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Steinerpedagogikken har sitt utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogiske impuls og 

antroposofiens verdigrunnlag og menneskesyn. Ved å sette denne idehistoriske forankring i 

samspill med dagens forskning og vitenskapssyn, skapes grunnlaget for det som defineres 

som steinerpedagogikk i dag. 

Da reform 97 innførte skolestart for 6 åringene, ba steinerskolene om å få et eget opplegg 

for sine førsteklassinger, ettersom det å innføre skole for 6- åringer brøt med de 

pedagogiske grunntankene i steinerpedagogikken. Første klasse på steinerskolen er derfor et 

eget tilbud der man arbeider med barnehagepedagogikk samtidig som man er tilknyttet en 

skole, med en egen læreplan i bunn. 

Det skal være en myk overgang fra barnehage til skole. Ingen pulter, men opplevelser og 

oppdagelser. 

Leken og den forutsigbare dagsrytmen står fortsatt sentralt det siste året i barnehagen, men 

gjennom egne aktiviteter og oppgaver kan de eldste barnehagebarna gis utfordringer som 

kan skape opplevelser av ny mestring. Utfordringene må tilpasses barnets modenhetsnivå 

slik at barnets selvfølelse styrkes. Barnehagen legger til rette for at barna får øvet opp 

selvstendighet i forhold til for eksempel toalettbesøk og påkledning som en del av en trygg 

overgang til 1. klasse. Det er likevel viktig å understreke at barnet fortsatt er et 

barnehagebarn og skal få oppfatte seg selv som det. Også de eldste barnehagebarna skal 

oppleve barnehagelivets egenverdi uten for mye fokus på skoleforberedelse da dette er en 

oppgave som i steinerskolen er lagt til de ulike 1. klassetilbud. Barnehagen skal bidra til at 

barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro 

på egne evner. (Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene) 
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Å lære å være menneske i verden 
Vi skal lære barnet å spille på sitt fysiske instrument, 

så det kan stemme inn livets toner i harmoni med seg selv. 
Vi skal lære barnet å plukke stjerner fra himmelen, 

så det kan danse i tillit, med fantasi og med undring gjennom livets dans. 
Vi skal lære barnet å forbinde seg med seg selv og verden. 

Vi skal lære barnet at tanken er fri, 
Så det selv kan øse ut av universets kunnskapsbrønn. 

Vi skal se barnet med kjærlighetens hjertekraft 
Så det kan lære å elske verden.      

Av Bjørg Lobben Røed 

 

Hva sier lovverket om samarbeidet mellom barnehage og skole? 

Fra 1. august 2018 er både barnehage og skole, etter lov, pliktige til å samarbeide om å gi 

barna en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Plikten skal bidra til å sikre at alle 

barnehager, både kommunale og ikke-kommunale, inngår i et samarbeid med skolen om 

barns overgang fra barnehage til skole. Overgang fra barnehage til skole handler om å skape 

sammenheng og flyt i læringsløpet. "For å kunne ta hensyn til og forberede barna på deres 

fremtid må barnehagen ha kunnskap om hva barna faktisk vil møte i skolen. For å kunne ta 

hensyn til barnas fortid må skolen ha kunnskap om barns tidligere erfaringer fra 

barnehagen." (Brostrøm, referert i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning, 2014 :20). Når 
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skolen bygger videre på erfaringer, kunnskap og læringspotensial barna har med seg fra 

barnehagen, skapes det sammenheng og kontinuitet mellom barnehage og skole. Arbeidet 

med overgangen krever en god plan og en systematikk i det pedagogiske innholdet (Lillejord 

mfl., 2015).  

Samarbeidet er omtalt i lov og forskrift både i Barnehageloven og i Opplæringslova.  

Barnehagelovens §2a: 

"Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til 
skole og fritidsordning, jf. opplæringslova § 13-5 og friskolelova § 5-5. Samarbeidet 
skal bidra til at barna får en trygg og god overgang" 

 

Opplæringslova § 13-5: 

"Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til 
skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god 
overgang. 

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for 
overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning." 

 

Suksesskriterier i arbeidet med sammenheng barnehage og skole  

o Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og skolefritids-

ordningen forbereder seg på å ta imot barnet.  

o Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag.  

o Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter 

for aktiv medvirkning i denne.  

o Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventnings avklaringer, 

kompetanseutvikling og felles planlegging. 

 

Barnehage og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid.  
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Tidlig innsats  

Tidlig innsats gir positive læringseffekter som ikke nødvendigvis kan kompenseres for senere 

i barndommen. Barn og unge i barnehage og skole skal få nødvendig hjelp og støtte så snart 

de møter utfordringer med faglig, sosial og språklig læring eller andre utfordringer i 

læringsmiljøet. Denne formen for tidlig innsats skal iverksettes både i barnehagen og 

grunnskolen, og den er særlig viktig tidlig i utdanningsløpet. Det innebærer at den enkelte 

skole og barnehage har et system for det generelle arbeidet og for når og hvordan denne 

innsatsen skal iverksettes. Tidlig innsats skal være målrettet og direkte knyttet til de 

læringsmessige utfordringer barn og unge har. 

