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6           STEINERBLADET

Skolens mål er 
å skape livslang 

motivasjon  
for læring.
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Livslang motivasjon 
for læring

Steinerskolen har ambisiøse  
kunnskapsmål for hver enkelt elev. 
Samtidig er det pedagogiske opplegget 
langsiktig: skolens mål er å skape  
livslang motivasjon for læring. 

All kunnskap er porter til ny kunnskap 
som enhver elev skal ha lyst til åpne. 
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Tillit til barnets sanser

I de første klassetrinn skal elevene i steinerskolen 
møte den sansbare verden før de møter abstrak-
sjoner og teorier. Barn lærer uanstrengt så lenge 
lærerne lykkes i å holde undringen og interessen 
levende. Ved å la sansene få fortrinn reduseres ikke 
fenomener til tørre fakta, men bevarer sin frodighet 
som del av barnas omgivelser.

I alle fag på steinerskolen skjer en utvikling fra det 
konkrete; det som kan sanses, oppleves og erfares, 
til begreper, abstraksjoner og teori. Men i takt med 
at barn blir ungdom utvikles evne og lyst til abstrakt 
tenkning, og i tråd med elevenes utvikling øker  
omfanget av teori i undervisningen.

Tillit til egne sanseinntrykk og erfaringer gir barn 
trygghet til å bearbeide fagenes innhold på en 
selvstendig måte. Slik skapes i mindre grad respekt 
for innarbeidede «sannheter» og tolkninger, derimot 
et større rom for å tenke nye tanker. Her ligger en 
av de viktigste forutsetningene for nysgjerrighet 
og lærelyst. I steinerpedagogikken trekkes det en 
sammenheng mellom det unge barnets tillit til egen 
sansning og ungdommens tillit til egen tenkning.

Kunnskap er et sentralt mål i en steinerskole, men 
kunnskap er til for å kunne bearbeide forhold rundt 
oss, og må ikke forveksles med fakta. For verden 
endrer seg, det som var viktig i går er kanskje glemt 
i morgen. Det eleven har bruk for, er interesse for 
verden, god vurderingsevne og selvstendig tenkning. 
Steinerskolens metode for å stimulere nysgjerrighet 
og interesse har livsløpet som horisont.
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Barn lærer  
uanstrengt så  

lenge undringen og 
interessen holdes  

levende.
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Tilpasset  
opplæring skjer 
på flere nivåer.
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Levende formidling

Tilpasset opplæring skjer på flere nivåer. Lære sto'et 
skal bl.a. imøtekomme behov som elevene har på 
ulike alderstrinn, og kunnskapen de tilegner seg, 
skal støtte opp under deres personlige utvikling. 
Steinerskolen legger vekt på at barns modning ikke 
forseres, og at utfordringene på alle felt står i forhold 
til hvor langt barnet er kommet i sin utvikling. 

Læreren legger frem pensum muntlig og med  
øyenkontakt med elevene. Det vi kaller levende 
formidling stimulerer elevenes evne til medopp-
levelse, og identifikasjonen med innholdet stimulerer 
hukommelsen. Formidling ved fortelling bidrar også 
til at variasjoner i elevgruppen mht. modenhet blir 
mindre avgjørende for deltagelse og engasjement. 

Arbeidet med den muntlige formen er inspirert  
av tradisjoner innenfor fortellerkunst, og målet er  
å skape begeistring og engasjement i klasserommet. 
Gjennom den muntlige presentasjonen møter  
elevene store fortellinger som eventyrene, bibel-
historien, gresk mytologi og de store oppdagerne. 
Skikkelser som Askeladden, Moses, Zevs og Magellan 
får liv i elevenes indre bilder og kommer til uttrykk 
gjennom tekst og bilder i elevenes arbeider. 

Også fag som matematikk eller fysikk bæres frem  
av fortellinger: Galileos kikkert, barndomsskildringer 
av James Watts eller for eksempel Niels Henrik Abels 
biografi kan gi inspirerende rammer for nytt under-
visningssto' oppover i klassetrinnene.
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Fordypning som  
arbeidsform

Steinerskolen søker å formidle innsikt som hjelper 
elevene til å forstå forholdet mellom del og helhet, 
mellom viktig og uviktig. Mengden av informasjon  
barn mottar, er omfattende, så omfattende at 
enhver pedagogikk må begynne ved erkjennelsen 
av at rammene for informasjon og kunnskap er 
grunnleggende. Slik sett blir det eksempelvis viktig 
å formidle sammenhenger mellom livsformer 
(økologi), men uten at betydningen av den enkelte 
del (eksempelvis en plante) reduseres. 

Blikket for sammenheng og skjønnhet øves ved 
hjelp av fordypning som arbeidsform. For å styrke 
og stimulere barnas konsentrasjon praktiserer 
steinerskolen en forutsigbar og strukturert skole-
hverdag som alltid begynner til samme tidspunkt. 
Dagen starter med hovedtimen, en sammenheng-
ende undervisningsøkt på ca 90 minutter. Dette 
gir barna anledning til å utnytte den betydelige 
kapasitet for konsentrasjon de har tidlig på dagen.  
I periodeundervisningen, som skjer innenfor  
rammen av hovedtimen, får elevene tid til å  
fordype seg og til å gjennomtrenge læresto'et. 

