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Forord
Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og 1.klasse, barnet 0-7 år, er skrevet og utarbeidet av
Astrid Helga Sundt, Eldbjørg Gjessing Paulsen og Bjørg Lobben Røed. Oppdraget er gitt som et
mandat fra styret i Steinerbarnehageforbundet i Norge i forståelse og samarbeid med styret i
Steinerskoleforbundet i Norge.
Vi retter en stor takk til alle som har vært bidragsytere underveis.
Steinerbarnehagene

er

på

lik

linje

med

alle

godkjente

barnehager

i

landet,

underlagt

barnehageloven og den offentlige rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og 1.klasse, er en del av en pedagogisk plan for
steinerpedagogikk i Norge.
Den

pedagogiske

planen

skal

inneholde:

Overordnet

plattform,

pedagogisk

plan

for

steinerbarnehagene og 1. klasse og, lærerplanen for steinerskolene.
Ideen er å tydeliggjøre at steinerpedagogikken ivaretar barnet fra 0 -19 år og at barnehage og
skole er en helhet.
Et mål med Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og 1.klasse er å gi styrere, pedagogiske
ledere, øvrige personale i barnehagene og 1.klasselærere en ramme for fordypning, planlegging,
gjennomføring og vurdering av steinerbarnehagenes og 1.klasses virksomhet. Planen gir dessuten
en innføring i arbeidet i steinerbarnehagene for alle interesserte.
Planen henvender seg til:

•

Barnehagenes personale

•

1.klasselærere i steinerskolene

•

Foreldre / foresatte

•

Barnehageeiere

•

Skolestiftelser

•

Kommunene

•

Andre myndigheter.
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Innledning
Barnet
Dypt begravet i oss alle ligger barnet
Der er vårt vesens kjerne gjemt
Barnets undring, tillit og hengivenhet har vi glemt
Verden er ei lenger slik som barnets vesen vil
Det å bare være til
av Bjørg Lobben Røed

Antroposofiens verdisyn bygger på at menneskets individualitet er dets innerste kjerne. Denne
kjernen bringer det nye og fremtidsrettede inn i verden. Rudolf Steiners forståelse av mennesket er
i samsvar med reinkarnasjonsideen som innebærer at jeget utvikler seg gjennom gjentatte
jordeliv. Individualiteten forbinder seg med kroppen og med verden gjennom vilje, følelse og
tanke.
I hovedsak bygger steinerpedagogikken på to grunnleggende perspektiver. Det ene er betydningen
av at det tankemessige, det emosjonelle og det handlingsmessige står i en fruktbar sammenheng.
Grunnlaget for læring og utvikling legges i viljeshandlinger, som relateres til følelsesmessige
erfaringer som så knyttes til intellektuell læring.
Hvordan man i barnehage og skole forholder seg til og ansporer vilje og følelse, danner grunnlag
for den senere utvikling av selvstendig dømmekraft og tilegnelse av teoretisk kunnskap. Ideen om
sammenhenger mellom kognitive, emosjonelle og viljesmessige elementer har helt siden Platon
vært et kjent og praktisert pedagogisk prinsipp. Mest kjent er kanskje Pestalozzis tanker om
hodets, hjertets og håndens læring.
Det andre sentrale perspektivet i steinerpedagogikken, er synet på menneskets natur som firedelt.
Disse fire vesensleddene eller aspektene ved mennesket ble av Rudolf Steiner betegnet som den
fysiske kroppen, eterlegemet, astrallegemet og jeget. Menneskets fysiske legeme består av de
samme sansbare substanser som den øvrige fysiske verden. I sin rene form finnes disse som
kjemiske elementer. I så henseende er mennesket i slekt med mineralriket. Eterlegemet er
betegnelsen på livsprinsippet i mennesket. Det ytrer seg gjennom vekst og formdannelse,
egenskaper

mennesket

har

felles

med

planteriket.

Astrallegemet

betegner

evnen

til

kommunikasjon gjennom blant annet persepsjon og bevegelse. Det kan forstås relasjonelt som en
disposisjon for følsomhet og reaksjon i menneskets møte med omverden. Dette har mennesket
felles med dyrene. Jeget knyttes til tenkning, språklige ferdigheter og selvbevissthet. Med jeget
antyder Rudolf Steiner et spirituelt aspekt ved mennesket. Jegets ”verktøy” på jorden er kropp,
eterlegeme og astrallegeme, de utgjør ved sitt samspill det man kan kalle menneskets
konstitusjon. Disse fire vesensleddene oppfattes som dynamiske elementer i en levende helhet i
stadig utvikling. Slik oppstår et menneskebilde som i tillegg til den fysiske kroppen, anerkjenner at
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liv, sansing og bevegelse, samt evnen til språk, tanke og selvrefleksjon, også hører med i en
fullstendig beskrivelse av menneskets natur. Essensielle deler av det som konstituerer mennesket
er med andre ord usynlig!

Hvert av de fire aspektene krever sin egenartede ivaretakelse.

Individets selvbevissthet og etiske dannelsesvei er barnehagens og skolens dypeste anliggende. I
dette ligger ideen om oppdragelse til frihet.
Pedagogikken skal kun tilstrebe å gi mennesket det beste grunnlag for selv fritt å kunne orientere
seg sosialt/ etisk, politisk, religiøst og erkjennende. En forståelse av pedagogikken i samspill med
vekst og modning hos barnet, har røtter tilbake til blant annet Aristoteles og Kant og er beslektet
med enkelte utviklingspsykologiske tilnærminger. Mens steinerpedagogikken slik kan forbindes
med viktige bidrag i pedagogikkens idehistorie, er tanken om å integrere disse i prinsippet om en
oppdragelse til frihet, egenartet for steinerpedagogikken. Frihetsideen gir steinerpedagogikken et
virksomt feste i den konkrete barnehage- skole- og samfunnsvirkeligheten der barn, pedagoger og
foreldre samvirker i hverandres læring og oppdragelse. I tillegg kaster ideen om oppdragelse til
frihet et etisk lys over barnehagens og skolens didaktikk. Gjennom denne ønsker pedagogen å
vekke undring og gjensidig respekt og inspirere til åpenhet overfor det ukjente.
Frihet forstås ikke her som den størst mulige emansipasjon eller selvrealisering, men som idealet
om at barna skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan være aktive og ta
ansvar for seg selv og sin omverden.
Frihetsbegrepet i steinerpedagogikken er knyttet til utviklingen av tenkning, kunnskap og
handlingskompetanse på den ene siden, og sunnhet, gode vaner og en følelsesmessig modenhet på
den andre. Frihet er forbundet med både et bevissthetsmessig og et konstitusjonelt aspekt av
barnets

utvikling.

Slik

samler

idealet

om

oppdragelse

til

frihet

de

to

grunnleggende

steinerpedagogiske ideene i en helhet. Utvikling av tenkning, følelse og vilje sammen med et godt
fysisk og konstitusjonelt grunnlag gir basis for frihet i steinerpedagogikken. Barnehageår og
skolegang vil derved kunne skape et livspotensiale som kan realiseres på stadig nye måter i tråd
med individets situasjon, alder og egne beslutninger. Hvordan hver enkelt kan og vil realisere sitt
frihetspotensiale, går selvsagt ut over barnehagens og skolens oppgave og mandat. Likevel er
steinerpedagogikkens frihetsbegrep knyttet til en etisk handlingskompetanse. Ved å fremheve både
bevissthetens og konstitusjonens betydning i sammenheng med barnets læring og utvikling, søker
en å vekke selvstendighet og ansvarsbevissthet. Frihet betyr følgelig som ideal å kunne forholde
seg både ansvarlig og kreativt nyskapende til livets etiske dilemmaer.
Steinerpedagogikkens utviklingsforståelse beskriver ulike temaer for oppveksten knyttet til tre
perioder, hver på syv år. Første syvårsperiode som omfatter førskolealderen, inngår som en
vesentlig del av pedagogikken. Her legges grunnlaget for videre læring og utvikling. I sitt første
skrift om pedagogikk, Barnets Oppdragelse fra Åndsvidenskapens Synspunkt, (Oslo 1980), først
utgitt i 1907, la Rudolf Steiner frem hvordan oppdragelsen kan inspirere og imøtekomme barn og
unges utviklingsmuligheter i hver syvårsperiode. Steinerpedagogikkens orientering handler i første
rekke om å fokusere på hvilke læringsmåter og hvilken kommunikasjonsform som best
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imøtekommer barna på det enkelte alderstrinn.

Derfor vil det være riktigere å omtale

steinerpedagogikken som utviklingsdidaktisk heller enn å bruke betegnelsen utviklingspsykologisk.
Denne pedagogiske planen er skrevet for alle som er interessert i arbeidet i steinerbarnehagene.
Intensjonen er å styrke innsikten og forståelsen for det barnesyn som ligger til grunn for
barnehagenes virke. Samtidig vil planen gi et bilde av hvordan livet i steinerbarnehagene
planlegges, hvilke mål en har for arbeidet og hvordan det gjennomføres og utvikles.
Planen tar først for seg målene for det pedagogiske arbeidet. Deretter ser en på barnets utvikling
og hvordan det arbeides med de forskjellige trinn. De særlige pedagogiske og praktiske
fordypningsområdene som preger arbeidet i en steinerbarnehage og første klasse, får så en
bredere beskrivelse. Til slutt gis et innblikk i samarbeidsformer, kvalitetsutvikling og organisasjon.
Det er også tatt med en litteraturliste med forslag til videre lesning. Det er føyd to vedlegg til
planen, ett som tar for seg årets fester og et som tar for seg ernæringen i barnehagen. Den
pedagogiske planen for første klasse er også inkludert i steinerskolenes læreplan.
Planen er skrevet slik at den kan leses selvstendig eller som en del av den samlede
steinerpedagogiske planen som beskriver ide og praksis for læringsstigen fra 0 – 19 år.

Intensjonen i steinerpedagogikken
En intensjon er å ta vare på barnets innerste individualitet i tillit til at det finnes naturgitte
lovmessigheter i barnets oppvekst. Barnet betraktes ut fra et helhetlig perspektiv som et fysisk,
sjelelig og åndelig vesen og en gir seg god tid til å iaktta det enkelte barns utvikling.
Steinerpedagogen søker å studere barnet med respekt for dets egenart og individuelle livsvei. Det
innebærer en oppdragelse som tar utgangspunkt i menneskets naturlige utvikling og at denne ikke
bør forseres. Særlig viktig er det at leken og fantasikreftene i en vesentlig del av førskolealderen
får stort rom, og at intellektuell læring skjer på en naturlig måte uten press og tvang eller krav til
prestasjoner.
Det er grunnleggende å ha bevissthet om at all oppdragelse er selvoppdragelse. Dette innebærer
at den voksne tar sin egen utvikling på alvor, spesielt med tanke på seg selv som rollemodell.
Samtidig innebærer uttrykket at en ser barnet som den aktive part i sin egen utvikling.
Tanke, følelse og vilje er forbundet med empatien og det moralsk-etiske. I oppdragelsen, så vel
som i undervisningen, er kunstnerisk bearbeidelse, opplevelse og stemning like viktig som
erkjennelse og klar begrepstenkning. Det helhetlige pedagogiske arbeidet er med på å skape et
indre koordinatsystem for det gode, det vakre og det sanne i verden og respekt for alt levende. Et
mål i steinerpedagogikken er å styrke barnets identitet og samspill med andre mennesker slik at
barnet som voksen kan fremstå som et kreativt, handlingskraftig og fritt tenkende menneske.
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Syv grunnleggende erfaringsområder for pedagogisk fokus i steinerbarnehagene og
første klasse
•

Språk

•

Kropp og bevegelse

•

Fantasi og kreativitet

•

Etiske verdier

•

Sosiale evner

•

Sansning og iakttagelse

•

Motivasjon og konsentrasjon

Disse erfaringsområdene er omtalt i og sammenfaller med de syv kompetanseområdene som er
beskrevet på følgende måte i 1. klasseplanen:

Oppdragelses- og læringsmål innenfor steinerpedagogikk frem til syv år

•

Det overordnede mål innenfor steinerpedagogikk er å forstå det enkelte barns individualitet
og bringe det til fri og harmonisk utfoldelse i det sosiale liv

•

Det er å ta hensyn til at hvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt

•

Det er å ta hensyn til at barnet i førskolealder har en særlig sensitivitet i sansningen med
begrenset mulighet for å sile inntrykkene

•

Det er å ta hensyn til at barnet trenger rytmer i hverdagen

•

Det er å ta hensyn til at barnet lærer først og fremst gjennom etterligning, forbilde og
handling

•

Det er å ta hensyn til at hver alder utvikler noe nytt som har noe typisk ved seg.