Selv om vi kjenner til at barn har et stort læringspotensial tidlig i opplæringsløpet – i 

barnehage og de tidlige barneskoleår – må vi være klar over at barn er mer mottakelig for 

visse former for læring på ulike alderstrinn. De yngste barna lærer best når aktivitetene 

stimulerer deres fantasi og forestillingsevne og oppleves som meningsfulle. Det er en stor 

fordel for barns motivasjon at læringsaktivitetene åpner for egen initierte tiltak, det vil si at 

barna får foreslå, eksperimentere, prøve ut ting og se resultatene av aktivitetene.  

 

Trygg skolestart - plan for overgangen mellom barnehage og skole  

Mål:   

o Sikre at barnet får en god skolestart – at skolen møter barnet ved å ha kjennskap til 

den enkelte.  

o Gi barnet den trygghet og omsorg som er nødvendig i forhold til å skulle flytte over 

fra barnehage til skole.  

o Sikre at nødvendig informasjon blir overbrakt fra barnehage til skole.  

o Sikre at foreldre tidlig får etablert kontakt med skolen og får nødvendig informasjon.                                                     

Trygge foreldre gir trygge barn.   
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Årshjul for samarbeidet 

  

Tid Aktivitet For hvem  Ansvarlig 

Hele året 
Respekt for hverandres profesjon – alle har 
betydning 

Alle ansatte Ansatte/sfo/skole/bhg 

Hele året 
Skolestarterne: 
Forventninger, praktisk selvstendighet, sosial 
kompetanse 

Alle barna Barnehagen 

Hele året 
1.klasse kommer på besøk til barnehagen 
fredager til bålsuppe. 

Alle barna 
Barnehagen og 1. klasse 
lærer. 

September 
Samarbeidsmøte mellom barnehagen og skolen. 
Lage årshjul for samarbeidet for kommende år. 

Ansatte  

November 
Drøftingsmøte/ spesielle behov- ekstra støtte i 
neste års 1. klasse. 

Ansatte  

Desember/ 
Januar 

Innskriving i skolen: vedtak om skoleplass 
sendes til foreldrene fra skolen der barnet skal 
begynne. 

Foreldre Skolekontoret og skolene. 

Januar – 
Juni 

Skolestarterne får besøk hver måned av  
1 klasselærer. Eventyrstund/bli kjent. 

Alle barna 
Førsteklasselærer ved 
steinerskolen 

6. Februar 
Foreldremøte i barnehagen: 
Informasjon fra skolen om 1. klasse og 
Steinerpedagogikken. 

Foreldre 
Barnehagen innkaller til 
foreldremøte. 

12 Februar 
Besøksdag: 
Skolestarterne besøker skolen. Bli kjent med 
bygninger, rom, SFO og uteområdet. 

Alle barna Skolen sender invitasjon 

 9. Mars 
Besøksdag: 
Skolestarterne besøker skolen. Bli kjent med 
bygninger, rom, SFO og uteområdet. 

Alle barna Skolen sender invitasjon 

24. April 
Besøksdag: 
Skolestarterne besøker skolen. Bli kjent med 
bygninger, rom, SFO og uteområdet. 

Alle barna Skolen sender invitasjon 

April 

Foreldresamtaler i barnehagen. Få skriftlig 
tillatelse fra foreldrene for informasjon som skal 
overføres fra barnehagen til skolen – 
samtykkeerklæring. 

Foreldre Barnehagen innkaller. 

April/Mai 
Kontakt/overgangsmøte mellom barnehage og 
skole. Informasjon, dokumentasjon.  
(husk samtykke fra foreldre) 

Ansatte Skolen innkaller 

6.Mai 
Besøksdag: 
Skolestarterne besøker skolen. Bli kjent med 
bygninger, rom, SFO og uteområdet. 

Alle barna Skolen sender invitasjon 

Mai 
Stormøte for overgangen bhg/skole/sfo. 
Erfaringer/refleksjon. 

Ansatte 
Barnehageforvaltningen, 
Skolekontoret, 
Barnehagesjef/skolesjef. 
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Steinerbarnehagenes lokale rammeplan 

 

 

Denne planen fungerer som et tillegg til rammeplanen, og sier noe om hvilke fokusområder 

som skal være felles for Steinerbarnehagen, når det gjelder det siste året i barnehagen. 

Steinerskolene i Norge har dispensasjon til å videreføre barnehagepedagogikk i 1.klasse – 

slik vil 5-åringen kjenne seg igjen i den rytmiske oppbyggingen av skoledagen, med praktiske 

gjøremål, håndverk, frilek, eventyr og ringlek med vers, rim, regler og sang.    

Vi mener at førskolepedagogikken ivaretar femåringen på en måte som gjør barnet mest 

mulig rustet for overgang til skolen - Barna har fire besøk på skolen i løpet av våren – der de 

blir kjent med 1.klasselærer.  
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KOMPETANSEPLAN FOR RINGELIHORN STEINERBARNEHAGE 

Språkkompetanse, kropps- og bevegelse kompetanse, fantasi og kreativtetskompetanse, 

etisk og moralsk kompetanse, sosial kompetanse, sanse- og iakttagelseskompetanse og 

motivasjon og konsentrasjonskompetanse. 

 

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. I førskoletiden vil barnet møte et bredt spekter av livsområder som alle 

grenser inn til og overlapper hverandre, men som utgjør en sammenhengende helhet for 

barnet. Det er derfor viktig at vi voksne ikke deler opp disse områdene i ulike tema, men 

jobber integrert med dem gjennom vår dagsrytme, ukesrytme og årsrytme. Vi bruker vår 

kunnskap om basiskompetanse til å skape læringssituasjoner i barnehagehverdagen. Dette 

gjør vi blant annet ved å la barnet ta del i de naturlige arbeidssituasjonene som oppstår i 

løpet av dagen. 

