
1.klasse i Askeladden Steinerbarnehage og Steinerskolen i Hurum

Steinerskolen i Hurum har sin 1. klasse i Askeladden Steinerbarnehage. De veksler 
mellom å være på storebarnsavdelingen sin, og for seg selv med egen lærer.

Å tilegne seg basiskompetanse er hovedmålet i 1. klasse. All senere læring på skolen 
bygger på dette. Barnet i seksårsalder opplever seg som en del av en helhet, og derfor 
har steinerpedagogikken ingen fagfragmentering i tilnærmingen av lærestoffet i 
1.klasse.

Pedagogikken ser det som viktig å styrke barnets viljesutvikling, ved å styrke gode 
vaner, ha arbeidsperioder som gjentas, og faste oppgaver som gjøres. Barnet får leve i 
faste rytmer, dagsrytmer, ukerytmer og årsrytmer som understøtter dets organiske 
vekstprosesser. Sett fra steinerpedagogisk verdisyn, går intellektuell læring før 
syvårsalder på bekostning av den fysiske modningsprosessen. Kroppslig og 
følelsesmessig skjer det store forandringer og man kan sammenligne seksårsalderen 
med en slags pubertet. Det er en labil alder, og det er en fordel for barnet å kunne være
i det kjente og trygge i barnehagen. 

De skal fortsatt ha voksne rundt seg som ikke bruker intellektuell stimulering av barna, 
men som arbeider ut fra at barna får lov til å herme etter. De får oppleve at verden er 
god. 1.klassingene får oppgaver som å dekke på bordet, gå enkle ærend, og hjelpe de 
yngre barna, noe som gir dem en følelse av ansvar og mestring, og selvtilliten styrkes.

På våren før de skal begynne i skolen er det innskriving. Alle barn får et garnnøste som 
de skal ta med hjem og lage et fint bånd av, tvinnet eller fingerheklet eller hva man 
finner på. Første skoledag i 1.klasse tar alle barna med seg båndet sitt, og det passes 
på i barnehagen. Dette båndet brukes som hestetømmer til kjepphestene som lages på 
våren i 1. klasse. 

Hver dag etter lunsj møtes 1.klasse i klasserommet sitt – Hagestuen. Der synger vi 
sanger og sier vers sammen på ring. Samtaler oppstår, de øver seg på å lytte til 
hverandre og å snakke i plenum. Følelsen av gruppetilhørighet og det å være en 
klasse, styrkes. 

Høsthalvåret brukes torsdagene til hestestell og ridning. Barna øver omsorg og respekt 
for store dyr, og får gode mestringsopplevelser til gjengjeld.

Hver mandag drar 1.klasse alene på tur. Det er en dag da det sosiale samspillet i 
klassen øves opp. Vi øver fjellklatring og når det blir snø og is, går vi på skiturer og 
skøyter. Barna lærer å omgås ild og verktøy på en forsvarlig måte, spikkekniver, øks og
sag. Med dette får de øvet grovmotorikk, sine sosiale ferdigheter og ikke minst viljen 
sin, noe de får god bruk for i den ”store verden”. Den siste turen på våren går til 
Stikkvannstårnet. 

Etter juleferien øver vi inn et Hellig tre konger-spill. De får føle at de er store og flinke og
gode forbilder for de yngre barna. Samtidig får de øve seg på å ta instruksjoner av en 
voksen. De lærer seg å lytte og å utføre.

Vårhalvåret begynner vi med kjepphestene. Da jobber vi hver torsdag med disse. Med 
noen avbrekk der vi gjør andre ting; som å jobbe med andre årstidsrelaterte oppgaver. 
De øver finmotorikk og utholdenhet. Å lage kjepphest er et allsidig arbeid som går over 
en lengre periode. Det blir en høytidelig stund når tømmene som de laget nesten ett år 

Askeladden Steinerbarnehage Tlf:  + 47 32 79 21 80
Åsheimveien 12 B askeladden@steinerbarnehage.no Org.nr:    971 541 288
3490 Klokkarstua askeladdensteinerbarnehage.no Kontonr: 1254.05.06610



tidligere, tas frem og settes på hesten. Da er den endelig ferdig. Barna har fått oppleve 
en lang prosess, fra begynnelse til slutt. Den stoltheten og mestringsfølelsen som de får
av dette, er god næring for barnet som skal begynne på skolen i 2. klasse.

De siste ukene før sommerferien er det både øving til Steinerskolen i Hurums sirkus, og
innøving av et skuespill. Her får de øve seg i samarbeid, konsentrasjon og mot. Det blir 
arbeidet frem på en lekende måte, der barna får lov til å være med og bestemme 
hvordan vi skal gjøre det. Skuespillet blir vist frem på sommerfesten, som er deres siste
dag i barnehagen som 1. klassinger. Når skuespillet er ferdig tar de frem kjepphestene 
sine og rir ut av barnehagen og inn på skolen. Der blir de møtt av læreren de skal ha i 
2. klasse.

Vil du vite mer om 1. klasse på Steinerskolen? Se Steinerskolens læreplan for 
grunnskolen:

https://www.steinerskole.no/wp-content/uploads/2021/10/Steinerskolens-
_laereplan_grunnskolen_web-2.pdf  
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