Å utvikle basiskompetanse
Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Men alt
et barn tilegner seg av erfaringer, skjer på en måte uten at det vet det selv, eller har et begrep for
læring. Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, sammenstøt, motorisk
mestring og selvforglemmende lek, inngår i et hele som bare en voksen begrepsdannelse kan dele
inn i områder. For steinerskolens pedagogikk står 6-åringens liv i 1. klasse i forberedelsens tegn.
Det skal legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart
preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende. I førskoletiden vil det bety at barnet
møter et bredt spekter av livsområder som alle grenser inn til og overlapper hverandre, men som
utgjør en sammenhengende helhet for barnet, fremfor å dele skoledagen inn i separate skoletimer.
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Man kan passende dele barnets læring i førskolealder inn i syv kompetanseområder. Her benytter
vi betegnelsen basiskompetanse for dette:
1. Språkkompetanse
2. Kropps- og bevegelseskompetanse
3. Fantasi og kreativitetskompetanse
4. Etisk og moralsk kompetanse
5. Sosial kompetanse
6. Sanse- og iaktattagelseskompetanse
7. Motivasjon og konsentrasjonskompetanse.
Steinerpedagogikken har til oppgave de første syv år av barnets liv å utvikle en slik
basiskompetanse som fundament for hvordan barnet blir i stand til å motta intellektuell læring
senere. Denne basiskompetansen skaper grunnlaget for senere differensiering og for at
ungdommen og senere det voksne menneske skal kunne mestre livets krav til prestasjoner på ulike
felt. Å tilegne seg basiskompetanse er hovedmålet i 1. klasse. All senere læring bygger på dette.
For å kunne mestre disse grunnferdigheter, står øvelsesaspektet sterkt det første skoleåret i
steinerskolen. Barnet opplever seg som en del av en helhet i seksårsalderen, og derfor har
steinerpedagogikken ingen fagfragmentering i tilnærmingen av lærestoffet i 1. klasse. Det
oppdragelsesmessige grunnlaget i denne fasen av barnets viljesutvikling er å styrke gode vaner, ha
arbeidsperioder som gjentas og faste oppgaver som skal gjøres. Barnet får leve i trygge rytmer,
dagsrytmer, ukerytmer og årsrytmer som understøtter de organiske vekstprosesser. Sett ut fra
steinerpedagogikkens grunnsyn går intellektuell læring før syv års alder på bekostning av den
fysiske modningsprosessen. Kroppslig og følelsesmessig skjer det store forandringer, og man kan
sammenligne 6-årsalderen med en slags første pubertet.

Språkkompetanse øves gjennom

•

bevegelse

•

gjentagelse og etterligning

•

kommunikasjon

•

tydelig, klart og billedlig språk

•

menneskelige relasjoner

•

fri lek.

Språklæringen ivaretas metodisk ved at det legges stor vekt på fri lek, sanger og ringleker med
bevegelser som stimulerer både grov- og finmotorikk. Gjentagelsen er også med på å styrke
språket. Vi gjentar sanger og ringleker over lang tid, slik at barnet kan forbinde seg både med
språket og bevegelsene. Tanke og språk er tett forbundet med hverandre, og kun gjennom språket
kan vi sette ord på det vi tenker, bringe følelser til uttrykk og kommunisere med hverandre.
Språket trenger tidlig aktiv og omsorgsfull pleie. Barn lærer å snakke gjennom talende omgivelser.
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Først og fremst kommer det an på menneskelige relasjoner mellom den som snakker og den som
lytter. Det språklige og følelsesmessige forholdet mellom barnet og oppdrageren er det nærende
grunnlaget for et godt og differensiert språk. Den voksnes språk må være vennlig, klart, tydelig og
billedlig

tillempet

barnets

alder. Fortellinger og eventyr brukes daglig

som

en del av

språkdannelsen og språkforståelsen. Matematiske erfaringer som å telle, øve forståelse av mindre
mengder og enkle regneoperasjoner skilles ikke ut fra den generelle språkopplæring i 1.klasse. Den
senere viktige evne til leseglede og leseevne oppnåes ved at oppdrageren og pedagogen tilstreber
gode språklige forbilder med et tydelig og ordrikt språk og tilstreber korrekt betegnelse av
gjenstander, planter og dyr i tillegg til å fortelle mange og meningsfylte historier og eventyr.

Kropps- og bevegelseskompetanse øves ved

•

bevegelse

•

iakttagelse

•

opplevelse

•

sanseerfaringer knyttet til egenbevegelse

•

enkelt arbeid sammen med voksne.

Barns språklæring har mange kilder. Herming av omgivelsens språk er sentral. Men også evnen til
bevegelse er grunnleggende. Barnet møter først verden for alvor når det begynner å bevege seg, å
gå og løpe, ta opp, løfte og gripe ting. Her knytter barnets erfaring sammen ord og mening. Det
skjer i møtet og ”sammenstøtet med verden”. Ordene vokser mot begrepet og blir til tankens
verktøy. Slik synes det å være en indre sammenheng mellom å gripe og å begripe.
Steinerpedagogikken er ikke alene om å mene at barnet forbereder seg på en stadig mer kvalifisert
tankevirksomhet når det lærer å bevege seg aktivt og allsidig. Selv om nyere forskning har påvist
at barn tenker helt fra de er nyfødte, synes det å være en meningsfull rekkefølge og sammenheng
mellom de klassiske ferdigheter å gå, snakke og tenke. Grov- og finmotorikk utvikles gjennom
uteliv i skog og mark. Løping, hopping, klatring, skigåing og bruk av slengtau er gode aktiviteter.
Likeledes øves det motoriske gjennom daglige ringleker og gjennom å få delta i enkelt arbeid, som
f.eks. matlaging, snekring og annet håndverk. Barnet øver også mot, selvfølelse gjennom fysisk
mestring. Gjennom erfaring med egen kropp kan barnet oppleve sine egne begrensninger, men
også oppleve å utvide sine grenser ved å stadig øve seg. Sanseerfaringer gjennom egenaktivitet og
egne erfaringer er med på å gi barnet tillit til egne sanser, og derigjennom virkelighetsnære
opplevelser. Ethvert nytt område som erobres, kjennes som en seier for barnet, øker selvfølelsen
og opplevelsen av å være til. Gjennom utelivets opplevelser får barnet kjenne både på det å bli
sliten av å gå langt, fryse og å være sulten. Slik får det en reell følelse av kroppen sin og et
realistisk forhold til hva den kan mestre.
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Fantasi og kreativitetskompetanse øves gjennom

•

stimulerende lekemiljø

•

leker og materialer som stimulerer fantasien

•

fortellinger, eventyr og dukketeater

•

å gi barnet tid til å fordype seg i leken

•

at pedagogen er et tydelig forbilde i skapende aktivitet.

Det arbeides bevisst med å bygge opp under barnets fantasikrefter ved at det i barnets hverdag
skapes rom for et frodig, rikt og stimulerende lekemiljø. Det brukes leker og materialer som
inspirerer fantasien fordi de er brukbare i mange situasjoner. Kasser og klosser, kapper, tepper og
andre tekstiler i mange farger kan barnet fritt kan bruke til å omforme personer og omgivelser
etter behov. Leker og materialer som ikke er normerte og ferdig utformet, brukes bevisst fordi
dette stimulerer barnets skapende krefter. Fortellinger, eventyr og dukketeater gir barna impulser
lekende kreativitet. God tid til den frie leken vektlegges fordi barna dermed får mulighet til å
komme i dyp konsentrasjon og til å utvikle sin egen skaperglede. Pedagogens oppgave er å skape
et frodig miljø og legge til rette for at leken kan blomstre. Det gjør pedagogen ved å være et
tydelig forbilde i skapende aktivitet og ved å arbeide med synlige prosesser slik at barnet kan følge
med eller delta fra begynnelsen til et ferdig resultat som senere skal brukes i barnehagen, for
eksempel. bake brød, vaske, sy eller strikke leker, snekre hyller eller leker, reparere osv.

•

Leken er selve instrumentet for læring i første syvårsperiode

•

Leken er barnets arbeid

•

Leken er kreativ omforming av erfaringer eller etterligninger

•

Leken fremmer selvaktelse, kreativitet og selvfølelse

•

Leken er arena for fysisk utfoldelse og dyktiggjøring

•

Leken fremmer respekt for regler og avtaler

•

Leken utvikler tilhørighet og oppmuntrer til samarbeid.

Et barns lek i denne alder består i å oppleve hele skalaen av sansning og kroppsbevegelse og
deretter foreta en utforskning av sin fantasiverden. I løpet av denne lekende utforskningen bygges
intellektuell vekst opp, uten bevisst anstrengelse fra barnets side. Lek og bevegelse henger tett
sammen. Barnets kropp er en helhet hvor både tanker, følelser og intellekt inngår sammen med
bevegelsene.

Etisk og moralsk kompetanse øves gjennom

•

sannferdige forbilder

•

regler

•

ritualer

•

hjelpsomhet

•

takknemlighet
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•

å ta vare på hverandre og naturen

•

fortellinger som orienterer, ikke moraliserer

•

å forberede og feire årstidsfester

Det taes på alvor at barn trenger et koordinatsystem for det gode, det vakre og det sanne i verden,
samt respekt for andre mennesker, andre kulturer, ja for alt det naturgitte vi er omgitt av. Dette
krever et personlig engasjement fra oppdrageren. Både barn og voksne trenger sjelelig-åndelig
orientering for å utforme sine liv. Vi trenger verdibegreper og oppgaver som vi kan forbinde oss
med. Derfor vektlegges klarhet og sannferdighet fra de voksne og at barna skal ha enkle regler og
ritualer å forholde seg til. Eksempler på dette er å øve hjelpsomhet, å ta vare på hverandre, å
uttrykke takknemlighet når det er adekvat, og høre fortellinger om mennesker og hendelser som
orienterer og berører uten å moralisere, eller ved å forberede og å feire årstidsfester.

Sosial kompetanse øves gjennom
•

fellesskap

•

struktur

•

regler

•

rytme

•

handling

•

å gi hverandre tid og rom

Å omgåes hverandre må læres. Uten sosial kompetanse er den enkeltes liv i fellesskap utenkelig.
Barn er fra fødselen av sosiale vesener og vil vokse inn i de menneskelige relasjons forholdene.
Dette felt øves ved at:

•

Det finnes en strukturert dags- og ukerytme.

•

Det finnes regler og tydelige oppgaver for det enkelte barn og for hele gruppen.

•

Det finnes mulighet til å øve praktiske gjøremål sammen med voksne.

Barnet lærer å gi plass til andres interesser. Til dette trengs regler, avtaler og tillit. Man tilstreber
et fellesskap gjennom å lære seg nødvendigheten og gleden av å gi og få og hvordan man kan løse
konflikter. Alt øves gjennom handlinger og erfaringer, ikke gjennom lange forklaringer.

Sanse- og iakttakelseskompetanse øves ved gjennomtenkt bruk av
•

form

•

farge

•

lyd

•

tone
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•

språk

•

naturmaterialer

Barn trenger en våken bevissthet for det som skjer rundt dem og med dem. Et slikt sanseapparat
utvikler seg i tillit til egen iakttakelsesevne. Derfor trenger barnet pålitelige og uforfalskede
sanseinntrykk. Det nødvendige kravet om mediekompetanse som kommer senere, får her sitt
pedagogiske fundament. En forutsetning for dette er en god språkkompetanse. Barnet må først og
fremst ha mulighet til å kunne oppdage og utforske den reelle verden med sine sanser. Slik kan
barn i denne aldersgruppen lære seg å kjenne og å forstå enkle, iakttakbare sammenhenger. På
denne måten og sammen med egen oppdagerglede, opplever barnet etter hvert også de
elementære naturlover. Barnet trenger trygghet for å forstå både den ytre verden og sin egen
indre verden med dens forestilllingsbilder.

Motivasjon og konsentrasjonskompetanse øves ved å
•

stimulere via forbilde og naturlig etterligning

•

inspirere til interessante og stimulerende aktiviteter

•

gi barna mulighet til å delta i meningsfullt arbeid sammen med voksne

•

gi barna mulighet til å oppleve tydelige arbeidsprosesser

•

gi barna opplevelse av regelmessige gjentagelser og rytme gjennom dagsrytme,

•

ukerytme og årsrytme

•

gi barna mulighet for en regelmessig veksling mellom aktivitet og ro i løpet av dagen

•

gi barna mulighet til tid for indre ro

Alle disse elementene som her er nevnt, hjelper barnet til både motivasjon og konsentrasjon.
Opplevelsene og erfaringene som barnet gjør, er i første omgang råmateriale. Skal det forvandles
til vekst og utvikling, må barnet få anledning til å fordøye, organisere og integrere disse
erfaringene i seg selv gjennom leken. Barn former fritt sin egen lek og har rett til å få leke i
overensstemmelse med sin alder. Hver alder har sine lovmessigheter og sine typer lek. Får
utviklingen gå i takt med barnet, vil barnet som syvåring ta imot lærdom og veiledning fra læreren
med takknemlighet og interesse. Å lære en arbeidsgang å kjenne fra begynnelse til slutt, gir barnet
mye læring og nye sannheter som det selv kan være med på å oppdage, uten å bli belært på en
ensidig intellektuell måte.