 

I Rammeplan for barnehager er det lagt vekt på en del ting barn skal og bør lære i 

barnehagen. Vi ønsker ikke å bruke disse begrepene, men vi legger til rette for at barna her i 

Ringelihorn også lærer disse tingene, men på en ubevisst måte. For eksempel skal barn bli 

kjent med tall og matematiske begreper (ifølge rammeplan for barnehager). Blant annet 

gjennom å dekke bordet, bygge med klosser og andre naturmaterialer, lærer barnet seg til å 

telle, sortere og organisere etter størrelse, størst, minst og så videre. Og det uten at de blir 

bevisstgjort denne læringen. Og det er nettopp dette vi tenker på når det gjelder læring i 

denne alderen. Gjennom denne måten å jobbe på, arbeider vi også i tråd med den nasjonale 

rammeplanen like mye som vi jobber med den pedagogiske planen for steinerbarnehager. 
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Vi deler opp barnets læring i den første syvårsperioden inn i syv kompetanseområder (her 

benytter vi begrepet basiskompetanse for dette):  

1. Språkkompetanse 

2. Kropps – og bevegelseskompetanse 

3. Fantasi og kreativitetskompetanse 

4. Etisk og moralsk kompetanse 

5. Sosial kompetanse 

6. Sanse – og iakttagelseskompetanse 

7. Digital kompetanse  

8. Motivasjon og konsentrasjonskompetanse 

Steinerpedagogikken har til oppgave de syv første år av barnets liv å utvikle en slik 

basiskompetanse som fundament for hvordan barnet blir i stand til å motta intellektuell 

læring senere. 

1. Språkkompetansen øves gjennom: 

o bevegelse 

o gjentagelse og etterligning 

o kommunikasjon 

o tydelig, klart og billedlig språk 

o menneskelige relasjoner 

o fri lek 

o bøker og spill 

Vi voksne i barnehagen bestreber oss på å ha et tydelig og klart språk når vi prater med 

barna. Vi prøver å lytte til barna og lese deres nonverbale signaler, samt å la barna snakke 

ferdig og ikke avbryte dem unødvendig. Som voksne må vi være bevisste på vårt 

kroppsspråk. 

Vi oppmuntrer barna til å bruke språket gjennom daglige samtaler, legge til rette for leken 

og å være gode språklige forbilder. I barnehagen har vi hver dag rim, regler, vers og sanger 

som blir gjentatt over tid. Det er mye bevegelse – både finmotorisk og grovmotorisk – i 

ringen, noe som er med å understøttes det språklige. Eventyret fortelles på en levende måte 

av en voksen gjennom muntlig overlevering. Dette er med på å utvikle barnas evne til 

billeddannelse. Det samme eventyret gjentas over tid, og barna får tid til å komme godt inn i 

språket og undringen det medfører. Det at både sanger, vers og eventyr gjentas over tid, er 
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med på å styrke språkdannelsen og språkforståelsen. Våre gode fellesopplevelser skaper rom 

for kommunikasjon, og våre stille stunder (som når lyset tennes), skaper rom for undring. 

Vi legger stor vekt på å skape gode relasjoner mellom barn og voksne, barna imellom og 

mellom de voksne. Gode relasjoner er en forutsetning for positiv kommunikasjon og en god 

språklig utvikling. 

For de barna som er tospråklige, arbeider vi i små grupper der språket blir løftet frem 

gjennom lek eller enkelt arbeid. I tillegg er vi ekstra bevisste på vårt eget språk, vårt 

nonverbale språk og bruker tegn sammen med ordene. Vi setter ord på alt vi gjør og 

benevner og prøver å sette begreper inn i en helhetlig sammenheng. I tillegg har vi 

eventyrbøker på forskjellige språk, slik at foreldrene kan låne med seg og lese for barnet 

hjemme på sitt morsmål, nettopp det eventyret vi forteller i barnehagen. Da er det lettere 

for barna å få noen knagger å henge begrepene på. 

Metodiske virkemidler med fokus på språk: 

Bruk av folkeeventyr og fortellinger benyttes i steinerpedagogikken. Eventyret/fortelling 

fortelles over tid, slik at barnet forbinder seg med innhold og ordbruk. Barna lærer å lytte og 

utvikle ordforrådet. I eventyr og fortellinger møter barnet tall symboler, følelser, der de 

møter det gode i kampen mot det onde. Bruk av bordspill hvor femåringene hjelper til å 

spille teater er et godt virkemiddel for språkkompetansen. Rikelig tid til egen bearbeidelse 

gjennom frilek, gjør at barnet får tid til å forbinde seg med historiens innhold og kan omsette 

den i egen lek. 

Når barna samles til ringlek, er den ofte bygget opp som en historie, sammensatt av 

fingerleker, vers, regler, rim og sanger med bevegelse til. Her kommer inn koordinasjon i 

finger øvelsene og andre bevegelser, her møte barnet ulike språklige uttrykk i sanger, regler, 

vers og rim. Den samme ringen benyttes over tid og har gjerne årstidene som tema.  