Både natur- og kulturfagene gis som periode-
undervisning i bolker på tre til fem uker. Etter 
hovedfag og et lengre friminutt følger de ukentlige 
øvelsesfagene, herunder språkfag, bevegelsesfag 
og kunst- og håndverksfag. Enkelte fag, som  
matematikk og morsmål, gis både som fordypende 
hovedfag og ukentlige øvelsesfag. 

Når en periode er avsluttet, ferdigstilles elevenes 
periodehefter, undervisningssto'et oppsummeres, 
og fra en passende alder gis det en kunnskaps-
prøve i undervisningssto'et. 

Temaene for periodene er tilbakevendende fra år 
til annet; slik føres fag og temaer videre gjennom 
skoleløpet. Det legges til rette for at elevene selv 
etter hvert kan få øye på de store linjene innad  
og mellom fagene.
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Blikket for  
sammenheng og 

skjønnhet øves ved 
hjelp av fordypning 
som arbeidsform.
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Målet med det 
pedagogiske 

arbeidet er læring 
og prosesser, ikke 

resultater.
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Bearbeidelse av  
læresto'et

Kunst er ikke primært et fag i steinerskolen,  
men en måte fagene gripes an på. Når elevene 
har fått presentert pensum gjennom fortelling, 
får de «gjenfortelle» gjennom illustrasjoner og 
tekst i periodeheftene, og gjennom modellering, 
skuespill, håndarbeid osv i øvelsesfagene.

Kunstnerisk og håndverksmessig bearbeidelse  
av læresto'et involverer mange sider ved eleven 
og gjør at læresto'et tilegnes på en personlig 
måte, tilpasset den enkelte elev. 

Målet med det pedagogiske arbeidet er læring 
og prosesser, ikke resultater. Men barnet trenger 
stimulans i form av et vakkert og meningsfullt 
resultat. Derfor er kvalitet og redskaper gjennom-
tenkt og strukturert. Papiret elevene skriver og 
tegner på, skal være av god kvalitet. De får bøker 
med silkepapir mellom arkene slik at fargene ikke 
smitter over. Fargestiftene er av naturmaterialer, 
og blyantene yter motstand for at både motoriske 
og estetiske kvaliteter skal ivaretas. Målet er ikke 
håndskriften i seg selv, men at barnet erobrer 
redskapene. Motstanden elevene møter i tre-
verket, leiren, metallet eller i ulike tegneredskaper, 
styrker barnets vilje til å bestemme retning for  
en skapelsesprosess. 

Elevene får en helhetlig og allsidig undervisning 
der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige 
øvelser likestilles. Disse tre feltene vektlegges i 
alle fag på alle klassetrinn, blant annet ut fra et 
siktemål om at elevene senere skal kunne ta frie 
valg i forhold til utdanning og yrke. 
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Risiko og  
lære prosesser

Gode læreprosesser tillater risiko: Elevene trenger 
anledning til å øve, feile, mestre og forsøke på nytt. 
Steinerskolen gir rom for slike prosesser i alle fag. 

Gjennom jevnlige elevopptredener på skolens scene 
trenes eleven i å fremføre noe for andre, og selv å 
overvære andres prestasjoner. Slik blir øvelse, feiling 
og mestring en selvfølgelig del av klassefellesskapet  
rundt eleven. Det stimulerer læring og utvikler 
respekt og forståelse for egne og andres lære-
prosesser. 

Å våge å lese høyt i klassen før skriftspråket fullt ut 
beherskes, å svare uten å kjenne fasiten, eller å stå 
frem i en stor forsamling, er risikosituasjoner preget 
av fallhøyde og sårbarhet. Samtidig driver slike 
situasjoner læringen fremover. I steinerskolen legges 
det stor vekt på å etablere trygghet i klassefelles-
skapet, som ikke minst handler om aksept for ulikhet 
i modenhet og kunnskapsnivå.

Det gir trygghet for elevene å se sin egen utvikling 
og progresjon i perspektiv. Ved månedsfester og  
andre arrangement viser elever på ulike trinn hver-
andre hva de arbeider med. Slik ser de store sin 
skolegang i retrospektiv, og de små strekker seg mot 
de eldre elevene. Selv om barn og ungdom ikke har 
et langt liv bak seg, har de stor nytte av en horisont 
som både inkluderer fortiden og peker fremover.
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Elevene trenger 
anledning til å øve, 

feile, mestre og 
forsøke på nytt.
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 Den viktigste  
vurderingen skjer  

i den daglige 
dialogen mellom 

lærer og elev.
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Vurdering

Steinerskolen har en fortløpende evaluering  
gjennom skoleåret som sammenfattes i en  
individuell årsvurdering. I årsvurderingen får  
foresatte informasjon om elevenes utvikling  
og kunnskapsnivå i ulike fag. Årsvurderingen 
inneholder også klasseforstanders vurdering  
av elevens skolesituasjon, og fra 7. klasse stiles 
det direkte til eleven. Foreldresamtaler inngår 
også i dialogen mellom skole og hjem.