Voksenrollen
Pedagogisk leder har ansvar for å holde steinerpedagogikken levende. Lederen har også som
oppgave å ha oversikt og omsorg for alles ve og vel, så vel barn som voksne. Alle medarbeidere i
barnehagen har som oppgave å ivareta barnets vesen. Det innebærer å vise omsorg for hvert
enkelt barn og imøtekomme dets behov for at det kan vokse opp i overensstemmelse med sin
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egenart. Slik skaper de voksne et miljø som gir næring til barnets undring, tillit og hengivenhet til
verden. Tydelige voksne skaper trygge rammer for barnet. Mennesket virker like mye gjennom
sine indre holdninger som gjennom sine handlinger. En stor oppgave den voksne har ovenfor
barnet er å legge til rette for at det skal føle seg vel i sin egen kropp. Vår bevissthet fokuseres på
tre områder:
•

Å pleie et fysisk miljø der barnet trives

•

Å skape en hverdag i overensstemmelse med barnets rytme

•

Å være et etterligningsverdig forbilde gjennom holdningsskapende virksomhet, språk og
bevegelse.

Barns medvirkning
Barnet virker kontinuerlig inn på livet i barnehagen gjennom sine spontane valg, sin stemning og
sin adferd. Den voksnes oppmerksomhet må rette seg mot det barnet formidler verbalt eller
gjennom sitt kroppslige uttrykk. I et pedagogisk arbeide der en vektlegger betydningen av
etterligning og forbilde er det å møte barnet med taktfullhet av vesentlig betydning. I samspillet
mellom liten og stor, vil barnets adferd i forhold til andre barn og i forhold til voksne gjenspeile den
holdning det selv blir møtt med. Et likeverdig forhold mellom barn og voksne betyr ikke at barns
stemmer får utslag på samme måte som voksnes. Barnet blir tatt i mot som den det er med den
livserfaring, situasjon og bakgrunn det har på samme måte som den voksne. Forholdet skal bære
preg av lydhørhet og respekt for barnets subjektive ytringer. opplevelse av å ha blitt sett, hørt og
forstått til tross for at det måtte gi slipp på sitt forehavende.Den voksnes mål er ikke å oppdra
barnet som objekt, men å møte det som et selvstendig subjekt. Det innebærer å ta barnet på
alvor, lytte, reflektere, tolke og stille åpne spørsmål. Barnet skal kjenne at egen deltagelse og
utrykk kan føre til endring. Det skal merke at det er medskapende i livet rundt seg. Det skal merke
at det er meningsberettiget. Dets uttrykk og utsagn vektlegges og er av interesse. Konfrontasjon
mellom barn og voksen vilje skal aldri medføre noen krenkelse av barnets integritet, men gi de
voksne anledning til å trygge dets
I barnehagen legges det til rette for at:
•

Barnas opplevelse, intensjoner og spørsmål blir møtt med åpenhet

•

Barna får delta i kunstneriske gjøremål og praktisk arbeid

•

Barnas egenaktivitet i den frie leken stimuleres

•

Barnekulturen blir ivaretatt

•

Barna får hvile og trekke seg tilbake ved eget behov

•

Barna er med i forberedelser og aktiviteter til årstidsfestene og bursdagsfeiringer.
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Barnet i førskolealder
Første syvårsperiode kan deles inn i tre faser:

•

0 år

- 2 ½ - 3år

•

2 ½ år - 5år

•

5 år

- 7år

Barnet 0 år til 2 ½ - 3år
Fra fødsel og frem til ca. 2 - års alder er barnets livskrefter spesielt aktive i hjerneregionen som er
tett forbundet med nervesansesystemet. Dette danner grunnlaget for at barnet kan lære seg å gå,
å tale og å tenke. Gjennom sansene reagerer barnets organisme som helhet på alt som skjer. Når
et barn hører, ser, lukter eller smaker, tas hele kroppen i bruk. Slik virker alle sanseinntrykk fra
overflaten inn til de dypere lag av barnets vesen. Organismen påvirkes både positivt og negativt.
Det lille barnet har en fin iakttakelsesevne for alt som foregår både i dets omgivelser og på det
indre plan hos foreldre og andre omsorgspersoner som det er forbundet med. Denne
iakttakelsesevnen er ikke tilknyttet intellektet, men lever helt og holdent intuitivt i følelsen. Hos
barnet er det sansbare og det begrepsmessige ennå forbundet i en prosess. Barnets intelligens er
rettet mot det fysiske og læringen foregår gjennom etterligning. Barnet er etterlignende i sitt vesen
slik at alt det den voksne gjør og er i sin adferd og tenkning, påvirker det direkte. Denne form for
etterligning kan kalles spontan – etterligning og innebærer at barnet etterligner stemninger,
følelser og handlinger ved direkte å reagere følelsesmessig og handlingsmessig. Denne lærdommen
fortsetter å bestå som kroppslig hukommelse (eller vane). Som oppdrager og pedagog, må man
derfor ha et bevisst forhold til seg selv som forbilde i sitt arbeid med små barn.

Metodikk
Stemningen i barnets omgivelse er vesentlig for dets utvikling. Grunnleggende kvaliteter i en
barnehage for barn under tre år er:

•

Voksne med trygghet, selvinnsikt og bevissthet om sin rolle i barnets liv

•

Voksne med glede, bevegelighet og handlekraft

•

Voksne med god evne til å kommunisere

•

Voksne som gjennom sin væremåte viser omsorg, varme, tid, ro og kjærlighet

•

En-til-en kontakt mellom voksen og barn

•

Tydelig språk og bevegelser

•

Små sanger og regler, gjerne i forbindelse med stell, måltid og soving.
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En langsom og trygg, gjentagende rytme gjør barnet fornøyd og glad. En god hverdag inneholder:

•

Veksling mellom hvile og aktivitet

•

Måltider og stell til faste tider med god tid til pleie/stell/ berøring av det lille barnet

•

Faste og enkle ritualer rundt måltider og soving

•

God tid til bevegelse og lek.

Barnets fysiske omgivelser har avgjørende betydning for dets trivsel. I en steinerbarnehage
vektlegges:

•

Harmoniske farger på rommene

•

Gode bevegelsesmuligheter

•

Få og gode kvalitetsleker

•

Lun belysning

•

Sanseinntrykk som ikke overvelder barnet

•

Gode stelle- og sovemuligheter

•

God, næringsrik, mild og hjemmelaget mat, tilpasset små barns fordøyelse

•

Vakre og enkle billedbøker

•

Natur og uteliv for barns fysiske mestring og sanseopplevelser.

Tett kontakt med barnas foreldre er helt nødvendig og står sentralt for at en skal kunne ivareta
barnet på den beste måte.

Søvnen
Søvn

passiviserer

taleevnen,

bevegelsen,

smakssansen,

luktesansen

og

hørselssansen.

Fornemmelser, lyster og lidelser, gleder og smerter, forestillinger, iakttagelser, ideer og idealer
forsvinner ned i underbevisstheten. Søvn er en tilstand av sterkt nedsatt bevissthet og
reaksjonsevne. Under søvnen bearbeides opplevelsene fra dagen, og kroppen regenereres. Søvnen
hjelper kroppen til å mobilisere immunforsvaret og skape rytme i døgnet. Fra 1 års alderen
begynner søvnen å bli viljesstyrt. Det vil si at nå er det ikke bare kroppens fysiske behov som
råder lenger. Den voksne har muligheten til å være med å skape gode sovevaner for barnet. Dette
kan gjøres ved å innføre faste rytmer og trygge rammer rundt leggingen som gjentas på samme
vis hver gang barnet skal sove. Mellom 1 - og 2 - års alder sover barnet gjerne mellom åtte og tolv
timer pr. natt og det trenger også å sove en gang om dagen mellom en og tre timer. Fra 3 – års
alderen sover gjerne barnet tolv timer om natten, og det er vanlig å vende barnet av med å sove
om dagen. Men søvnen bør erstattes med en hvilestund. Det er meget individuelt hvor mye et barn
trenger å sove, derfor er det viktig å iaktta hvert enkelt barns behov for søvn.
Når barn er i barnehage, trenger det mer hvile og søvn enn når det er hjemme. Er barnet uthvilt
om dagen, har det fått nok søvn, uansett hvor mange timer det har sovet. Barn som er uthvilte og
har sovet nok blir også ofte mindre utsatt for sykdom fordi søvnen styrker immunforsvaret. Å lære
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å kjenne og iaktta barnets søvnsyklus, kan skape bedre forståelse for barnets behov for hvile og
søvn.

Barnets

temperament

og

konstitusjon

påvirker

søvnmønsteret.

Faste,

trygge

og

gjenkjennbare ritualer er viktig for at barnet skal falle til ro for å sove. Dette kan gjøres gjennom
å:

•

Synge faste sanger

•

Spille på en barneharpe eller et annet beroligende instrument

•

La barnet ha med seg en koseklut, smokk eller lignende hjemmefra.

Barnet 2 ½ år - 5 år
Når barnet er kommet i 2 ½ - 3 års alder, er livskreftenes virksomhet særlig aktive i brystregionen
og konsentrerer seg rundt åndedrettet og blodomløpet. Resultatet av dette vises i barnets
fantasikrefter. Samtidig er barnets erindringsevne på vei til å utvikles. Å belaste barnets
hukommelsesevne planmessig i denne fasen, vil imidlertid gå utover dets utvikling og vekst på
andre områder, og fantasikreftene vil lett svekkes. Fantasi er kilde til det voksne menneskets
kreativitet. Barnet forholder seg fortsatt sterkt etterlignende til sine omgivelser. I tillegg til den
spontane etterligningen utvikles nå også etterligning av en annen karakter. Denne kan kalles
fantasi-etterligning. Barnet etterligner nå ved at det prøver å gjøre ting akkurat på en slik måte
som den voksne. Deretter vil barnet gå til leken og fortsette etterligningen der i kraft av sin
fantasi. Det utrykker ofte at det vil delta i den voksnes gjøremål. Om barnet stadig spør ”hvorfor”,
kan det like gjerne være et uttrykk for at det ønsker å delta i de voksnes arbeid som at det ønsker
forklaringer og svar.

Metodikk
Den voksnes rolle som forbilde er fortsatt å ha bevissthet rundt sansepleie og rytme. Barnet blir
stimulert til fantasi, indre billeddannelse og forestillingsevne gjennom blant annet

•

Små remseeventyr / korte, enkle folkeeventyr

•

Sang og ringleker, gjerne spunnet rundt en liten historie.

Pleie av språk, bevegelse og fantasi virker frigjørende på åndedrettet. En dags- og årsrytme med
meningsfylte gjøremål er med på å understøtte dette. Gjennom medfødt ærefrykt og pedagogens
egen respekt for naturens mangfold og lovmessighet, opparbeider barnet et nært forhold til
omverden. Årstidsfestene er den stadig gjentagende feiring av dette forhold.
Kunstneriske aktiviteter som maling, tegning og modellering, er viktig i denne alderen. Maling gir
barna en fargeopplevelse som nærer sansene og fantasien. Gjennom tegning speiler barnet sin
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forestilling og oppfatning av seg selv og verden. Modellering med bivoks stimulerer barnets
formkraft og vilje til å utrykke sine forestillinger fysisk. Deres finmotorikk øves på en god måte.

Barnet 5 -7 år
I femårsalderen forflytter livskreftenes hovedvirke seg fra brystregionen og konsentreres rundt
lemmesystemet, det vil si armer, ben og stoffskifte. Dette fører til at barnet er i stadig bevegelse.
Den raske, fysiske veksten vil også kunne medføre en periode da barnet kan vise seg motorisk
hjelpeløst. Barnet har nå et stort behov for å øve motoriske ferdigheter for å beherske den fysiske
kroppen. Barnets læringsverktøy er fortsatt etterligningen, men det ytrer seg nå på en ny måte. Vi
kan kalle det forestillings-etterligning. Barnets evne til å orientere seg i det sosiale våkner. Det tar
gjerne førende roller i leken og veileder de yngre barna. Ønske om å vise omsorg og hjelpsomhet
våkner. Barnet har klare mål for sin lek og klare indre bilder. Det evner nå å gjøre seg presise
forestillinger om handlingsforløp i fremtiden. Samtidig evner barnet spontant å gripe nye ideer som
dukker opp under leken på en fantasifull og bevegelig måte.