Barna deltar i de daglige gjøremål i barnehagen, når vi forbereder måltider, når vi rydder og 

steller rundt oss – og får inn begreper som nyttes i disse sammenheng. Vi har dyr vi steller, 

barna er med i den daglige stell, vi har snekkerbod hvor barna kommer i bekjentskap med 

ulike verktøy og begreper. Vi går på turer i nærområde hvor barna kommer i nærkontakt 

med skog og mark og det som lever der av blomster, bekker, trær, larver, mark maur og 
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husdyr på beite. Vi undrer oss sammen med barna og barna sanser og erfarer livet rundt seg. 

Dette er et turområde også 1.klasse benytter seg av på deres ukentlige turdag.    

Vi har tilrettelagt lekematerialer som er utviklende for barnets fantasi og skapertrang – 

frileken er sentral der barnet for tid for å bearbeide og der barnets eget initiativ kommer til 

uttrykk, i fantasien, i barnets skapertrang og gjennom språklig uttrykk.  

 

2. Kropps og bevegelseskompetanse øves ved: 

o bevegelse 

o iakttagelse 

o opplevelse 

o sanseerfaringer knyttet til egenbevegelse 

o enkeltarbeid sammen med voksne 

Gjennom ukentlige turer i skogen utvikles både fin – og grovmotorikk. Barna klatrer, 

balanserer og løper. Vi har mye lek i barnehagen og er mye ute. Fingerleker, ringleker, 

tegning, maling og ulike aktiviteter knyttet opp mot årstidsfestene våre er med på å gi barna 

en god finmotorikk. Det å være mye i bevegelse gir barna en bevisstgjøring av sin egen kropp 

og bevegelser i samspill med andre. Likeledes øves det motoriske gjennom daglige ringleker 

og gjennom det å delta i enkelt arbeid, som for eksempel matlaging, toving, snekring og 

annet håndverk. 

 

3. Fantasi og kreativitetskompetanse øves gjennom: 

o stimulerende lekemiljø 

o leker og materialer som gir rom for fantasien 

o fortellinger, eventyr og dukketeater 

o å gi barnet tid til å fordype seg i leken 

o at voksne 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. Vi bruker 

leketøy av naturmaterialer som ikke er ferdig utarbeidet, og som brukes på flere og 
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varierende måter. Kasser og klosser, kapper, tepper og andre tekstiler i mange farger kan 

barnet fritt 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 til 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. De voksnes oppgave er å legge til rette for at leken kan 

blomstre. Det gjør de voksne ved å være tydelige forbilder i skapende aktivitet og ved å 

arbeide med synlige prosesser slik at barna 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 leker og så videre. 

 

4. Etisk og moralsk kompetanse øves gjennom: 

o sannferdige forbilder 

o regler 

o ritualer 

o hjelpsomhet 

o takknemlighet 

o å ta vare på hverandre og naturen 

o fortellinger som orienterer, ikke moraliserer 

o å forberede og feire årstider 

Utvikling av etisk og moralsk kompetanse:  

Hver dag viser vi takknemlighet ved å takke for maten og gjennom dugnadene, det å 

reparere leker, vanne blomster, stelle inne og så videre, viser vi at vi vil ta vare på 

barnehagen og det vi har. Barna får vise hjelpsomhet ved at de er med på å dekke bordet, de 

store hjelper de små med påkledning og ved at vi lager maten sammen. Det vektlegges 

klarhet og sannferdighet fra de voksne og at barna skal ha enkle regler og ritualer å forholde 

seg til. Vi viser respekt for naturen. 

Alle mennesker trenger indre orientering for å utforme sine liv, verdibegreper og oppgaver 

det kan forbinde seg med. 
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Å være sammen i et sosialt fellesskap må læres. Uten sosial kompetanse er den enkeltes liv i 

fellesskapet utenkelig.  

Leken har en sentral plass i barnehagen og legger vekt på å fremme et inkluderende miljø 

der alle barn kan delta i lek og erfare glede i leken. 

 

5. Sosial kompetanse øves ved: 

o fellesskap 

o struktur 

o regler 

o rytme 

o handling 

o å gi hverandre tid og rom 

o å dele inn i mindre grupper, slik som språkgrupper 

Å omgås 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 

relasjoner. Dette felt øves ved at 1) det finnes en strukturert dags – og ukerytme, 2) det 

finnes regler og tydelige oppgaver for det enkelte barn og for hele gruppen, 3) det finnes 

mulighet til å øve praktiske gjøremål sammen med voksne og 4) barna får god tid og 

mulighet til sin egen frie lek, i fellesslek og alenelek. 

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. 

6. Sanse – og iakttagelseskompetanse øves ved: 

o form 

o farge 

o lyd 

o tone 

o språk 

o naturmaterialer 
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Barn trenger en våken bevissthet for det som skjer rundt dem og med dem. Et slikt 

sanseapparat utvikler seg i tillit til egen iakttagelse evne. 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 første 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, 

iakttagbare 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 forestillingsbilder. 

