestet 

rett til å ytre seg, og deres non-verbale så vel som verbale språk skal møtes og tolkes av 

respektfulle og anerkjennende voksne. Teorien har vist at voksnes velvillighet i tolkningen av 

barns kommunikasjon er av betydning for deres samspillsmuligheter og deltakelse i 

fellesskapet (Bae, 2009, 2019; Pettersvold, 2015). Bae uthever det hun kaller barns "lekende- 

humoristiske" kommunikasjonssignaler som ekstra viktige i arbeidet med å respektere barna. 

Disse signalene er verken knyttet til tid eller sted og har en iboende, lekende spontanitet, ikke 

ulik barnas natur. Hun hevder at vise romslighet og velvilje for slike signaler er å respektere 

barna. Teorien viser at mye av barns humor er av en spontan karakter (Bergen, 2019; Jensen, 

2020; Kibsgaard, 2019; Singer, 2019). Tull og tøys karakteriseres som noe kortvarig, 

eksplosivt og plutselig. Det har ofte en dristig form, iboende fandenivoldskhet og tas ofte i 

bruk som en motstand mot overmakt (Kibsgaard, 2019, s. 35). Spontaniteten kan trolig føre til 

at det ikke alltid passer inn, fandenivoldskheten kan være vrien for pedagogen å akseptere, da 

barns humor skiller seg en del fra voksnes (Jensen, 2020; Kibsgaard, 2019). Her kommer to 

ytterpunkter til syne. I lys av ytringsfrihet og medvirkningsbegrepet er barns spontane 

humorutøvelse noe som voksne bør romme, anerkjenne og respektere. Samtidig kommer 

humoren ofte til syne som fandenivoldskhet, ramp og frivolitet, noe mange voksne sliter med 

å romme (Kibsgaard, 2019). Dilemmaet blir tydelig, det er ønskelig at barna skal få plass og 

medvirke samtidig som de skal adlyde. Møtet med barns tull og tøys kan ofte være preget av 

at det ikke passer inn, gjerne i voksenstyrte aktiviteter. Dolk synliggjør pedagogens dilemma 

som "å slites mellom ulike forventninger". På den ene siden bør en god pedagog være snill, 

lyttende, morsom, respektfull og ikke-autoritær. På den andre siden bør hun være en autoritet 

som opprettholder regler, orden og en god oppdragelse (Dolk, 2017, s. 46). Vi ønsker å verne 

om barns væremåte og spontanitet samtidig som vi ønsker at de skal delta i planlagte 

fellesaktiviteter. 

Å forstå barns tull og tøys handler om å ta barn på alvor, selv om deres initiativ ikke 

alltid er like lett å lese (Kristoffersen&Kristoffersen, 2021, s. 199). Bae (2009, 2019) betoner 

viktigheten av å vise interesse, velvilje og forståelse i tolkningen av alle barns ytringer. I en 

hektisk barnehagehverdag er ikke dette alltid like enkelt. Hun beskriver barnehagen som en 

krevende samspillskontekst der de voksnes simultankapasitet og evne til å være på vakt for 

barns varierende oppmerksomhetsmarkører utfordres. Hun peker på at all dialog og samspill i 
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barnehagekontekst er flerpersonsdialoger, det er mangfold og flytende overganger mellom 

individuelle menneskemøter og gruppemøter (Bae, 2009, s. 12). 

Sensitivitet, velvillighet, interesse og forståelse, som Bae uthever som viktig i møtet 

med barn, er alle kvaliteter vi kan forbinde med kjærlighet. Steiner (1927, 1994) betonet også 

kjærlige, sensitive og trygge voksne som viktige for barns utvikling, og vektla å legge til rette 

for en fri etterligning for barna, i et miljø preget av rike sanseopplevelser, lek og virksomme 

voksne. Han hevdet at barn i barnehagealder tillitsfullt etterligner sine omgivelser, på godt og 

vondt, og hevdet at ekte glede over omgivelsene og glade miner hos de voksne bidrar til barns 

gode utvikling (Steiner, 1994; Mathisen, 2016; Østergaard, 2016). Steiners betoning av glede 

hos, og kjærlighet fra, den voksne som noe av det viktigste for små barn åpner for å møte 

barns humor med samme velvilje, anerkjennelse og respekt som vi yter leken (Bergen, 2019; 

Bae, 2009; Kibsgaard, 2019; Mathisen, 2016; Jensen, 2020; Steiner; 1994). 