Metodikk
Det metodiske i forrige fase, suppleres med nye elementer som stimulerer og gir vekst. Barnet har
behov for voksenkontakt på en ny måte; det ønsker nå å ha reelle mål for arbeid og
kommunikasjon. Barnet bør stimuleres i sin sosiale bevissthet. Det kan gjøres ved å gi dem
konkrete oppgaver som de mestrer og som gavner fellesskapet. De kan for eksempel få
omsorgsoppgaver i forhold til mindre barn. I tillegg trenger de:

•

Bevegelse med motoriske utfordringer

•

Fortellinger som stimulerer den indre forestillingsevne, for eksempel er mange folkeeventyr
egnet.

•

Bekreftelse på egen mestring

•

Utfordringer til å løse selvstendige oppgaver som øker deres selvtillit og styrker
overgangen til neste syvårsperiode.

Viljens betydning for utvikling og læring
Barnets vilje er å forbinde seg uforbeholdent med verden. Viljen hos det lille barnet næres og
utvikles gjennom etterligning av omsorgspersoners bevegelser, adferd og holdninger helt inn i
følelser og tanker. Viljens utrykk er handling og vitalitet, og den har dyp forbindelse med
muskelsystemet og stoffskiftet. I viljen opplever mennesket seg selv. I enkleste form er viljen det
å overvinne kroppens tyngde. Gjennom viljesprosessene bæres, øves og virkeliggjøres handling.
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Skoleringen av viljen er avhengig av gode vaner og rytmer i hverdagen. Når barnet utfolder seg,
lærer det. Barnet har en trang i seg til å strekke seg mot nye muligheter, det ønsker å lære nye
ting. Denne kraften må ivaretaes ved ikke å begrense barnet i utide. Oppdragelse går ut på å ikke
frata barnet motivasjonen det bærer med seg. Det er i førskolealderen at den grunnleggende
opplevelse av egen mestring blir lagt. Viljesutviklingen er viktig for at mennesket skal kunne danne
trygge relasjoner til omverden. Dette gjelder både i tingenes, i følelsenes og i tankenes verden.
Oppdragelsen av viljen er oppdragelse til frihet i livet. Viljen er porten til selve innlæringsevnen.

•

For å mestre nye ting, trengs tid

•

For å utvikle seg trengs god tid

Etterligningens betydning for utvikling og læring
Barnets natur er å etterligne omgivelsene på godt og vondt. Det ligger nedfelt i barnet at det
tillitsfullt vil følge det voksne forbilde. All tidlig læring er avhengig av det som kommer barnet i
møte. Møtet mellom barnet og den voksne blir det bærende grunnlaget for barnets dannelse og
læring. Barnet lærer seg å gå og snakke gjennom etterligning. I førskolealderen er det tre
grunnleggende indre kvaliteter som er viktige for barnet.

•

Ærbødighet

•

Undring

•

Takknemlighet

Disse kvalitetene blir formidlet gjennom den voksnes egen omsorg for naturen, respekt for andre
mennesker og pleie og vedlikehold av alt fra leketøy til inventar. Barnet får vokse inn i verden
gjennom egne handlinger og opplevelser. Drivkraften ligger i barnets etterligningstrang. Dette er
grunnen til at de voksne i det daglige holder på med praktisk synlig arbeid som brødbaking,
snekring, saging av ved, vasking, stryking og lignende. Det de voksne gjør, vil barna gjøre. Det de
voksne kan, vil barna lære. Grenser for barnets virksomhet og adferd i forhold til omgivelsene skal
være tydelige, med få ytre regler, forbud og nei-svar. Grensene synliggjøres gjennom de voksnes
adferd og væremåte. Grensesettingen blir individuelt tilpasset det enkelte barns modenhetsnivå.
Overføringen av kunnskap og ferdigheter fra det voksne forbilde avhenger av de emosjonelle
relasjonene som er tilstede. Jo sterkere disse relasjonene er, jo dypere og mer varig preger
kunnskapen, ferdighetene og egenskapene barnet.
Barnet ønsker:

•

Å gjøre det som det voksne forbildet gjør

•

Å være som det voksne forbildet er.
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Lekens betydning for utvikling og læring
Barnets første lek er leken med egen kropp og egen stemme. Barnet griper alt det får tak i så snart
det er i stand til det. Det snur og dreier på tingene, smaker og bruker alle sine sanser. Dette er en
tidlig form for lek. Det er særlig øye- hånd- koordinasjonen som øves. Mestringen av egen
motorikk styrkes. Når barnet begynner å bevege seg fritt, observerer det straks de voksnes
gjøremål. Nå får leken en annen karakter. Den voksnes praktiske arbeid er direkte inspirasjonskilde
til barnets lek. Barnet er avhengig av trygge forutsigbare rammer og en rytmisk hverdag for å
kunne hengi seg og utfolde seg fritt i leken. Når disse forutsetningene er til stede, blir det ett med
seg selv og kan hente motiv og innhold til leken ut fra sitt indre. Barnets fantasi gjør de enkleste
ting om til leketøy. En trerot kan være alt fra en påhengsmotor til et troll. Leketøy bør derfor ikke
være naturtro gjengivelser av bruksgjenstander eller låst i en enkelt funksjon. Ting fra naturen
som for eksempel kongler, trerøtter, trestykker, pinner, steiner, skjell og lignende er gode leker.
Hensikten er at barnet selv gir gjenstandene en bestemt betydning i øyeblikket. I samsvar med sin
fantasi skaper barnet det det har bruk for. Gjennom disse uferdige leketøyene vokser den indre
kreativiteten, og barnets evne til å skape egne forestillingsbilder stimuleres. Denne evnen er med å
danne grunnlag for senere læring i skolen. Naturlovene gripes gjennom lek når barnet bygger tårn
av treklosser. Slik lærer det å kjenne hele den mekaniske fysikks lovmessigheter. Prosessene
gripes og forstås gjennom gjentagelser. Dette er en aktiv forbindelse med verden som ikke går
gjennom intellektet, men som gir barnet erfaring med fenomenene gjennom handling via leken. Å
gi barnet slike muligheter, danner det beste grunnlag for eksempel for naturvitenskapelig forskning
senere i livet. Opplevelsene og erfaringene fordøyes og integreres i barnet. I leken skjer en
ubevisst øving og utvikling av intellektuelle ferdigheter. På sammen måte skjer all begrepsdannelse
ut fra egne erfaringer og på barnets premisser. Hos barnet representerer frileken en base for sosial
utvikling i samspill med andre barn. Samklang og fellesskap kan oppstå mellom barna når de får
rikelig tid og rom til å leve seg inn i en felles lekekultur med minst mulig innblanding fra voksne.
Grunnleggende kvaliteter som ivaretas for å stimulere fruktbar lek er:
•

Et frodig og etterligningsverdig miljø

•

Aktive voksne som synliggjør praktiske arbeidsprosesser

•

Trygge rammer i hverdagen

•

Gode rytmer som gir tid til hvile og tid til fordypning i leken

•

Leketøy som stimulerer fantasien gjennom sitt uferdige uttrykk

•

Inne- og utemiljø med god plass til bevegelse og lek.

Sansenes betydning for utvikling og læring
Rudolf Steiner beskriver tolv sanser som relateres til barnets vilje, følelsesliv og intellektuelle
utvikling. Sanseinntrykkene virker både direkte og gjennom følelsene inn i den fysiske organisme.
Dette er en allmenn kjensgjerning. Rudolf Steiner påpekte at noen sanser er direkte forbundet med
vår fysiske kropp. Andre sanser er særlig aktive når mennesket orienterer seg i omverdenen. Den
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siste gruppen av de tolv sansene er særlig virksomme i mellommenneskelige relasjoner. Samtidig
veves alle sansene mer eller mindre inn i hverandre og er avhengig av et samspill for at mennesket
skal fungere som en fysisk, sjelelig og åndelig helhet. Her følger inndeling og områder av de tolv
sansene.
Sanser som er knyttet til den fysiske organisme:

•

Berøring

•

Livssans

•

Egenbevegelse

•

Likevekt

Sanser som henvender seg til omverden:

•

Lukt

•

Smak

•

Syn

•

Varme

Sanser som henvender seg til det mellommenneskelige:

•

Hørsel

•

Språk

•

Tanke

•

Jeg

Beskrivelse av sansene og hvordan de kan pleies
Veien fra inntrykk til uttrykk går fra sanseorganene, via nerve- sansesystemet og til bearbeiding i
tanke, følelse eller vilje. Hvilke inntrykk som tas opp og hvilke som bæres i underbevisstheten kan
aldri forutses. Ord som ”be-grep”, ”tanke-gang”, ”er-kjennelse”, ”for-ståelse” viser sammenhengen
mellom kroppslige sanser og indre bevegelighet. Samspillet mellom sansene og barnets vekst kan
pleies gjennom:

•

Omgivelser som taler til barnets sanser med et tydelig og sannferdig innhold

•

Harmonisk stemning som gjør barna trygge nok til å la inntrykkene synke inn og veves
sammen til en helhet

•

Gjennomskuelige arbeidsprosesser som barna kan etterligne.
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Berøringssansen
Gjennom berøringssansen utvikles menneskets opplevelse av egen kropp. God kroppskontakt og
berøring skaper eksistensiell tillit. Med nyanserte opplevelser gjennom berøringssansen menes
bruk av leketøy i naturmaterialer, som stein, tre, skjell, ull, kongler, skinn, metall, tøy m.m. Dette
er materialer med hver sine kvaliteter. Berøringssansen kan pleies gjennom:

•

Menneskelig berøring

•

Nyanserte opplevelser

•

Naturmaterialer.

Livssansen
Med livssansen iakttas og formidles hele kroppens tilstand til enhver tid. Den er et barometer for
den allmenne situasjon i vår organisme. Den ytrer seg også i forhold til vår psykiske helse.
Livssansen kan pleies gjennom:

•

Riktig ernæring

•

Rytmisk hverdag

•

Gode og levende inntrykk fra omgivelsene

•

Beskyttelse mot belastende inntrykk.

Egenbevegelsessansen
Med egenbevegelsessansen iakttas hvordan kroppens posisjon endres. Gjennom den egne
bevegelsen opplever barnet selvbeherskelse, mestring og frihet. Hver følelsesmessige tilstand
utrykker seg gjennom en bevegelse som aktiverer visse muskelgrupper. Dette viser seg i
kroppsspråket. Egenbevegelsessansen kan pleies gjennom:

•

Bevegelsesfrihet

•

Trygge og utfordrende omgivelser.

Likevektssansen
Med likevektssansen oppleves likevekt og ro. Denne sansen setter oss i stand til å holde balansen.
Den er vårt orienteringsredskap i forhold til likevekten og tyngdepunktet i rommet og i vår egen
kropp. Likevektssansen er lokalisert i øregangen og hjelper mennesket til å oppfatte de tre
retninger, oppe/nede – høyre/venstre – foran/bak. Likevektssansen kan pleies gjennom:
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•

Å la barnet få krabbe, reise seg og gå på egne premisser

•

Å sørge for anledning til variert byggelek

•

Å legge til rette for ulike former for balanselek ut og inne.

Luktesansen
Med luktesansen formidles nærhet til gjenstanden som avgir duft. Den er den første av de fire
følelsessansene. Gjennom denne sansen foregår det en vekselvirkning i forholdet mellom den ytre
verden og menneskets evne til å forbinde stoffet med den fysiske kroppen. Det er særlig organiske
sammensetninger som påvirker vårt duftsenter. Luktesansen kan pleies gjennom å la rommet
fylles med:

•

rene dufter

•

milde dufter

•

dufter fra tilberedelse av mat med gode råstoffer

•

frisk luft

Smakssansen
Med smakssansen formidles opplevelsen av søtt, surt, salt og bittert. Gjennom smakssansen
forbinder mennesket seg inderligere til ytterverden. Denne sansen er en vekselvirkning mellom
ytterverden og menneskets egen organisme. Smaksorganene ligger på tungen og gir oss signaler
om kvaliteten på det vi inntar. Smakssansen kan pleies gjennom:

•

Økologisk mat

•

Hjemmelaget og variert kost

•

Opplevelsen av selv å høste frukt og grønt.

Synssansen
Med synssansen formidles lys og fargeopplevelser. Farge og form påvirker synssansen sterkt.
Øynene må bevege seg for å oppnå synsinntrykk. Slik kan barnet gjenspeile kvaliteter i sitt indre.
Synssansen kan pleies gjennom:
•

Bevisst bruk av farger på rom og interiør

•

Bevisst bruk av belysning

•

Bevissthet rundt naturens rytmer lys/mørke, dag/natt

•

Bevisst bruk av materialkvalitet i leketøyet og utformingen av dette.
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Varmesansen
Med varmesansen oppleves varme og kulde helt inn i de indre organer. Blodet er varmekilden i
hele den menneskelige organisme. Barnas varmesans er ikke ferdig utviklet. Det betyr at det selv
ikke alltid er i stand til å kjenne om det er for varmt eller kaldt. Bevissthet rundt bekledning
vektlegges derfor. Varmesansen kan pleies gjennom:

•

Bevissthet rundt bekledning og behovet hos det enkelte barn

•

Bevissthet rundt romtemperatur

•

Medmenneskelighet og omtanke.