 

7. Motivasjon og konsentrasjonskompetanse øves ved å: 

o stimulere via forbilde og naturlig etterligning 

o inspirere til interessante og stimulerende aktiviteter 

o gi barna mulighet til å oppleve tydelige arbeidsprosesser 

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

o gi barna opplevelse av regelmessige gjentagelser og rytme gjennom dagsrytme, 

ukerytme og årsrytme 

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

o gi barna mulighet til tid for indre ro 

o fortelle eventyr 

Alle disse elementene som her nevnes, 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. Hver alder har sine lovmessigheter, og sine typer 

lek. Får utviklingen gå i takt med barnet, vil barnet som syvåring ta imot lærdom fra læreren 

med takknemlighet og interesse. Å lære en arbeidsoppgave å kjenne fra begynnelsen 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. 
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EVENTYR 

I barnehagen forteller vi eventyr nesten hver dag. Vi bruker for det meste folkeeventyr, både 

norske og utenlandske. Folkeeventyrene er en del av menneskenes kulturarv og har bevist 

sin verdi gjennom tusener av år. Folkeeventyrene formidler visdom om menneskene og 

deres liv. Det gir barnets moralske fantasi næring i et billedlig og levende språk. De 

inneholder enkle og dype sannheter om mennesker i en form som er så enkel at også barna 

kan forstå dem, men som allikevel er spennende og ikke minst morsomme. Barn på ulike 

alderstrinn tar med seg ulike ting videre fra eventyrene og på denne måten har eventyrene 

med seg noe for alle. 

Vi forteller eventyrene gjennom muntlig overføring. Dette gjør vi for at barna lettere og selv 

kan danne seg indre bilder ut ifra det som fortelles. Barna lærer seg å lytte på en annen måte 

og den som forteller kan ha øyekontakt med barna og lettere videreformidle fortellingen 

gjennom indre bilder. 

Det skal hovedsakelig være ørene og vår indre lyttende tilstand som skal sanke inn 

eventyrene. Da går det inn på en dypere måte. Ved å bruke enkle virkemidler mens vi 

forteller eventyr, får vi også inkludert de barna som kan ha det vanskelig med å følge med på 

ordene i eventyret. Stadig flere barn i dag er vant til å få visuelle stimuli i hverdagen i form av 

dataspill, tv, videospill, tegneserier og billedbøker. Den evnen som kreves til lytting kan 

svekkes av alle disse hjelpemidlene. Mange trenger noe å hvile øynene på under eventyret. 

Vi bruker derfor små dukker, dyr og andre kulisser som står oppå et lite bord på 

eventyrrommet. Dette forberedes før eventyrstunden og alle bevegelsene under eventyret, 

er med på å skape den litt magiske stemningen som lever mens vi har eventyrstund. 

 

RINGEN 

I ringleken tar vi i bruk hele mennesket. Her skal det være plass for store og små bevegelser. 

Det er mye bevegelse – både finmotorisk og grovmotorisk – i ringen, noe som er med å 

understøtte det språklige. Det skal være rom for undring, overraskelser, litt vemod og mye 
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latter. Vi må kunne lage bråk og være stille. Det skal være kontraster i alle retninger. 

Sanggleden er viktig å kunne formidle til barna. For å få frem disse elementene bruker vi rim, 

vers, sang, regler og sangleker. Det er viktig at ringen startes i en god atmosfære. Ringen er 

ikke bare en del av dags – og ukerytmen, den henger også tett sammen med årsrytmen og 

høytidene. Mye av stoffet som brukes i oppbygningen av ringleken, henger sammen med de 

ulike årstidene.  

  

LÆRING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 De voksne 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 
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førskolealderen får stort rom, og at intellektuell læring skjer på en naturlig måte uten press 

eller krav til prestasjoner. 

Læring foregår i samspill med andre – både barn og voksne. Derfor er gode relasjoner et 

sentralt mål for oss. 

Leken er barnas fremste læringsarena, og derfor verner vi om barnas lek, den spontane, frie, 

fantasifulle og kreative lek. De som trenger hjelp av voksne i leken, får det ved at en voksen 

deltar på barnets premisser, hjelper det å komme i gang, å komme inn i leken og så videre. 

Når barnet er klar for det trekker den voksne seg ut igjen. Gjennom å hjelpe de som trenger 

det i leken, hjelper vi de også inn i læringen verden. 

Rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal styrke barns læring i formelle og 

uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av voksne. 

Uformelle læringssituasjoner er knyttet til hverdagssituasjoner og her-og-nå situasjoner, i 

lek, oppdragelse og annen samhandling. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille 

mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt. De syv 

kompetanseområdene knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. 

 

ÅRTIDSFESTER 

Høsttakkefest 

Mikkelsmess 

Lanternefest 

Adventshagen 

Lucia 

Nissefest 

Juleavslutning 

Karneval 

Påskefest 

Pinsefest 

Sommerfest 
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 BARNS MEDVIRKNING 

 

I den nasjonale Rammeplan for barnehagen, står det mye om barns rett til medvirkning. 

Barns ytringer og meninger er viktige for oss her i barnehagen, og det er viktig at alle tar 

barna på alvor. 

Barn prater og kommuniserer med både ord og kroppsspråket, verbalt og non-verbalt, og 

der må vi voksne være lydhøre. Ved å være tilstede med barna i øyeblikket, kan vi plukke 

opp essensen av hvem hvert enkelt barn er og hva de trenger. 

Den voksne spiller en stor rolle i barns medvirkning. Å gi barna altfor mange valg og 

alternativer, kan skape mer frustrasjon enn glede. Som voksne forbilder er vi den 

retningsnålen som barna stiller seg inn etter. Vår oppgave er å være oppmerksomme overfor 

barna, tolke deres signaler – både verbale og non-verbale – og å være lydhøre. Både på et 

mentalt, følelsesmessig og sjelelig plan. 