Jensen (2021) og Kibsgaard (2019) sin forskning har vist at barn daglig tar i bruk 

humor og tull og tøys som demokratiske virkemidler i barnehagen. Voksnes holdninger til 

barnas spontane humoruttrykk avgjør om de får spillerom eller ikke (Jensen, 2020, s. 41). 

Jensen mener vi kan ende opp med å diskriminere barn ved å ikke anerkjenne deres tidvis 

uforståelige humor (Jensen, 2021, s. 44). Humorens spontane natur og det faktum at den 

gjerne kommer til syne der det ikke passer åpner opp for et nytt dilemma. Samtidig som 

pedagogen skal romme og anerkjenne barnet, skal hun gjennomføre eventyrstunder, 

samlingsstunder, måltider og overgangssituasjoner. Er det de samme barna som bruker humor 

når det ikke passer hver gang, og det aldri blir forsøkt forstått, kan pedagogen ende opp med å 

diskriminere, men her er balansegangen hårfin. Pedagogen er ofte i situasjoner der hun må 

veilede flere enn ett barn, og hvordan veiledningen utføres vil ha betydning for alle som 

befinner seg der, det være seg på eventyrhemsen eller i samlingsstund. "Lokal rammeplan for 

steinerbarnehagene" (2018) nevner nettopp disse stundene som arenaer der demokratiske 

fellesskapsrefaringer skal gis. Dette kan tolkes som at samlingsstund er et sted det skal 

fokuseres på fellesskapet, ikke individet. I avsnittet som omhandler det steinerpedagogiske 

prinsippet Rytme nevnes derimot samlingsstund som et rom der mulighet for improvisasjon 

ligger. Den bevisste bruk av rytme gir improvisasjonsrom, der barna skal få erfare det kreative 

ved å bryte regler og normer. Singer (2019) sa det treffende da hun karakteriserte pedagogens 

møte med barns humor som balansekunst. Hun beskriver humor som noe som krever 

balansering for å inkludere alle. Ved å vise forståelse for barns tull og tøys selv om de må 

veilede og sette grenser, kan de voksne styrke det sosiale samholdet. Å anerkjenne barns 

humor samtidig som grenser må settes, blir et slags mål (Singer, 2019, s. 39). 
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Mye tyder på at voksnes lekende og spontane væremåter er godt for barns demokratiske 

deltakelse i barnehagen (Bergen, 2019; Bae, 2009; Singer, 2019; Kibsgaard, 2019; Jensen, 

2020). Flere forskere argumenterer for at en lekende holdning hos de voksne er med på å 

fremme barns trivsel, lek og utvikling. Voksne som tøyser er noe av det morsomste barn vet 

og dette kan ha stor relasjonell betydning (Jensen, 2020; Kibsgaard, 2019). Å åpne opp for 

barna og å ha en romslig, "humorelskende" innstilling selv blir viktig i et slikt henseende. 

Mange knytter nok lekende, tøysete og spontane væremåter mer til barns væremåte enn 

voksnes. I steinerbarnehagen er utvikling og læring tett knyttet til de voksnes væremåte. Barn 

etterligner de voksne, dette er et grunnleggende steinerpedagogisk prinsipp. 

Praksistradisjonen i mange steinerbarnehager er at voksne er virksomme og gjørende. 

Gjennom etterligningsverdig, praktisk aktivitet skal pedagogen inspirere barna til lek 

(Brochmann, 1994; Mathisen, 2016; Sundt 2015; Østergaard, 2016). Rammene de voksne gir 

barna er tenkt å gi dem et respektfullt rom der de skal få være barn og oppdra seg selv. 