Hørselssansen
Med hørselssansen formidles toneopplevelser som kan åpne indre sjelelige rom. Den omfatter både
det følelsesmessige og det erkjennelsesmessige i en iakttagelse. Bruk av autentisk sang og
originale instrumenter vektlegges. Hørselssansen kan pleies gjennom:

•

Sang og bruk av musikkinstrumenter

•

Stillhet og ro

•

Situasjoner som vekker oppmerksomhet og evne til å lytte.

Språksansen
Med språksansen formidles opplevelse av det innholdsmessige i ordlyden og språket. Barnet
etterligner direkte det språk det blir omgitt av. Dets taleorganer er skapt slik at det kan tilegne seg
et hvilket som helst språk, derfor er det viktig at den voksnes språk er tydelig. Språksansen kan
pleies gjennom at den voksne:

•

Benytter et rikt, tydelig og nyansert språk

•

Lar barnet oppleve et mangfold av sanger, ringleker, rim og regler i barnehagen

•

Praktiserer samsvar mellom språk og bevegelse.

Tankesansen
Med tankesansen formidles forståelsen av en tankerekke. Dette er sansen for oppfattelse av et
annet menneskes tanker. For å kunne anvende denne sansen, må mennesket opptre fullstendig

23
lyttende eller iakttagende. Mennesket må tie i sitt indre. Tankesansen utvikles gjennom
billeddannelse og språkforståelse. Denne sansen kan oppøves og pleies:
•

Gjennom forholdet til andre mennesker

•

Gjennom å gi barna rikelig tilgang til å utvikle egne bilder og forestillinger

Jegsansen
Med jegsansen oppleves det andre menneskes jeg. En vekselvirkning kan oppstå mellom det å
møte seg selv og det å møte et annet menneske. Jegsansen kan pleies gjennom:

•

Interesse

•

Tillit

•

Kjærlighet.

Rytmens betydning for utvikling og læring
Rytme sparer kraft. Dette begrepet fra fysikken kan brukes pedagogisk som hjelp i arbeidet med
barn. Rytme skaper gjenkjennelse og forbindelse i tilværelsen. Rytme gir kraft til lek, fantasi og
glede. Rytme kan være veksling mellom noe som er holdt i form og noe som slippes fri. Rytme
skaper trygghet og forutsigbarhet. Dermed blir oppmerksomhet frigjort. Rytme er et bærende
prinsipp som inngår i alle livsprosesser. En rytme innebærer alltid en balansert veksling mellom to
motsatte kvaliteter eller virksomheter i et mønster som gjentar seg over tid. Alt liv i naturen har
sin rytme, flo og fjære, blomstring og frødannelse, dag og natt. Barnets fysiologiske organisme har
sin egen biologiske klokke som er avhengig av gode rytmer. Åndedrettet veksler mellom inn- og
utpust, stoffskiftet veksler mellom næringsinntak og fordøyelse. Barnet lever rytmisk gjennom
hvile og aktivitet, søvn og våken tilstand. Følelsesmessig er det naturlig for barnet å leve rytmisk
gjennom å søke ut mot verden for siden å trekke seg tilbake og fordøye opplevelser og inntrykk.
Samfunnets og familiens ofte overorganiserte tid preger barnets oppvekst. Barnehagens oppgave
er å harmonisere og utligne ved å bringe en god hverdagsrytme inn i barnets liv.
De rytmiske elementer kan pleies gjennom en klar dagsrytme. En dagsrytme som veksler mellom
utadrettet virksomhet, som fri lek, turer og håndverksaktiviteter og innadrettet virksomhet som
eventyrstund, maling og måltider. Rytme gjelder både for dag, uke og år. Årstidsfestene og
forberedelser til disse er ryggraden i årsplanen. De ulike aktiviteter er bundet opp til årstidene som
er bærere av ulike kvaliteter som gjentas fra år til år. Gjennom gjentagelsen oppleves
forvandlingen.
Bruk av rytme i barnehagen:
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•

Gjentagelse av gjøremål, både daglig, ukentlig og årlig

•

God tid for stillhet og god tid for livlighet og lek

•

Enkle ritualer rundt måltider og eventyrstund, som for eksempel å tenne lys og å synge
bordvers før maten

•

Ringleker og eventyrstund.

Kunstnerisk virksomhet som pedagogisk virkemiddel
Pedagogisk arbeid er i seg selv en kunstnerisk virksomhet. Det innebærer at pedagogen tar ansvar
for det som lever i frihetsrommet mellom seg og barnet. Det vil si å utforme liv og virksomhet i
barnehagen, ikke ut fra gitte regler, forestillinger eller forordninger, men i en selvstendig skapende
prosess. Å arbeide kunstnerisk vil si å skape personlig varme, glede og begeistring i hverdagen.
Våkenhet og bevegelig tankegang fordres og skaper grobunn for:

•

evne til å kunne forme et dynamisk samspill mellom voksen og barn

•

evne til å sette grenser, lede og avlede barn på en kreativ måte slik at barnet blir veiledet
uten å bli krenket

•

evne til å skape forventninger med magisk stemning

•

evne til å kunne forvandle gammel kunnskap så den får nytt liv.

Kunstneriske aktiviteter
Ringen
I steinerbarnehagenes storbarnsgrupper samles tradisjonelt barna til sang, vers og ringleker
daglig. Ringen innledes og avsluttes på omtrent samme måte hver dag. Bevegelsene som ledsager
versene og sangene, fremhever innholdet og støtter barnets språklige utvikling. Innholdet i ringen
er dynamisk sammensatt med alt fra det lille, rolige til det store, kraftfulle både med hensyn til
stemmebruk, bevegelse, tema og grad av voksenstyring. Ringen tilpasses både barnegruppens
modenhet, barnas kultur og årstid. Den samme ringen gjentas over lengre tid. I ringen opplever
barna et sosialt fellesskap og seg selv i forhold til andre. Slik utvikles den individuelle
sosialiseringen. Ringen bygger på og understøtter barnets etterligningsevner.

Pedagogen får

samtidig en unik mulighet til å se hvordan det enkelte barn har det og til å observere barnets
utvikling. Å tre inn i en magisk verden sammen med barna er å gi impulser til deres indre
billedverden.
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Musikk
Musikk stimulerer barnet både fysisk, sjelelig og åndelig. Barnets naturlig medfødte musikalitet
ivaretas og videreutvikles best gjennom å bruke den pentatone skalaen. Det vil si en skala bygget
på fem toner i stedet for den tradisjonelle sjutoners skalaen. Den pentatone skalaen er mer åpen
og er bedre egnet til egen diktning og improvisasjon. Den pentatone sangen kompletteres med
folkemusikk og tradisjonelle barnesanger som beriker barnehagens musikalske miljø. Rytme spiller
en stor rolle i det musikalske. Den voksnes rolle som modell skaper grunnlaget for å videreutvikle
gleden ved sang og musikk.
Bruk av akustiske kvalitetsinstrumenter vektlegges. Instrumenter som lyre, gitar, klokkespill og
gode håndtrommer, er gode supplement til sangen. Innspilt musikk prioriteres ikke. Intensjonen
er at barna skal få oppleve mest mulig ekthet og nærhet gjennom veksling av stillhet og klang.
Dette vil over tid oppøve barnets evne til å lytte og dermed oppnå en mer nyansert hørselssans
med varhet for de små nyanser.

Eventyrstund
Eventyrstunden er omgitt av en fast ramme. Den kan for eksempel innledes med enkel sang eller
musikk og det kan tennes et lys. Fortellingen er oftest et norsk folkeeventyr eller et remseeventyr,
men det også være hentet fra et annet land, et kunsteventyr, noe en har diktet eller opplevd selv
eller en legende knyttet il årstiden. Lengden på eventyret tilpasses barnegruppens modenhet.
Eventyrstunden fremmer språkutviklingen, de rytmiske gjentagelser og melodien i språket.
Folkeeventyrene formidler visdom. De gir næring til barnets moralske fantasi i et billedrikt og
levende språk. Barnet kjenner seg selv igjen i de ulike kvaliteter som eventyrene uttrykker.
Eventyret gjentas over lengre tid enten bare som fortelling eller som bordspill, dukketeater og
drama. Hvordan fortelleren er forbundet med fortellerstoffet er avgjørende for barnets opplevelse
av eventyret.

Modellering
Modellering stimulerer både finmotorikken og forestillingsevnen. Samtidig som barnet oppdager at
noe tar form i hendene deres, aktiviseres sansene.

Innendørs brukes bivoks i ulike farger til

modelleringen. Ute har barna muligheter til å modellere med sand, jord og leire. I modelleringen
utrykker barna sin vilje.
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Maling
Når barna maler, øves deres estetiske sans. Barna får ofte male vått i vått med store pensler på
store ark. Vanligvis benyttes primærfargene.

Barna får oppleve den enkelte farge og når flere

farger benyttes, ser de hvordan fargene blander seg i det flytende, bevegelige elementet. En kan
se malingsaktiviteten som et sjelelig uttrykk.

Tegning
Tegningen uttrykker særlig de første indre forestillinger og spire til tenkning hos barnet. Samtidig
kan fargevalget i tegningen sees som et følelses uttrykk og formgivningen og kraften i tegningen
som et viljesuttrykk. Gjennom tegningen utrykker barnet sitt indre liv.

Eurytmi
Eurytmi er bevegelser som er knyttet til språket. Hver bokstavlyd har sin karakteristiske klang og
kraft som gir spesielle bevegelser. Eurytmien er også knyttet til musikken. Hver tone og hvert
intervall har sin bevegelse. Eurytmiens oppgave er å utvikle et harmonisk forhold hos barnet
mellom bevegelse/ fantasi og musikk/ språk. Det hjelper barnet til harmoni i egen kropp.

Måltid og ernæring1
Næringsrik og sunn mat har stor betydning for barnets utvikling. I den første syvårsperioden er
barnet i sterk vekst. I de første årene legges grunnlaget for barnets egne matvaner. Når det
gjelder ernæring, er det særlig fire områder som er vesentlige.

1

•

Dyrkningsmåte

•

Lagring

•

Tilberedning

•

Rammen rundt måltidet.

Ernæring omtales nærmere i eget vedlegg.
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Årstidsfestene og høytidene som årsplan2
Årsplanen i en steinerbarnehage er bygget opp rundt årstidene og høytidene som hører til i vår
kultur. I tillegg tas det inn tradisjoner fra hele verden. Årstidsfestene kan beskrives som ryggraden
i årsplanen. Hver fest består av en forberedelsestid, selve festen og bearbeidelsen i etterkant. Da
er alle sanger, rim og regler satt sammen til ringlek, farget av den forestående festens kvalitet. Det
samme gjelder de praktiske gjøremål. Eventyrene bærer festens stemning. På denne måten kan
barna både forbinde seg med festenes innhold, gjenkjenne dem med glede og oppdage nye ting i
forhold sin alder. Gjenkjennelse og variasjon over festens innhold skaper forventning og glede. Slik
gir årets rytme gjenklang i menneskets indre. Arbeidet med årstidsfestene og høytidene har som
mål:
•

Å styrke barnets opplevelse av rytme

•

Å formidle sanseinntrykk i forhold til de ulike kvaliteter som hver årstid har

•

Å ta barnas etterligning på alvor

•

Å utvikle barnets takknemlighet, hengivenhet, undring, ærefrykt, omsorg, mot og
medfølelse.

Til forberedelsene og feiringen av hver enkelt fest knytter det seg spesielle praktiske gjøremål, som
gir barna verdifulle opplevelser av gjenkjennelse. Dette bidrar til:
•

Å skape trygghet, glede og mestring

•

Å oppleve lokale og andre kulturtradisjoner

•

Å få et mangfold av sosiale og praktiske erfaringer i forberedelsene til festen sammen med
de voksne.

Årstidsbordet
I de fleste steinerbarnehager lever tradisjonen med årstidsbord. Dette bordet er plassert godt
synlig i rommet og billedliggjør den kvalitative stemningen som årstiden eller høytiden til enhver
tid representerer. Vakre tøystykker skifter farge etter årstidene. På bordet er det bygget opp
landskap av det naturen til enhver tid har å by på. Et vakkert bilde av et årstidstema finnes ofte på
eller ved bordet. Denne lille årstidsscenen fungerer som et rolig punkt i barnets tilværelse og viser
året eller den aktuelle høytiden i skiftende bilder.