19 
Plan for overgang barnehage til skole 

Barn selv er tydelige i sin væren ved at de på sin egen måte forteller oss hva deres behov er, 

og hva de trenger fra oss og omgivelsene. Når vi voksne er lydhøre og følsomme overfor 

barnet, og handler deretter, er vi medvirkende i deres medbestemmelse. 

I Ringelihorn Steinerbarnehage legges det til rette for at: 

o barnas opplevelser, intensjoner og spørsmål blir møtt med åpenhet 

o barna får delta i kunstneriske gjøremål og praktisk arbeid 

o barnas egenaktivitet i den frie leken stimuleres 

o barna får hvile og trekke seg tilbake ved eget behov 

o barna er med i forberedelser og aktiviteter til årstidfestene og bursdagsfeiringer 

 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS 

Steinerbarnehagene har ikke tradisjon for bruk av digitale verktøy ut ifra tanken om at reelle 

sanseerfaringer er helt sentrale for barns utvikling de første årene. 

Det å sanse, oppleve og føle gjennom tredimensjonale inntrykk er helt grunnleggende 

prosesser for et barns videre læring og utvikling. Det synet på viktigheten av sanseerfaringer 

finner også bred støtte i dagens hjerneforsking. (Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene) 

Steinerbarnehagene mener at små barn stimuleres på en langt bedre måte ved å styrke 

virkelighetsforståelsen og skape ekte fellesskap enn å bruke tid på digitale verktøy i 

barnehagen.  Her oppstår også en verdikonflikt med steinerpedagogikkens grunnsyn fordi vi 

mener at barn lærer først og fremst gjennom lek, motoriske utfordringer og 

gjennomskuelige prosesser som oppleves med hele kroppen og alle sanser.   

Steinerbarnehagene kan heller ikke se at bruk av digitale verktøy til små barn fremmer 

bærekraftig utvikling i et rent miljø og klimaperspektiv. Vi viser til barnehageloven §2 

åttende ledd hvor vi benytter oss av lokal tilpasning.    

 

I spesialpedagogisk arbeid kan digitale verktøy være nødvendige og gode hjelpemidler som 

kan støtte barnets utvikling, kommunikasjon og mulighet for sosialt samspill. 
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SELVSTENDIGHET 

Barnehagen skal gjennom hele barnehagetiden legge til rette for at alle barn før skolestart 

skal få oppleve mestring ved: 

• Å kunne ta imot beskjeder 

• Toalettbesøk 

• Måltider 

• Påkledning 

 

OVERGANGSOBJEKTER  

 

Steinerbarnehagen og 1. klasse på steinerskolen har den samme rammen for pedagogikken, 

og metodikken vil derfor være lik i barnehagen og skolen. Strukturen, rytmen og 

omgivelsene barna kommer inn i på skolen vil derfor være lik, men innholdet kan variere. I 

første klasse har barna eventyr, ring, maling og feirer mange av de samme årtidsfestene som 
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vi gjør i barnehagen, men på en ny måte. Vi ønsker å beholde en pedagogisk frihet for hver 

enkelt lærer, og vil ikke å binde oss til faste eventyr, leker eller lignende. Hvert år er gruppen 

forskjellig og læreren skal stå fri til å velge eventyr som passer nettopp denne barnegruppen. 

Ved besøksdagene på skolen og i barnehagen vil vi legge vekt på å lære sanger og vers av 

hverandre som femåringene kan ta med inn i barnehagen. Det er gjennom disse 

møtepunktene vi blir kjent med. Det viktigste for våre femåringer er at de får en god relasjon 

til læreren, og slik ønsker vi å skape en trygg overgang.  

 

I tillegg til de besøksdagene som er satt opp ønsker vi flere møtepunkter: 

• Femåringene får egne eventyrstunder med læreren i førsteklasse fra Januar til Juni. 

• Møtes ukentlig og spiser sammen hver fredag hvor måltidet er et felles prosjekt. 

• Komme på teaterforestillinger ved Steinerskolen. 

• Få kjennskap til eurytmi ved skolen  

 

Overgang til andre skoler: 

Barnehagen og skolen skal i samarbeid legge til rette for barns overgang fra barnehage til    

1. klasse og eventuelt til skolefritidsordningen. Dette skal skje i et nært samarbeid med 

barnets hjem. Barnehagen og skolen bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine 

virksomheter, og det bør legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en 

god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom 

barnehage og skole. 

Ved overgang til andre skoler benyttes skjemaer og rutiner utarbeidet av kommunen. 
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INNHOLDET I BEGYNNEROPPLÆRINGEN  

Veien videre i steinerskolen 

I Steinerskolen har vi hele tiden hatt en myk overgang fra barnehage til skole. 

Leken er 1. klassingens viktigste inngangsport til ny kunnskap om verden og seg selv, til 

selvstendighet og kommunikasjon, nye praktiske og motoriske ferdigheter og ikke minst til 

sosiale spilleregler, verdier og etikk. Dette året får barna mulighet til å gjøre seg ferdig med 

småbarnsalderen ut fra deres naturlige ønske om å erobre og mestre verden, først og fremst 

med kroppen. 

Barna lærer praktisk tenkning gjennom å delta sammen med, og etterligne, de voksne i 

praktiske arbeidsprosesser. Gjennom gjentatte, varierte og nære sanseinntrykk får barna 

oppdage de elementære naturlovene og opparbeide tillit til egen observasjonsevne. All 

språklig og matematisk begrepsutvidelse skjer gjennom praktiske aktiviteter. 