Barnas lek blir stort sett betraktet som deres og de voksne har en tilbaketrukket rolle i møte 

med barnas lekende aktiviteter (Aamodt, 2021). Dette må ikke misforstås med at barna er helt 

overlatt til seg selv, men det kan tenkes at det for noen steinerpedagoger vil være viktig å 

inkludere, i sin egen selvdanning, en refleksjon rundt hva det innebærer å innta en lekende, 

tøysete og humoristisk rolle ovenfor barna. Å vite når man skal være en autoritet og ikke blir 

viktig. Aamodt peker på fravær av autoritet som viktig når demokratiske erfaringer skal 

gjøres. Er pedagogen for aktiv som megler, for eksempel, kan barn fratas viktige erfaringer i 

møte med andre (Aamodt, 2021, s. 59). Mathisen (2016) oppfordrer til å være bevisst på å 

møte barn i blikk, ord og samtale. Gjennom anerkjennelse og respons gis barna erfaringer om 

fellesskap og det å bli sett som subjekt. Mathisen antyder også at etterligningen er det aller 

viktigste for barns utvikling og trivsel i barnehagen. Dette, og humorens verdi for barn, åpner 

opp for at det vil være godt for barn om voksne inntar en glad, lekende og humoristisk 

holdning i det daglige. Når tull og tøys kan tillates er situasjonsavhengig. Det interessante er 

at det gjerne oppstår i situasjoner der det ikke er stort rom for det. Å ha en kollegial bevissthet 

rundt når det skal tillates blir viktig. 

Barn tar i bruk humor til å sabotere og å opponere og dette kommer ofte til syne i 

voksenstyrte aktiviteter, der "struktur krasjer med barns humor" (Jensen, 2020, s. 41). Jensen 

(2020) og Kibsgaard (2019) viser at mye av det barna synes er aller mest morsomt er det som 

beveger seg i grenseland mellom lov/ikke lov. Singer (2019) bekrefter dette og foreslår at 

barna opplever en følelse av frihet gjennom å utfordre rammer satt av voksne. I demokratisk 

sammenheng er det ytre seg fritt og å ha muligheten til å opponere viktige komponenter. Å 
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tilstrebe harmoni i alle situasjoner spenner ben på demokratiet. For at det skal være levende 

må det finnes argumenter og motargumenter. Konflikter og meningsbrytning er av det gode 

og både barns og voksnes stemmer skal høres. Dette er grunnleggende i demokratiet i 

barnehagen (Kibsgaard, 2019, s. 129). Sett i lys av Arendt sine tanker om mennesket som "en 

begynnelse og en begynner", samt betingelsen for å bli møtt på sine handlinger for å tre fram 

som subjekt i et fellesskap er det interessant å stille spørsmålet om humoren i barnehagen er 

avhengig av rammer og motstand for i det hele tatt å være morsom. Barns spontane humor 

kan sees på som begynnelse, og mye taler for at den bør få rom som en viktig ytringsform. 

Ved å få rom til sin humorutøvelse kan barna tre fram som subjekter i barnehagen. Dette er 

viktig i et demokrati. Hvis et barns handlinger ikke blir møtt, mister barnet sin mulighet til å 

vise sin særegenhet (Aamodt, 2021, s. 49). Hvordan deres handlinger blir møtt, både av 

voksne og barn vil få betydning for hvordan de ser seg selv. En viktig oppgave for pedagogen 

vil være å gi rom for barnas handlinger og deres reaksjoner på hverandre. Samtidig vil en 

voksen som er altfor tilbaketrukket kunne medvirke til at barn blir "usynlige" ved at de ikke 

får respons på sine handlinger. Voksne som ikke viser velvilje ovenfor humor som utfordrer 

kan i et slikt henseende bidra til å isolere barn. Samtidig er det ikke gitt at alle barns 

humoruttrykk skal aksepteres. Å tåle hverandres uenigheter blir et mål (Aamodt, 2021; Biesta, 

2014). Konflikter som kan oppstå rundt humor som utfordrer kan gi barna viktige erfaringer i 

å tåle andre og å bli kjent med seg selv (Biesta, 2014; Nome, 2019; Aamodt, 2021). På den 

ene siden skal de få rom til å fremme sin spontanitet gjennom humoristisk handling, men 

reaksjonene de får er de ikke herre over. Aamodt (2021) viser til Biesta, som mener 

demokratiet i barnehagen handler mer om å hjelpe barn gjennom frustrasjon som følger 

motstand enn å gi dem en stemme (Aamodt, 2021, s. 53). Å se, anerkjenne og romme barna er 

å gi dem en stemme. Anerkjennelse kan også ha form som motstand. 