2

Årstidsfestene omtales nærmere i eget vedlegg.
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Årstidsfestene i forhold til barna under tre år
For barna under tre år handler det mest om de voksnes holdninger og bevissthet i forhold til
festene. Det handler om et krevende indre arbeid. Målet for den voksne er:

•

Å være bærer av festens kvalitet

•

Å skape stemning og sette festens preg på rommet

•

Å få de større barna med til å skape noe av stemningen for de mindre.

Eksempler følger:

•

Å komme med tente lys og synge Lucia-sangen og dele ut lussekatter

•

Å invitere de små som har glede av det og er store nok inn til de store barna på et
enkelt dukketeater

•

Å la noen store barn være på småbarnsavdelingen og utføre gjøremål i forhold til
en fest, for eksempel å male vakre egg til påske.

Det finnes mange muligheter og ingen fasit bare man gjør det på barnas premisser. Den voksne
må selv ha forståelse for hva det enkelte barnet under tre år næres av. Å bruke de store barnas
omsorg for de små er verdifullt. Dette krever av de voksne:

•

Bevissthet om de ulike alderstrinn og deres behov

•

Bevisst og kreativt samarbeid på tvers av avdelingene

•

Bevisst øvelse i iakttagelse av barna.
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Dokumentasjon og evaluering

Dokumentasjon og evaluering utvikles og benyttes individuelt som verktøy i den enkelte
barnehage.

Samarbeid og samarbeidspartnere
Foreldresamarbeidet
Foreldrene er våre aller nærmeste samarbeidspartnere. Vår felles oppgave er å bygge bro mellom
to arenaer i barnets liv. Barnehagens mål for dette samarbeidet er:

•

Å skape og å opprettholde felles interesse for barnets vekst og utvikling

•

Å verne om barndommen

•

Å formidle kunnskap om steinerpedagogikken

•

Å skape tillit

•

Å være inkluderende

•

Å skape varme og humor mellom mennesker

•

Å skape fellesskap og samarbeide i foreldregruppen

•

Å gi tydelig informasjon.

Foreldrene deltar på:

•

Foreldremøter

•

Årstidsfester

•

Dugnader

•

Foreldreseminarer

•

Foreldresamtaler

•

Julemarkeder og andre markeder.

Overgangen fra barnehage til skole
Barnet i 5 - 6 årsalderen er i en overgangsfase fra å ville til å skulle. Det er en stor og viktig
omveltning i både barnets og foreldrenes liv. Steinerbarnehagene og steinerskolene har i denne
overgangen tett samarbeid som kan gå ut på:

•

Å ha felles informasjonsmøter

•

Å samarbeide rundt barn og foreldre
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•

Å gi gode overleveringer

•

Å lytte til hverandre og dra veksel på hverandres kunnskap om første og andre
syvårsperiode.

Barn med spesielle behov
I steinerbarnehagene finnes også spesialpedagogiske tilbud og terapi. For at foreldrene skal kunne
nyttegjøre seg av tilbudene til barnet, har barnehagene til oppgave:

•

Å informere om hvilken kompetanse som finnes ved den enkelte barnehage

•

Å informere om hvilke tilbud som finnes generelt.

Her nevnes ulike terapiformer:

•

Helseeurytmi

•

Helsepedagogikk

•

Maleterapi

•

Musikkterapi

•

Språkforming

•

Antroposofisk medisin.

Steinerbarnehagene benytter de samme tilbud som de offentlige barnehagene gjør, og man
samarbeider med den lokale pedagogisk- psykologiske tjeneste.

Helsestasjonen
Steinerbarnehagene har de samme tilbud og de samme muligheter for samarbeide som andre
barnehager.

Kommunen / bydelen
Steinerbarnehagene er med i samordnet inntak. Barnehagene mottar offentlig statsstøtte og
kommunal støtte på lik linje med andre private barnehager. Det tilstrebes et positivt samarbeid
med kommunen / bydelen. Man deltar der det er hensiktsmessig på styrermøter og andre møter og
kurs kommunen har.
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Kvalitetsutvikling og kompetanseheving

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo
Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo har lærer- og førskolelærerutdanning med bachelor og mastergrad i
steinerpedagogikk. Førskolelærerlinjen tilbyr heltidstilbud over tre år og et deltidsstudium over fem
år. Steinerbarnehagene og høyskolen samarbeider om:
•

Å ha et tett samarbeide rundt studentene og øvingslærerne

•

Å gi studentene praksisperioder

•

Å evaluere studentenes ferdighet og egnethet for førskolelæreryrket

•

Å utveksle erfaringer om førskolepedagogikk

•

Å utvikle pedagogikken

•

Å dra veksel på hverandres kunnskap i undervisningen.

Steinerbarnehagestevnet
Dette stevnet arrangeres hvert år. De ulike barnehager bytter på å være stevneansvarlige i
samarbeid med forbundets styre.

Foredragsholdere hentes både i Norge og fra andre steder i

verden. På stevnene holdes forskjellige kurs både av teoretisk og kunstnerisk - praktisk art. Dette
bidrar til kompetanseheving for våre medarbeidere.

Regionale møter
Det holdes regionale møter mellom steinerbarnehagene i de ulike landsdeler.

Oslokurset / Barnehagekurset
Disse ukeslange kursene blir arrangert i august hvert år.

Internasjonale stevner og kurs
Kurs som er arrangert av IASWECE eller andre steinenerpedagogiske institusjoner, annonseres i
tidsskriftet ”Årstidsbrevet”.

32
Årstidsbrevet
Dette er et pedagogisk tidsskrift for våre medlemmer og gis ut av Steinerbarnehageforbundet i
Norge. Her finnes pedagogiske artikler, debattinnlegg og informasjon om kurs, nye barnehager,
politisk stoff osv. Bladet gis ut fire ganger pr. år.

Organisasjon
Steinerbarnehagene i Norge er organisert i et eget forbund og er egen høringsinstans for politiske
myndigheter. Forbundet Steinerbarnehagene i Norge har et styre bestående av minst 5 personer
ifølge sine vedtektene:

•

Styreleder

•

Sekretær

•

Representant for IASWECE ( Det internasjonale Steinerbarnehageforbund )

•

Ansvarlig for steinerbarnehagenes tidsskrift ”Årstidsbrevet”

•

Øvrige styremedlemmer.

Forbundet har som oppgave:

•

Å beskytte bruken av navnet ”Steinerbarnehage”

•

Å være tillitsorgan for den enkelte barnehage

•

Å være bindeledd mellom barnehagene

•

Å godkjenne nye steinerbarnehager

•

Å ivareta og utvikle steinerpedagogikken

•

Å samarbeide med Steinerskoleforbundet

•

Å samarbeide med de politiske myndigheter

•

Å utarbeide pedagogisk plan for steinerbarnehagene

•

Å være et informasjonsorgan

•

Å arrangere barnehagestevner, kurs og møter i samarbeide med barnehagene

•

Å ha kontakt og samarbeide med IASWECE.

Som medlem av IASWECE ønsker vi å bidra til globalt samarbeide omkring Rudolf Steiners
pedgogiske og kulturelle impulser. Dette gjøres ved:
•

Å bidra på internasjonale stevner og kongresser

•

Å være støttespillere og rådgivere for utdannelsessteder, seminarer og steinerbarnehageinitiativer

•

Å støtte og bidra i forskningsarbeid

•

Å beskytte navnene ”Rudolf Steiner” og ”Waldorf” mot misbruk i pedagogiske i
sammenhenger.
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Den enkelte steinerbarnehage
De fleste steinerbarnehager er organisert som ideelle stiftelser. Barnehagene er underlagt de
samme styringsformer som andre barnehager, men tilstreber innad en kollegiestyrt styreform. Det
innebærer regelmessige kollegiemøter som inneholder:

•

Pedagogiske studier

•

Kunstnerisk virksomhet

•

Samtaler om barn/ planlegging/ evalueringer og tiltak

•

Planlegging/ evalueringer av årsplan/ årstidsfester

•

Samarbeidsmøter med Steinerskolen.

Steinerbarnehagene er som forbund medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Der flammer sol i alt der gror
I børn og træer og milde ord
Og alt i livets toneart stemt
Har vækst til barnets fremtid gemt.
Tving ikke
Byd ikke
Skænk dem former at spejle sig i
Legen er evig som drømmen
Lær dem at lege sig fri.
Halfdan Rasmussen.
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Innledning
Barnehagebarn tilbringer mye av sin tid i barnehagen og spiser opp til tre av sine måltider der. Det er viktig at
maten de får er sunn og god. Dette gir oss en unik mulighet til å kombinere sunn ernæring med gode
sanseopplevelser og gode vaner. I barnehagen lager vi selv den maten vi spiser til daglig, og forberedelsene
foregår i rommet der barna er. Det er gjennomskuelig for barna, og de kjenner duftene omkring seg. De voksnes
arbeid med matlaging og husarbeid gir impulser til barnas lek, og om de har lyst, kan de gjerne delta. Vi tar dem
likevel ikke bort fra den egne leken. Ofte lager noen barn ”mat” i dukkekroken samtidig. Vi etterstreber at hvert
enkelt måltid skal være ernæringsmessig riktig sammensatt. Maten skal lukte og smake godt, se delikat ut og
gjerne også passe til årstiden (for eksempel brenneslesuppe om våren og blomkålsuppe om høsten). Vi har en
godt innarbeidet ukerytme og dagsrytme, men også rom for små overraskelser.
Måltidet kan bestå av grønnsaksuppe, grønnsakspizza, hirseform med grønnsaker grøt eller müsli av forskjellige
kornslag, rundstykker / brød med smør og forskjellig pålegg. Stort sett drikker vi vann eller urtete til maten.
Menyen er lik fra uke til uke. Grunnstammen i barnehagemenyen er korn. Kornet vi bruker, er biologisk-dynamisk
dyrket hirse, havre, bygg, hvete og rug. Dessuten bruker vi lettfordøyelige grønnsaker og krydder, meierismør og
olivenolje, egg fra lykkelige høner og lite salt og sukker. Vi bruker i størst mulig grad økologisk eller biodynamisk
dyrkede matvarer. Noen dyrker også selv.

Kokekarene bør være av leirgods, støpejern eller rustfritt stål.

Aluminiumskjeler anbefales ikke som kokekar fordi aluminium frigjøres ved oppvarming og aluminiumssalter
oppløses lett av syrer, og giften går ut i maten.
Melk og hvete kan være allergifremkallende, likeså citrus, jordbær, nøtter og egg.
NB! Honning skal ikke gis til barn under ett år på grunn av boutulisme. Det er et nervetoxin som finnes i naturen
og som biene kan dra med seg i honningen. Det kan være dødelig for barn under to – tre år å få i seg dette
stoffet.

Et eksempel på hvordan vi kan forholde oss til kornet i barnehagen:
Om våren får barna oppleve at vi raker og gjødsler jorden, blander inn vår egen kompost og gjør vårt lille
jordstykke klart for såing. Så sår vi kornet i fellesskap og kan følge veksten utover våren og forsommeren. Når
barna kommer i barnehagen igjen etter sommerferien, har kornet vokst og er nesten ikke til å kjenne igjen. Det
dufter godt og ser vakkert ut. Vi undrer oss sammen over dette og over hvordan kornet kan bli til mel. Etter noen
uker er kornet blitt modent og skal skjæres. Så tørker vi det i buketter oppunder taket, tresker og maler det til
mel som vi baker de vidunderligste rundstykker av til høsttakkefesten. Litt korn kan vi ta vare på for å ha til
såkorn neste år. Alle disse prosessene tar vi oss god tid med. Den lille åkeren blir heller ikke glemt. Den blir raket
fint

og

til

slutt

dekker

vi

jorden

med

halm,

så

den

får

hvile

godt

om

vinteren.

Denne måten å forholde seg til kornet på gir gode muligheter for etterligning og sansning, og støtter på en fin
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måte det rytmiske livet, som vi prøver å gi barna i barnehagen. Vi får en opplevelse av årstidene. Barna lærer
uten intellektuell forklaring.
I rå føde finnes naturlige, aromatiske smaksstoffer. Noen av disse forsvinner ved koking. Forskning viser at der
hvor de aromatiske stoffene mangler, opptrer maten som et irritasjonsmoment i magen og fremkaller en sterk
tilstrømning

av

hvite

fordøyelsesleukozytose.

blodlegemer
Gis

(noe

som

råkost

ellers

foran

skjer
kokt

ved

betennelsestilstander).

mat

oppstår

ikke

Dette

kalles

leukozytose.