Målet for 1. klasse er å skape gode relasjoner i barnegruppen. Barna må føle trygghet og ha 

rom for å kunne være seg selv. Det ligger til grunn for læring. Dette får de gjennom frilek. I 

tillegg til frileken har elevene rytmeleker, sang, samtale, sløyd, håndarbeid, maling, eventyr 

og turdager. Gjennom disse aktivitetene skaper vi undring og begeistring hos barna. Dette 

vekker nysgjerrigheten og stimulerer til motivasjon for ny kunnskap. 

I steinerskolens førsteklasse deler vi ikke dagen inn i fag. Derimot forsøker vi å lage en 

helhetlig tilnærming til dagen og til de ulike områdene som dagen inneholder. Gjennom lek, 

egen utforskning og felles aktivitet øves ulike fagområder. Elevene får et solid grunnlag for 

videre læring og møter med fagene fra den praktiske og sansenære siden. 

Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Den frie leken og barnas egen utforskertrang 

står sentralt. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit og fylt med 

forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette 

første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å 

prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store. Steinerskolen 

tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, 

vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer! 
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LILLEHAMMER STEINERSKOLE 

 

ÅRSPLAN FOR 1. KLASSE  

 

  

ÅRSRYTME 

 

Høsttakkefest 

Mikkelsmess 

Høstferie 

Lanternefest 

Adventshagen 

Nissefest 

Lucia 

Juleavslutning 

Juleferie 

Karneval 

Påskeferie 

Påskefest 

Sommeravslutning 

Sommerferie 

 

 

 

 

I Steinerskolens pedagogikk står 6-åringenes liv i 1. klasse i forberedelsens og 

undringens tegn, og det skal her legges et godt grunnlag for videre læring. 
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Barnets læring i 1. klasse deles inn i 7 kompetanseområder  

 

Steinerpedagogikken har som hovedoppgave de første sju år av barnets liv å utvikle en 

basiskompetanse som fundament for hvordan barnet blir i stand til å motta intellektuell 

læring senere. 

 

Å tilegne seg basiskompetanse er hovedmålet i 1. klasse. 

 

1. Språkkompetanse øves gjennom bevegelse, gjentakelse, kommunikasjon, klart og 

billedlig språk, menneskelige relasjoner og lek. 

2. Kropps- og bevegelseskompetanse øves ved bevegelse, iakttakelse, opplevelse, 

sanseerfaringer knyttet til egenbevegelse, enkelt arbeid sammen med voksne. 

3. Fantasi- og kreativitetskompetanse øves gjennom stimulerende lekemiljø, leker med 

materialer som stimulerer fantasien, eventyr og liknende. Eventyrene gjentas over tid 

for at barna skal forbinde seg med stoffet, og omsette det til lek. Barna får tid til å 

fordype seg i leken. Leken er det viktigste verktøyet i barnas læring de 7 første 

årene. 

4. Etisk og moralsk kompetanse øves gjennom forbilder, regler, hjelpsomhet, 

takknemlighet, å ta vare på hverandre og naturen, fortellinger som orienterer, men 

ikke moraliserer, å forberede og feire årstidsfester. 

5. Sosial kompetanse øves gjennom fellesskap, lek, struktur, regler, rytme, handling, å gi 

hverandre tid og rom. 

6. Sanse- og iakttakelseskompetanse øves gjennom form, farge, lyd, tone, språk og 

naturmaterialer. 

7. Motivasjon - og konsentrasjonskompetanse øves ved å stimulere via forbilde og 

naturlig etterlikning, inspirere til interessante og stimulerende aktiviteter, gi mulighet 

til å kunne delta i arbeid sammen med voksne, gi mulighet til å oppleve tydelige 

arbeidsprosesser, gi opplevelse av regelmessige gjentakelser og rytme gjennom 

dagsrytme, ukerytme og årsrytme. Gi mulighet for regelmessig veksling mellom 

aktivitet og ro i løpet av dagen, gi mulighet til tid for indre ro. 
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HVA HVORDAN HVORFOR 

RINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTELLER-

STOFF 

 

 

 

 

 

LEK 

 

 

 

 

 

 

MALING 

 

 

 

 

REGNING 

 

 

 

 

HÅNDVERK 

 

 

 

Elevene samles i en ring for å lære 

rim, regler, sanger og sangleker. Vi 

øver artikulasjon, koordinasjon og 

rytmeøvelser. 

I tillegg øver vi på ukedager, 

måneder, høyre og venstre. Dette 

øves over tid ved at elevene 

etterligner de voksne. Vi teller 

rytmisk fram og tilbake for å øve på 

tallrekken. Gjentakelsen er viktig for 

å øve opp hukommelsen, og elevene 

lærer med hele kroppen. 

 

Eventyr er sentralt fortellerstoff i 1. 

klasse. Det samme eventyret 

fortelles i 1 uke. Elevene får 

bearbeide eventyrene gjennom 

dramatisering, lek, tegning og egne 

fortellinger.  

 

Elevene har to lengre perioder med 

lek hver dag, både ute og inne. 

 

 

 

 

 

Vi maler på våte ark med store 

pensler. Vi maler med 

primærfargene, og fargeopplevelsen 

er det sentrale i malestunden. 