Flere forskere knytter barns humor til nyskaping og motstand mot makt (Dolk, 2017; 

Jensen, 2020; Kibsgaard, 2019; Singer 2019). I barnehagen som offentlig institusjon er de 

voksne premissleverandører (Øksnes, 2017). Humor viser seg ofte som regelbrudd. Det 

karnevalske elementet i barns bruk av utfordrende humor blir trukket fram som en 

frigjøringsmulighet for barn i en hverdag styrt av voksne (Kibsgaard, 2019; Jensen, 2020; 

Øksnes, 2017). I lys av Arendt og Biesta er det viktig å la barna tre fram i verden som synlige 

subjekter, men det betyr ikke at det skal gå på bekostning av andre. Den voksne blir viktig, 

rammene som settes likeså. Uteblir reaksjonene på barnas krumspring, blir barna usynlige i 

fellesskapet. Trekker den voksne seg unna og firer på rammene fratar det barna et rom å yte 

motstand i. Gitt det pedagogiske fokuset på faste og forutsigbare rammer i steinerbarnehagen 
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burde humoren blomstre der. Det kan argumenteres for at der det verken er rom for å ta plass, 

eller faste rammer å utfolde seg i, kan heller ikke barnehumoren blomstre. Alt står i en 

gjensidighet til hverandre. 

 
Kapittel 6. AVSLUTNING OG KONKLUSJON. 

 
 

Med denne oppgaven ønsket jeg å fordype meg mer i barns humor og tull og tøys, for å kunne 

møte barna med mer kunnskap. Jeg ønsket å sette barns humor inn i en demokratisk kontekst, 

med utgangspunkt i forpliktelsene gitt av lovverk og rammeplaner. Å belyse viktigheten av å 

være et godt forbilde for barna ble da viktig. Rettigheter og føringer gitt gjennom lovverk og 

rammeplaner plasserer barnet som likeverdig individ inn i en demokratisk fellesskapskontekst 

i barnehagen. Barna er prisgitt voksne og hverandre i barnehagen hele dagen. 

Styringsdokumentene kan ofte bære preg av en helgardering, men det synliggjør at det aldri 

finnes noen "one size fits all" i pedagogikk. Den handler i bunn og grunn om menneskemøter, 

og ansvaret for at de blir gode ligger utelukkende hos de voksne. Å alltid forsøke å se barnet, i 

alt det foretar seg, blir viktig. Klarer vi å finne mennesket i barnet blir pedagogikken levende. 

Kompetanse på relasjonsarbeid og demokrati blir avgjørende for å sikre barna gode dager. 

Deres beste skal ilegges stor vekt. Å manøvrere i barnehagefeltet kan tidvis være krevende, 

det er mange sko å fylle og flere veier å gå. Daglig møter man flere etiske dilemmaer. Den 

gylne middelvei ligger et sted mellom Barnekonvensjonen, lovverk, rammeplaner, barnet selv 

og pedagogen som menneske. Hvordan vi møter barna når de er i barnehagen har innvirkning 

på hvordan de ser seg selv som mennesker. At jeg ikke umiddelbart forstår barnas tull og tøys 

betyr ikke at den ikke har relevans for dem. Å ha et anerkjennende blikk på alle barnas ulike 

tøysete innspill og humoristiske krumspring blir viktig i et slikt henseende. Humoren er nært 

knyttet til barnas væremåte og lekenhet; å tulle og tøyse og skape latter er naturlig og viktig 

for barn. 

Når barna som Truls sitter ved matbordet og tuller og tøyser er det er uttrykk for noe, det være 

seg glede, frykt, usikkerhet eller lykke. Vår jobb som pedagoger er ikke å dømme, det er å 

hjelpe barna ved å gi dem trygge rom å vokse opp i og å aldri gi opp å få øye på det "usynlige 

i dem", sett med steinerpedagogisk blikk. 

For å mestre dette må steinerpedagogen ta sin egen kunnskap og selvdanning på alvor. 

Jeg finner det meget interessant at barnas selvoppdragelse knyttes så tett til de voksnes 

selvdanning i steinerpedagogisk tenkning. Sammen utgjør de to, barn og voksen, en slags 

pedagogisk intersubjektivitet i alt. Om steinerpedagogers selvdanning er noe som vektlegges 
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eller vises å ha en kvalitetsmessig innvirkning på tilbudet ute i praksisfeltet hadde vært 

interessant å utforske. Men det får bli ved en annen anledning. 
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