
Eplekarten Steinerbarnehage og fagområdene i den offentlige rammeplan
Steinerbarnehagene i Norge har sin egen pedagogiske overbygning nedfelt i ”Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og første klasse” som kom ut i revidert form i 2008. Vi er likevel underlagt den offentlige ”Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver”. Under beskrives i hvordan disse to virker sammen i  Eplekarten. Ved første blikk kan ”fagområdene” i  rammeplanen og  ”erfaringsområdene” i  steinerbarnehagenes plan se relativt like ut.  Ser en nærmere etter,  vil forskjeller  likevel  tre  frem,  og  en  aner  ulike  profiler,  ulike  perspektiv.  Fagområdene  i rammeplanen overlappes likevel i stor grad i den steinerpedagogiske planen og omvendt. 
Erfaringsområdene i steinerbarnehagene:

1. språk

2. kropp og bevegelse 

3. fantasi og kreativitet

4. etiske verdier 

5. sosiale evner 

6. sansning og iakttakelse

7. motivasjon og konsentrasjon. 

Fagområder i den offentlige rammeplanen:a) Kommunikasjon, språk og tekst  b) Kropp, bevegelse og helse  c) Kunst, kultur og kreativitet  d) Natur, miljø og teknikk  e) Etikk, religion og filosofi  f) Nærmiljø og samfunn  g) Antall, rom og form  
Kommunikasjon, språk og tekst (rammeplanen) kommer tett opp til erfaringsområdet språk hos oss.  Språket  utvikles  i  all  mellommenneskelig  aktivitet.  Det  utvikles  i  det  frie,  pedagogiske rommet som skapes mellom barn og voksne når ikke noen bundet aktivitet står på programmet, når tid og rom er åpent.  Det mellommenneskelige kan bestå både av lek,  arbeid og samtale, nærhet og avstand. Språk er så mye mer enn det verbale. Hele mennesket viser seg gjennom  kroppsspråk og mimikk. Språket er dessuten noe i seg selv, et nøytralt, tilgjengelig verktøy for den enkelte, et begrepsapparat, et redskap for tanken, for følelsene og for viljen. Å kunne gripe virkeligheten før begrepet dannes, gripe gjenstanden, fenomenet for å danne begrep gjennom livsnær erfaring, er den veien steinerpedagogikken vektlegger. Barnet trenger å gripe selv, før det danner begrep. Det trenger å stå, før det kan forstå. Det trenger å kunne stille noe foran seg  fysisk,  før  det  kan  danne  forestillinger.  Det  tar  tid,  dette.  Lang  tid.  For  verden  er  stor  og mangfoldig, og barnet under skolealder trenger mye tid og krefter til å gjøre den til sin. En hel  verden skal  åpne seg for barnet,  åpne seg,  møtes og bekreftes.  Skilles ut og deles inn.  I  vår 



barnehage  prioriteres  derfor  ikke  materiale  som  er  laget  for  å  gi  læring,  men  å  bruke hverdagsgjenstander i bevisst i daglig virke.Barna samles daglig til ”ring” og eventyr hos oss. I ringen bruker vi de samme vers, sanger og leker over lang tid, slik at barna føler seg ordentlig hjemme i dem, og variasjoner kan oppstå ut fra dem selv.  Når vi innfører nye ting, gjør vi det i takt med årstiden, gruppens mottagelighet og barnas  trivsel.  Motivasjon  og  konsentrasjon anspores  og  styrkes  gjennom  gjenkjennelse  og mestringsglede. Barna får høre det samme eventyret fortalt over flere uker. Slik kjenner de igjen  det språklige og dramatiske innholdet og gjør det etter hvert til sitt eget. Dette er et av de mange vis barna lever med Kunst, kultur og kreativitet i steinerbarnehagene. Eventyrene dramatiseres ofte av de voksne via bordspill eller marionetter, i leken sammen med barna eller av barna alene. Ut  fra  de  ulike  typer  erfaringer  barna  slik  gjør  med  fortellingene,  skaper  de  selv  sine  små fortellinger og teaterstykker, som oppstår og blir borte eller som skrives ned og brukes igjen og igjen.  Ofte  kan  vi  og  gjenkjenne  deler  av  eventyr  i  lek,  tegninger  og  andre  uttrykksformer.  
Fantasi og kreativitet avløser hverandre i takt med barnas eget initiativ. Billedbøker blir brukt i rolige stunder i en sofakrok med noen få barn, eller av barn som søker en stille stund for seg. Det kan være verdt å merke seg at fantasi er ordet som brukes i den steinerpedagogiske planen, mens man finner at ordet  kunst er tatt med i rammeplanen. Spontant forbindes gjerne fantasi med det åpne og flytende, immaterielle og drømmende. I kreativiteten oppnås allerede noe i den ene eller den annen form, mens kunsten alt  er skapt. Dette er en personlig tolkning av ordene, men  vi  lar  det  likevel  stå  som  en  antydning  om  ulik  vekting  av  forskjellige  sider  ved  den barnslige skaperprosessen innenfor de pedagogiske retninger.Eventyrene  formidler  Etiske  verdier og  evige  sannheter  som  nettopp  gjennom  gjentagelsen legger seg som ubevisst kunnskap i barna. På samme måte formidler barnehagenes mange årlige årstidsfester  etiske  verdier  og  menneskelige  kvaliteter  og  utfordringer  som  barna  opplever gjennom ren aktivitet  uten forklaringer  eller  formaninger.  Gjennom glede og  lyst,  stillhet  og undring etterligning av de eldre barna og de voksne, tar barna opp det som festen, leken eller eventyret  formidler.  Etikk,  religion  og  filosofi er  slik  en  del  av  våre  barnehagers  grunnlag. Barnas egen filosofering møter vi som små overraskende perler langs veien, som i adventstiden: En fireåring har funnet et gull(papir)hjerte (trolig mistet av et skolebarn). ”Det er et sånt som englene lager til alle menneskene når de skal ned på jorden,” forklarer han. ”Menneskene kan få det med seg hvis de vil.” Et hjerte av gull! Sosiale evner Det er det vi ønsker at barna skal finne hos seg selv og hos andre. Omsorg og hensynsfullhet, åpen og inkluderende væremåte, evne til  prososiale  handlinger;  dette  er  kanskje  de  viktigste  områdene  for  fremtidens  mennesker  å utvikle. Vi ser at mange barn kommer til barnehagene med nettopp slike evner høyt utviklet allerede som ganske små. Vi ser likevel også at enkelte barn trenger mye hjelp for å fremme disse trekkene. Dette er områder som krever bevisst nærvær, oppmerksomhet og støtte fra de voksnes  side.  Selvfølelse,  opplevelse  av  tilhørighet,  plass  og  positiv  forventning  er  sentrale elementer her. Barnet  møter  verden  gjennom  sine  sanser.  Inntrykkene  strømmer  på  via  egen  kropp  og 
bevegelse.  Hvilke inntrykk som setter varige spor,  kan vi knapt ane,  men bare ganske få blir gjenstand for virkelig iakttagelse. Når barnet iakttar, skjer det oftest på en ganske annen måte 