 

Vi øver daglig tall og 

mengdeforståelse både rytmisk i 

ringen, gjennom eventyrene, under 

matlaging, i leken og på tur i skogen. 

 

Elevene blir kjent med ulikt 

materiale og teknikker, bla. toving 

og spikking. 

 

Øve på artikulasjon og konsentrasjon. 

Lære nye ord og utrykk. 

Øve fin- og grovmotorisk 

koordinasjon. 

Finne en felles rytme og få en god 

gruppefølelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Gi næring til barnas moralske fantasi. 

Skape indre bilder.  

Få kjennskap til kulturarven. 

Øve på konsentrasjon. 

 

 

 

Lek er et hovedinstrument for læring i 

første sjuårsperiode, og er en arena 

for fysisk utfoldelse, sosial tilpasning 

og språklig dyktiggjøring. Leken er 

bearbeiding av erfaringer, eller 

etterlikninger. 

 

Se hva som skjer når farger møtes. 

Øve finmotorikk og konsentrasjon. 

Oppleve glede ved å skape. 

 

 

Få kjennskap til tallrekken fram til 

femti, få kjennskap til mengder, 

motsetninger, former og sortering.  

 

 

Øve finmotorikk og konsentrasjon. 

Oppleve mestring gjennom det de 

lager. 

Bearbeide undervisningsstoffet. 
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TEGNING 

 

 

 

 

FRILUFTSLIV 

 

 

 

 

 

HAGEARBEID 

 

 

EURYTMI 

 

 

 

 

 

 

 

MATLAGING 

 

 

 

 

 

Tegnematerialer er til enhver tid 

tilgjengelig, slik at elevene kan skape 

og forme ut fra eget initiativ.  

  

 

Gjennom turer i skog og mark 

opplever og sanser elevene 

årstidene på nært hold.  

Oppleve glede ved å være ute i 

naturen gjennom hele året. 

 

Vi sår frø, og planter ut om våren. 

Steller hageområdet. 

 

Elevene skal lære å danne og holde 

en ring. De øver koordinasjon av 

hender og føtter på rytmisk 

grunnlag. Ved hjelp av eventyrbilder 

skal de eurytmistiske bevegelsene 

flettes stemningsfylt inn i en 

helhetlig opplevelse. 

 

Vi lager mat 1 dag i uka. 

Ingrediensene er i all hovedsak 

økologiske.   

 

 

 

 

Elevene bearbeider lærestoff og egne 

erfaringer under tegnestunden.  

Øve konsentrasjon, motivasjon, 

kreativitet og finmotorikk.   

 

Styrke klassen sosialt. 

Bli kjent med, respektere og sette pris 

på naturen. 

 

 

 

Få kjennskap til «fra frø til plante», og 

erfare at vi kan spise det vi dyrker. 

 

Bevisstgjøring gjennom rytmisk lek i 

forhold til rommet og andre.  

 

 

 

 

 

 

Lage noe til fellesskapet.  

Få et forhold til mengder og 

måleenheter.  

Nyte et godt måltid sammen med 

andre. 
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Lekens betydning 

Lek kjennetegnes ved at det er en frivillig aktivitet. Den er ofte på liksom, og er uttrykk 

for fantasi. 

Lysten til å leke kommer innenfra, og lekeprosessen er det viktige. Gjennom leken lærer 

og erfarer barn på en rekke områder, der sosialt samspill og kommunikasjon står særlig 

sentralt. Det er viktig for barn å oppleve at de mestrer sosialt samspill, noe som igjen vil 

bidra til trygghet i klassen, og i ulike læresituasjoner. Trygghet er en forutsetning for 

læring, og lek bidrar til trygghet. I leken skapes utfordringer som gir verdifull erfaring, 

bla. gir leken mulighet til å bearbeide inntrykk. 

Lek har derfor en svært viktig plass i 1. klasse, og vi gir tid, ro og rom til lek hver dag.    

 

1.klassepedagogikk i Steinerskolen er førskolepedagogikk 

6-åringen er på vei inn i en ny fase i livet, fra småbarn til skolebarn. 6-årsalderen blir av 

og til sammenliknet med en slags pubertet, fordi det både kroppslig og følelsesmessig 

skjer store forandringer. 6-åringen har et stort behov for å være i bevegelse. 

I Steinerskolen er det førskolepedagogikk vi bruker i 1. klasse, for å gi det enkelte barn 

et godt utgangspunkt for videre skolegang, og utvikling til et fritt, selvstendig, kreativt og 

tenkende menneske. 

Steinerpedagogikkens oppdragelses- og læringsmål for denne aldersgruppen er:  

Overordnet mål: å forstå det enkelte barns individualitet, og bringe det til fri og 

harmonisk utfoldelse i det sosiale liv. 

Dette gjør vi ved å: 

• ta hensyn til at hvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt 

• ta hensyn til at barnet i førskolealder har en særlig sensitivitet i sansningen, med 

begrenset mulighet til å sile inntrykkene 

• ta hensyn til at barnet trenger rytmer i hverdagen 

• ta hensyn til at barnet lærer mest gjennom etterlikning, forbilde og handling 

• ta hensyn til at hver alder har noe typisk ved seg 

 

I 1. klasse legger vi til rette for mye lek og varierte aktiviteter, faste rytmer, og øvelser 

for å møte barnets behov på dette alderstrinnet på en best mulig måte. 

 