Frukt utnyttes best når den er nyskåret og spises for seg, helst tidlig på dagen. Hvis frukt og grønnsaker skjæres
opp og blir liggende før servering, vil en del av vitaminene bli borte.
Barnehagemenyen er i hovedsak vegetarisk. De aminosyrene man trenger for å danne menneskeprotein, finnes i
rikt monn i vegetarisk kost. Hvis man sammenligner tennene, enzymene i spyttet, magens evne til nedbrytning av
kolesterol og urinsyre, fordøyelseskanalens lengde og andre fysiologiske forhold, ser man lett at vi ligner svært
lite på de kjøttetende dyrene. Plantekost inneholder en mengde stoffer som kan stimulere immunsystemet; blant
annet vitamin C, antioksidanter og betakaroten. Faste måltider virker velgjørende på fordøyelsen. En fast meny
gjennom uken gjør dagene oversiktlige for barna.

Forslag til en ukemeny

•

Mandag : Grøtdag: For eksempel hirse, havre eller ris

•

Tirsdag :

•

Onsdag : Grønnsaksuppe eller ovnsbakte grønnsaker

•

Torsdag : Pasta eller ris med grønnsaker og ost, gjerne med en salat

•

Fredag : Pai, pizza med råkost til eller pannekaker.

Brød med variert pålegg

Drikke er vann, urtete eller melk.

Mat vi bruker ofte eller av og til
AGURK er svært vannholdig. Den har A, B og C-vitamin og mineraler.
BRENNESLE har vitamin A og C, jern, kisel, svovel, fosfor, kalium og mineralsalter. Den sies å ha dobbelt så stor
næringsverdi som gulroten. Unge skudd tørkes om våren. Vinterstid kan en bruke tørket brennesle i brøddeigen
og i supper og sauser.
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BROKKOLI er rik på jern og krom og har en enestående samling antioksidanter.
BØNNER og LINSER. Rik på jern og vitaminer, protein og fiber, relativt tungt fordøyelig. De røde, splittede linsene
har jern og protein og er mer lettkokte enn de grønne, som har noe mer vitaminer og mineraler. Grønne linser er
fine til spiring, da øker også vitamininnholdet ytterligere.
EGG kan være allergifremkallende. Det bør brukes med måte også til barn over 1-2 år. Kvaliteten er viktig.
FRUKT inneholder vitaminer, mineraler, vann, sukker og fiber. Det skjerper smakssansen og appetitten.
Appelsinens høye

innhold av

C-vitamin gjør den til en meget viktig C-vitaminkilde, spesielt i

vinterhalvåret. Citrusfrukter kan være allergifremkallende, gis helst til barn over 1-2 år.
Eplet er den mest betydningsfulle fruktart her til lands. Har jern og fosfor og vitaminer, særlig C-vitamin.
De fleste vitaminene sitter like under skallet. Rått, revet eple er et velprøvd middel mot diare.
Bananen har svært høy næringsverdi, er

lettfordøyelig og rik på karbohydrater. Den har A-, B- og E-

vitaminer, og inneholder bl.a. fosfor, kalsium, jern og sink.
GULROT er et næringsmiddel med allsidig virkning. Den er ganske lettfordøyelig og regnes som meget god til
barn. Rik på organisk sukker (6-10%). Gulrot inneholder store mengder karoten som omdannes til A-vitamin i
kroppen. Gulrot regnes som vår viktigste A-vitaminkilde. Den inneholder også B- og C- vitamin og viktige
mineraler som kalium, kalsium og jern.
HVITLØK gir økt livslyst og energi. Dette “tryllemiddelet” ødelegges heller ikke av koking og tørking.
KIKERTER har en fin, litt nøtteaktig smak. De har mye protein, fiber, jern og kalium.
KORN. De 4 brukte kornsorter er rug, bygg, hvete og havre. Korn modnes i sollyset og hører til i gruppen
“syremat”. Fra et antroposofisk synspunkt er korn den mest harmoniske næringskilde vi har. Eggehvite i korn sies
også å være den beste proteinkilden for mennesker, men det er viktig at hele kornet blir brukt.
Korn kan gis på flere måter,- spiret, bløtlagt rått, som kokt grøt og som brød.
Havre er et nordisk kornslag. Havre inneholder forholdsvis mye eggehvite og hele 7% fett. Havrens
kullhydrater er lettfordøyelige og gir grunnlag for muskelaktivitet. Havren er rik på kisel og sporstoffer,
magnesium og jern.
Hvete har kalk og mye kullhydrater.
Spelt er en hveteart. Den høstes tidlig og tørkes over brennende tre. Ellers som hvete.
Bokhvete er ikke korn, men en pileurt. Regnes likevel som en verdifull kornfrukt.
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Hirse kommer fra Afrika og inneholder mye kisel og en del fluor. Vi bruker hirse til grøt og ellers hvor man
tradisjonelt bruker ris, da vi opplever at den er lettfordøyelig og gjør barna godt. Hirse er også raskere å
tilberede enn ris. Den må skylles veldig godt før bruk, da den inneholder såpestoffer som smaker bittert.
Ris er østens kornslag nr.1. Den er en vannvekst. Ris er lettfordøyelig og gir liten risiko for
intoleransereaksjoner. Risavkok motvirker diare, riskli motvirker forstoppelse. Ris inneholder ikke gluten.
MAIS er vestens kornslag. Vi bruker av og til hele maiskorn i suppe eller pizzasnurrer. Mais inneholder
ikke gluten.
Bygg var grekernes korn. Det inneholder mye eggehvite, kisel og mineraler. I bygg foregår en sterk
kullhydratprosess, som kommer til uttrykk i sukkerutviklingen i modningen. Maltekstrakt av bygg er ofte
meget søtt. Bygg er rikt på krom og inneholder kraftige antioksidanter.
Rug er det mest nøysomme av våre kornslag. Rugen er, gjennom sitt innhold av fett, eggehvite og
kullhydrater, beslektet med bygg, men inneholder av mineraler mest kalium. Rug krever forholdsvis mye
av fordøyelsen, men blir lettere fordøyelig når den ristes. Fordi den er så tungt fordøyelig, gir vi den til
barna (over 3 år) i form av vel bearbeidet fullkornbrød, eller venter helt med å gi den til barna er nådd
skolealder.
KÅL tar lett opp stoffer fra kunstgjødsel. Inneholder mange antioksidanter.
KÅLROT Som kål. Dessuten rik på vitamin C.
LØK. Løken har svovel og fosforrike eteriske oljer. Bare overgått av hvitløken blir løk omtalt i folkemedisinen som
vidundermiddel. Den er en kraftig antioksidant og har B -C og D-vitaminer
LØVETANN er rik på B og C- vitaminer. Unge blad brukes rå, f.eks. i salat.
MELK har kalsium og A, B1 og D-vitaminer. Den er sensibel, opptar lett lukt, bakterier og andre miljøpåvirkninger.
Syrnet melk med levende bakteriekultur er lettere fordøyelig enn søt melk.
OLIVENOLJE er en kraftig antioksidant. Bruk helst kaldpresset jomfruolje av høy kvalitet.
OST. All vanlig, hvit ost unntatt cheddar og økologisk norvegia er tilsatt E 251, nitrat, som kan omdannes til nitritt
i kroppen (Brunost har ikke dette tilsetningsstoffet, men inneholder mye sukker).
PAPRIKA er rik på A, B og C-vitamin og mineraler. Grønn (umoden) paprika inneholder bare halvparten så mye
vitaminer.
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POTETEN virker basisk. Tidligere regnet vi poteten som vår viktigste C-vitaminkilde. Dersom poteter kokes med
skallet på, dekkes en del av kroppens behov for C-vitamin. Den gir også B-vitamin, karbo-hydrater, jern, fiber og
stivelse.
RØDBETER inneholder mye jern, kalium, kalk og svovel.
SALT. Ved siden av tørking, har salting i tusener av år vært vår viktigste konserveringsform. Saltet trekker
sammen, samler. Det trekker inn i maten og binder til seg vannmolekyler. Salt utskiller kalsium, d.v.s. at
benbygningen svekkes. Jo mer salt (natrium) du inntar, jo mer kalsium mister du. Bruk salt med måte til barn, og
helst havsalt.
SELLERI er rik på natron og er sterkt basedannende.
SESAMFRØ er rik på olje, den har bl.a. sink, selen, jern, kalk, fosfor, jern, kalium, flerumettet fett, B-og Evitaminer, aminosyrer, proteiner og fiber. For at vi skal kunne nyttiggjøre oss det kalsium - og jernrike skallet, må
frøene males.
SKVALLERKÅL (eller hanefot) er rik på C- vitamin. Unge skudd og blad brukes helst om våren. De finklippes og
kan brukes som dryss over mat, som salat, stuet eller som suppe.
SMØR er det eneste meieriproduktet som ikke er syredannende.
SOLSIKKEFRØ

er

spesielt

rike

på

flerumettet

fett,

proteiner,

vitamin

E

og

mineraler.

Brukes også rå.
SPINAT og MANGOLD har stort proteininnhold. Opptar spesielt lett nitrat fra kunstgjødsel. Har rikelig med jern og
alle vitaminer. Spinat er en svært god kilde til antioksidanter. Rik på betakaroten, lutein og fiber. Noen av
antioksidantene forsvinner ved koking.
SUKKER. Både raffinert og uraffinert sukker har svært lavt næringsinnhold. Også uraffinert sukker gir
karbohydrater uten særlig næring. Den menneskelige organisme danner selv sukker, hovedsakelig av fett og
stivelse. Som søtningsmiddel til barn kan isteden anbefales frisk eller tørket frukt og eventuelt lønnesirup eller
maltekstrakt av bygg.
TE. Karve er magestyrkende og appetittvekkende. Kan gjerne brukes til barn sammen med fenikkel og anis. Disse
skal

behandles

likt

(kokes

noen

minutter),

for

det

er

frøene

man

bruker

hos

dem

alle.

Blader fra solbær, bjørnebær, eple og bringebær (før blomstring) har det samme vitamin- og næringsinnhold som
bærene og kan gjerne utgjøre grunnstammen i te til småbarn. Man kan variere med eller tilsette andre ting, som
for eksempel: brennesle, sitronmelisse, kamille, mynte, nype, lindeblomst eller hawaiirose. Te av blader og
blomster skal trekke noen minutter under lokk, ikke koke. Te til barn må ikke lages for sterk. Den trenger ikke
søtes, men kan eventuelt tilsettes noen sitrondråper.
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TOMAT er rik på A og C-vitamin og rik på kalium, fosfor og kalcium. Tomatens røde fargestoff, lykopen, er dobbelt
så effektivt som betakaroten, fargestoffet i mørkoransje og mørkegrønne frukter og grønnsaker. Motvirker
syreoverskudd i kroppen.

Tilberedning av korn til lunsjretter
Kornet må alltid vaskes / skylles før bruk.
1. Hele korn legges i bløt natten over (ikke mer enn 10 timer, da starter spiringsprosessen). Bløtevannet slås
av, og kornet legges i en ovnspanne og ristes i stekeovnen ved ca. 150 grader i en times tid. Deretter
kokes det. Denne prosessen gjør at kornet blir mer lettfordøyelig. Smaken blir også bedre om vi rister
kornet før bruk.
2. Man kan også utelate bløtleggingen og riste det vaskede kornet direkte i gryta med eller uten olje (rør
godt!) før man koker det.
3. En tredje fremgangsmåte er at man koker opp kornet på sterk varme, og så lar det trekke til det er ferdig.
Denne fremgangsmåten er spesielt velegnet for hirse, ris og bokhvete.
4. Tilsett salt etter koking. Salt binder og gjør at kornet trenger lengre koketid.

KORN

VANN

KOKETID

KRYDDERFORSLAG

1 del BYGG

3 deler

2 timer

Merian, salvie, rosmarin,
basilikum

1 del HVETE

2,5 deler

2 timer

Alt mulig

1 del RUG

2 deler

2 timer

Timian, koriander,
salvie, karve

1 del HAVRE

2 deler

1 time

Finhakkede nøtter,
laurbær, urtesalt,
timian, muskat,
koriander

1 del HIRSE

2 – 2,5 deler

30 min.

Ost, paprika, løpstikker,
fenikkel

1t. 30 min.

Ost, karri, paprika,
chilipepper

1 del RIS
1,5 – 2 deler
Ris er svært følsom for vann. Jo større mengde
ris, jo mindre vann i forhold til risen
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Forslag til sammensetning av korn og grønnsaker
Ris og hirse er de “letteste” kornsortene, og de kan derfor kombineres med litt tyngre mat.
RIS: Stekte grønnsaker, bønnestuinger, linser. Også til kjøtt og fisk.
HIRSE: som ris.
HVETE: Kokte og stekte grønnsaker av mange slag. Spesielt kanskje gulrøtter. Dessuten stuinger.
HAVRE: Stekte grønnsaker og nøtter.
RUG: som hvete.
BYGG er den tyngste av kornsortene. Den krever derfor lettere tilbehør som f. eks. kokte gulrøtter og blomkål,
revne rødbeter, gulrøtter og epler. Bygg er rik på krom.
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Fødselsdagsfesten
I vår kultur og i store deler av verden er det tradisjon at den dagen vi fyller år blir markert. Dette

．．．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
vikti
g å ．
være
．．．．．．
．．．．．lydhør
．．．．．．．en slik dag, så ikke grensene for hva det enkelte fødselsdagsbarn opplever

gjelder særlig barnas fødselsdag. Denne festdagen er en dag da den lille jubilanten føler seg

spesiell, og hun eller han skal få lov til det. For barnet er identitet knyttet tett opp til alder. Det er
som godt overskrides.