enn hos oss voksne. De minste barna iakttar blant annet direkte gjennom munnen. Smak, men også berøring er viktig for den lille. Barnet ”ser” med hendene, ja liksom med hele seg. Gjennom erfaringsområdene Språk, Sansning og iakttakelse, Kropp og bevegelse støttes også fagområdene Natur, miljø og teknikk og  Antall, rom og form. Naturen gir barnet sterke sanseopplevelser og grunnlag for dyp undring og takknemlighet.  Gjennom kroppen opplever og oppdager barnet hvordan  naturlovene  virker.  Forestillings-  og  begrepsverden  utvides  når  lovmessighetene kommer det i møte. Tekniske muligheter, bygg, vann, strøm, vekster, sol og måne, skyer og regn  viser seg. Inne stables og beregnes klosser og møbler ”Er det plass til en til? Nei.. en mindre da?”  ”Hvor mange vafler er det til hver?” ”Hvor mange skal sitte til bords i dag?” Disse og et utall av andre  daglige  utfordringer  krever  høy  konsentrasjon  og  gir  god  anledning  til  å  ta  til  seg erfaringer. For å se at disse aktivitetene samtidig gir læring, må vi som voksne være våkne, se det enkelte barn og følge opp der vi oppdager at problemer kan oppstå senere. Naturen spiller en viktig rolle for dagliglivet i Eplekarten. Alt vi har omkring oss og alt vi gjør i  barnehagen er knyttet til naturen og miljøet i beste forstand, og barna etterliger en slik holdning. Når vi setter ord på det vi opplever, føres barna til en stadig mer befestet relasjon til miljøet og en opplevelse av tilhørighet og respekt for naturen. I barnehagene er det rikelig tid og rom til å oppleve Kropp og bevegelse i lek inne og ute. Barna får gå ofte og langt på tur, får møte de ulike utfrodringene årstider, vær og vind byr på, får løpe, klatre,  ake,  bade  –  alt  i  rikt  monn.  Kropp og  bevegelse er  også  relatert  til  Kunst,  kultur  og kreativitet.   Barnekulturen inneholder en skatt av både fin- og grovmotoriske bevegelsesleker. Daglig lekes det i ”ringen” – alt fra dans til fingerleker. Også utendørs lekes ”Fisken i det røde hav”, ”Mitt duehus jeg åpner opp”, ”Alle mine barn, kom hjem” og de andre lekene vi kjenner. Slik overføres tradisjoner  og  kultur  samtidig  som  samspill  på  kroppslig  og  musikalsk nivå øves. Ordet  ”helse”  er  ikke  med  i  ”Pedagogisk  plan  for  steinerbarnehagene”  benevnelse  av erfaringsområde.  Det  skyldes at  steinerpedagogikken ikke  oppfordrer  til  abstrakt  læring  for førskolebarnet.  Det  innebærer  imidlertid  ikke  at  ikke  også  våre  barn  opplever  og  blir oppmerksomme på sammenhengen mellom kulde og forkjølelse,  smitte,  hygiene og sykdom, sukker og hull i tennene. Eplekarten  Steinerbarnehage  er  både  en  nærmiljøbarnehage,  en  personalbarnehage  for medarbeiderne  på  Helgeseter  (se  gjerne  deres  nettside)  og  en barnehage  foreldre  som  bor lenger borte velger til sine barn på grunn av våre særlige kvaliteter. Barnehagen er tydelig til  stede i sitt Nærmiljø og samfunn og utgjør sammen med Helgeseter et nærmiljøsamfunn som vi tar aktivt del i. Barna ferdes mye i den flotte naturen rundt Eplekarten, på Helgeseter gård blant  dyr og mennesker, i skogen og på fjellet like ved. Vi er helst sjeldnere enn andre barnehager å se i større arrangementer i byer og tettsteder, ettersom vi er forsiktige med valg av inntrykk vi  ønsker at barna skal motta. 