I steinerskolens læreplaner tas det høyde for  
at resultatene av elevenes innsats ofte kommer  
til syne etter en tid. Målet for pedagogikken er 
dobbelt: både kunnskapen og utviklingen av  
elevens personlige forutsetning for å forstå.  
Dette påvirker valget av pensum, som skal  
stimulere de unges innlevelse og medfølelse.  
Når steinerskolen benytter standardiserte tester  
i mindre grad enn andre skoler, er det særlig  
fordi disse har et for ensidig fokus på barnas 
intellektuelle utvikling.    

Læring krever tid og fordypning. Den viktigste 
vurderingen skjer i den daglige dialogen mellom 
lærer og elev. Her synliggjøres elevens utviklings-
potensial, og inspirasjon til videre arbeid og 
øvelse er konkret og fortløpende. 

Gjennom periodeheftene som elevene selv lager, 
får læreren et bredt og synlig grunnlag for å 
foreta både underveis- og sluttvurdering. 
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Læreren

God steinerpedagogikk forutsetter en lærer  
i kontinuerlig utvikling.

Når læreren må arbeide frem sto'et gjennom 
ulike kunstneriske uttrykk som fortelling, tegning, 
musikk, modellering osv, utvikler læreren seg 
sammen med elevene. Denne arbeidsformen  
gir også lærerne inspirasjon til arbeidet. 

Lærerne har et spesielt ansvar som blant annet 
går ut på at de hver dag møter elevene i klasse-
rommets dør med håndhilsing og personlig hen-
vendelse. Elevene møter fra første dag en skole 
der lærer og elev er likeverdige. Likeverd mellom 
lærer og elev står ikke i motsetning til lærerens 
tydelige lederskap overfor klassefellesskapet og 
elevgruppen. De første årene er klasselæreren 
en tydelig autoritet og omsorgsperson. Etter 
hvert som eleven blir eldre, trekkes den person-
lige autoriteten gradvis tilbake og erstattes av slik 
autoritet og disiplin som gir seg utfra fagene selv. 

Lærerkollegiet er en sentral institusjon i skolen 
og møtes ukentlig. En viktig del av lærermøtene 
er fordypning i pedagogiske spørsmål. Her kan 
den enkelte lærer få inspirasjon og impulser til sitt 
videre arbeid med elevene. Lærerkollegiet på en 
steinerskole er også involvert i beslutninger og 
prosesser som omfatter skolens drift. 

Det finnes en egen steinerpedagogisk lærerut-
danning, Steinerhøyskolen, som gir kompetanse 
i den unike tilnærmingen steinerskolen har til 
barns utvikling og læring. 
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Steinerskolen 
stiller høye krav 
til sine lærere.
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En steinerskole  
er mer enn et sted 
for undervisning. 
Den er også et 
kultursentrum.
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Skolen som  
kultursentrum

En steinerskole er mer enn et sted for under-
visning. Den er også et kultursentrum der det 
arbeides med konserter, skuespill, sirkus og  
markeder – som også blir familier og lokal-
samfunn til del. 

Ikke bare lærere og elever føler eierskap til en 
steinerskole. Foreldre får styrket sitt engasjement 
gjennom deltakelse i foreldremøter, dugnader, 
markeder, orkester og korps osv., samtidig som 
de får innsikt i skolen der barna går. Foreldrene 
utgjør også en uunnværlig ressurs ved gjennom-
føringen av turer, ekskursjoner og lengre reiser.

Lærerne har en strukturerende funksjon i de  
ulike aktivitetene på skolen, og foreldrene  
bidrar med ulike kompetanser og interesser.  
Den arkitektoniske utforming av rommene er 
gjennomtenkt, og ansvaret for disse tilfaller  
også foreldrene gjennom enkelt vedlikehold  
og fellesskap rundt ivaretakelse av omgivelser  
og bygg. Med de voksne som forbilder lærer 
elevene å respektere og ivareta omgivelsene  
som omslutter den viktige skolehverdagen. 
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Læreplanen

Læreplanen og kompetansemålene for hvert 
klassetrinn utgjør rammen, men er ingen ferdig 
oppskrift. Hver lærer må arbeide med individuell  
tilpasning til sine enkeltelever og sin gruppe.  
Slik formes undervisningen av menneskene  
som møtes i klasserommet og blir skapende, 
personlig og stadig i fornyelse. 

Steinerskolens læreplan er utviklet gjennom  
nitti års praksis og erfaring, og den er stadig  
under bearbeidelse.

Den siste versjonen av steinerskolens læreplan 
finner du på steinerskolen.no
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Steinerskolen  
har over nitti  
års praksis og 

erfaring.