I et antroposofisk perspektiv har den enkelte individualitet en historie som strekker seg utover
menneskets opphold på jorden. Dersom fortelleren i barnehagen føler seg vel med det, kan et
eventyr som speiler noe av et slikt livssyn brukes. Det er viktig at fortelleren gir barnet et bilde
som også hun eller han selv kan forbinde seg med som voksen. Dersom det ikke føles riktig, kan
en historie som begynne med at barnet fødes fortelles. Det er fint å flette inn konkrete detaljer
som barnet kjenner igjen og som gir det den gode følelsen av at denne historien er akkurat min.
Kanskje vil en også tenne ett lys for hvert år som nevnes.
Om bordet er fint dekket med servietter og vakre glass, lys og blomster, behøver ikke selve maten
å være så annerledes enn ellers. En isbit i vannet kan være nok. Dette avhenger av hva barna og
de voksne er vant til.
Under feiringen får barna kanskje en krone og en liten gave fra barnehagen.

Høsttakkefesten
Denne festen feires i mange kulturer og har lange og varierte tradisjoner. Festen har både kristne
og ikke-kristne røtter. Som voksne kan vi kjenne takknemlighet over alt naturen byr oss om
høsten. Vi ønsker at denne takknemlighetsstemningen skal videreføres hos barna og skape rom for
undring og glede.
Festen forberedes i lang tid. Kanskje begynner vi allerede om våren, når korn og frø såes og
potetene kommer i jorden. De siste ukene før festen fortelles det eventyr og synges om alt det
som preger denne tiden. Her, som ellers, må det som er typisk i landsdelen og de lokale skikkene
spille en stor rolle. Få vestlandsbarnehager kan besøke duftende kornåkrer og ikke mange
østlandsbarnehager kan oppleve sauene komme ned fra fjellet. Likevel har vi mye felles, og i de
fleste steinerbarnehager forberedes festen med maling av korn, kjerning av smør, bakst og
grønnsakshenting. Et bugnende årstidsbord fylles opp med alt som hentes inn. Den siste uken kan
vi be foreldrene ta med seg noe til bordet. Slik bidrar alle.
Selve festdagen kan man feire alene eller man kan velge å invitere familiene til ring og et stort
felles måltid.. Er dette en familiefest, styrker den også tilhørigheten for store og små. Samtalene
flyter lett over den herlige maten. En slik fest hjelper barna til å føle kjærlighet og samhørighet
med naturen. I uken etter høstfesten, nytes enda restene.
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Mikaelsfesten
Mikaelstiden innledes 29. september. Denne festen har en helt annen karakter enn den
tradisjonsrike og åpne høstfesten. Om den kommer før eller etter høstfesten, vil variere fra
barnehage til barnehage og kanskje fra år til år. Noen vil nok også velge å feire disse to festene
sammen selv om dette krever stor bevissthet og nøye planlegging.
Mikaelsfesten har flere betegnelser og flere tradisjoner. I Norge er festen blitt kalt Mikkelsmess.
Primstavmerket er ofte en vekt. I Draumkvedet heter Mikael Sankte Såle-Mikjel. ”Sål” betyr ’sjel’.
Denne betegnelsen knytter seg til forestillingen om at Mikael hadde som oppgave å veie sjelene på
dommedag. Andre kaller dagen Mikaeli og knytter den særlig til historien om erkeengelen Mikael
som vant over dragen (Johannes Åpenbaring 12, 7-9).
I vår kultur har denne dagen sjelden vært markert i moderne tid. Rudolf Steiner så imidlertid en
betydning i å feire en fest som peker fremover på denne tiden av året. Høstjevndøgn er passert, og
en mørkere tid er i vente. Som voksne kan vi fornemme hvilke egne indre og ytre ”drager” som
utfordrer oss i kanskje i form av fristelser, unnlatelser og intoleranse i vår tid. Både utholdenhet,
fasthet, mot og vennskap kreves for å nedkjempe disse ”dragene”.
Motivet i barnehagen i denne tiden er nettopp mot og utholdenhet. Eventyr som tar opp kampen
mellom det onde og det gode; den lille som kan være modigere enn den store, ridderen som vinner
over dragen og vinner prinsessen eller Askeladden som vinner over trollet blir fortalt.
Denne festen skal helst ikke preges for sterkt av tradisjon og faste former. Den forutsetter at man
stadig er åpen for nye impulser. Festen i barnehagen kan gjerne variere fra år til år, men for barna
er det godt at noen elementer går igjen. Det sies at hesten er et symbol på forstand. Ridderen og
hestens hans er gjerne et element som kan gå igjen. Barna får også ofte male sine egne
ridderbånd, og etter en dristig tur langs en krevende hinderløype blir de kan hende slått til
Mikaelsriddere ved et gnistrende bål der riddermåltidet etterpå inntas.

St. Martin / Lanternefesten
Lanternefesten 11.november bygger på legender som er knyttet til helgenen St. Martin.
Lanternefesten er av gammel opprinnelse. Kålrot og gresskar ble hult ut og et lite lys ble satt i
midten. I dag opplever vi knapt mørket, verken ved skumring eller gry. Det tiltagende mørket ute i
naturen kan likevel få oss til å våkne opp. Vi vil ikke la oss overmanne av mørke, men tenner vårt
eget lille lys. Vårt bevissthetslys i tenkningen. Det lille lyset i lanternen.
Høsten og vinteren får en god begynnelse med lanternefesten. Festen forberedes i ukene i forveien
særlig med at barna lager sine egne lanterner. I ringen øves sanger som brukes under selve
festen. Kanskje fortelles også en legendene eller en annen historie om lys i mørket, om samhold og
hjelpsomhet.
Festen feires vanligvis sent på ettermiddagen når mørket har falt på. Barn og foreldre samles med
lanternene sine og synger lanternesangene mens de vandrer i en lang lysende rekke. For barna er
stemningen en slik kveld en stor og verdifull opplevelse som gir rike og varme minner.
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Adventshagen
Advent betyr ”komme”. Denne festen oppsto ut fra et behov for å skape en enkel og symbolsk
opplevelse av hva ventetiden bærer bud om, og hva mennesket selv kan bidra med i verden. Tidlig
i adventstiden samles det mose, einer eller granbar som legges i en stor spiral. Innerst i spiralen
tennes ett eneste stort lys.
Selve festen kan gjerne legges til en tid på dagen da det er mørkt ute, ellers må den holdes
innendørs og rommet må blendes av. Barna sitter i ring rundt spiralen. Høytiden kan gjerne
rammes inn av enkel musikk og innledes med en fortelling. Nå får ett og ett barn ta med seg et
eple med et utent lys og vandre veien helt inn til det store lyset. Der får de tenne sitt eget lille lys.
På veien ut igjen setter de lyset fra seg i spiralen. Etter hvert blir rommet lysere og lysere. Mens
barna går, lyder vakker musikk og sang fra alle rundt. Noen barn trenger følge på veien, og det er
også fint om noen voksne tar med seg et lys, tenner det og setter det i spiralen inn i mellom
barnas vandringer.

Julespillet
Julespillet finnes i mange variasjoner i hele den kristne verden, og røttene strekker seg langt
tilbake. I mange steinerskoler fremføres årlig det gamle middelalder spillet fra den tyske landsbyen
Oberofer. Noen barnehager har satt elementer av dette spillet sammen til et enkelt syngespill for
små barn der alle kan delta, eller de har skapt andre små julespill, for eksempel med utgangspunkt
i en sang.
For barna er det å få på seg de enkle kostymene en stor opplevelse. Med ett er de selv og vennene
hensatt til en helt spesiell stemning. Når spillet gjentas mange ganger gjennom adventtidens fire
uker, ser en ofte at enkelte barn stadig foretrekker den samme rollen, og en kan tenke seg at
akkurat den gir barnet noe helt spesielt.
I mange barnehager vil foreldrene få oppleve julespillet som en avslutningsfest før jul. Bildet av de
barna som fremfører julenattens hendelser, er en verdifull gave å ta med seg i hjertet for mor og
far.

Helligtrekongersfesten
Noen barnehager starter det nye året med å videreføre julespillet, men nå er hyrdene byttet ut
med de tre hellige konger og spillet har fått en annen kvalitet. Andre velger å fortelle historien om
de tre kongene, mens noen bare tenner et helligtrekongerslys eller synger sanger om kongene.
Festen bakgrunn er de tre vise menn som kom til Betlehem med gaver til det lille jesusbarnet.
Barna opplever en glede over at stemningen som var i barnehagen før jul blir videreført og denne
festen kan være med på å klinge ut overgangen fra julens høydepunkt.
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Fastelavn / karnevalsfesten
Denne festen har røtter i både kristen og hedensk skikk. Den hedenske bakgrunn har med
fruktbarhet å gjøre. I gamle dager ble fastelavensriset brukt til å frembringe fruktbarhet over det
kommende år, både på marker og blant mennesker. I andre tradisjoner ville man rense seg for
dårlige egenskaper eller uvaner. Dette ble og blir i mange deler av verden enda synliggjort
gjennom bisarre dyremasker. I kristen tradisjon var dette den siste festen før fastetiden.
Karnevalstiden i barnehagen har en annen karakter. Det er en fest som inneholder masse humor,
moro og glede. Festen har ofte en ramme rundt et tema som skifter fra år til år avhengig av
barnegruppen. Bare fantasien og alder på barna setter grenser på hva slags tema man velger.
Viktig at både barn og voksne har det moro og at det er plass for mye tøys og tull.
Alle som vil får kle seg ut i enkle kostymer, et hatt, bukseseler eller et tørkle kan være nok
forvandling for barna. Vi unngår masker og for mye sminke fordi det er viktig at barna, på grunn
av trygghet, kjenner hverandre igjen og vi appellerer til det vakre rundt oss. Det kan ofte være nok
for barna at barnehagen forvandles ut fra valgt tema til et vakkert, magisk sted, hvor barna for tid
til å undre seg.
Maten spiller en stor rolle på alle fester, men det er ikke så mye ekstra som skal til før det blir
festmat. Det kommer an på hvordan vi tilbereder og serverer maten. Frukt skåret opp på en
spesiell måte, kan være nok til at det er fest.

Påskefesten
Med

påskefesten

synliggjøres

oppstandelseskreftene

i

naturen.

Våren

markeres,

og

hovedbudskapet er muligheten til forvandling og det nye liv. Nå er vinteren er over de fleste
steder, det blir lysere og det begynner så vidt å spire rundt oss i naturen. Mange sår inne. Det er
en fest for alt som spirer og gro. Noen forteller en historie om påskeharen og forbereder at
påskeharen skal komme. Det er like spennende hvert år om påskeharen har funnet veien hit. Noen
ganger legger vi ut en gulrot og det hjelper!! Det dekkes til måltid, og vakre fargede egg hører til
på bordet. I ringen synges det om påskeharen og kyllinger:

Pinsefesten
Pinsefesten er en fest for brorskapet mellom alle menneskene over hele jorden og samtidig en
vårfest. Pinsen kalles også blomstenes og språkets fest. Pinsefesten er forbundet med lys og luft.
Luftens element blir feiret, og mange lager pinse-fugler med barna. Barnehagen blir ofte pyntet
med løv, blomster og fugler. Menneskenes evne til kommunikasjon, medfølelse og vennskap
symboliseres mange steder ved at hvert barn får tenne sitt eget lille flytelys mens man tenker på
en venn. Sammen feirer vi det menneskelige språket og at naturen springer ut
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St. Hans / sommerfesten
Bakgrunnen for å feire St. Hans er Johannes døperens fødselsdag. Men i førkristen tid feiret man
også midtsommer. Man tente bål på bakketoppene, danset i lange rekker og gav seg hen til
naturen i glede. Denne festen faller ofte sammen med avslutningen før sommerferien og festens
budskap er gleden over lyset og sommeren. Samtidig er det en høytidelig markering for dem som
går ut av barnehagen for å begynne på skolen. Denne festen har glede og begeistring i seg, men
også vedmod over noe som er over. ”Skolebarna” har kanskje forberedt noe de vil vise foreldrene
som kan være høydepunktet på festen.
Dette er en fest som handler om fellesskap og avskjed. Voksne og barn i lek og latter og gode
minner som taes med på veien enten barna skal på skolen eller kommer tilbake etter ferien.

