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Småskoletrinnene: 1. – 4. klasse

1. klasse: Det første kronåret i skolen

6-åringen er i ferd med å avslutte sin første 7-årsfase. Det er en sårbar 
og samtidig kraftfull overgangstid. Dette er ikke tiden for å innføre 
noe helt nytt, men tiden for å sette kronen på verket. Mestring av 
fysiske utfordringer og å trene på å fungere i en gruppe er stikkordet. 
I skolefritidsordningen møter barnet det kjente fra barnehagen, blant 
annet fri lek ute og inne sammen med andre barn av ulik alder. I kjer-
netiden (skoletiden) gir vi dem større utfordringer: Lange turer i skog 
og mark, ringleker, håndverksoppgaver, håndarbeid, baking, tegning 
og maling, dramatisering og syngespill. Daglig eventyrfortelling gir 
næring til lek og utvikling. Slik stimulerer vi fantasikreftene og den 
motoriske utviklingen. Samtidig trener vi opp evnen til å fungere i 
en gruppe og også ta hensyn til gruppens behov. Slik legges et solid 
fysisk, følelsesmessig og sosialt grunnlag for mer skolepreget læring fra 
2. klasse og oppover. 

Klassetrinnene
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2. klasse: Eventyrenes verden

Fortellersto"et i 2. klasse er hentet ut fra eventyrenes verden. Barnets 
fantasikrefter er store i denne alderen. I eventyrene er alt mulig og 
læreren tar elevene med inn i en frodig billedverden der de lett kjen-
ner seg igjen i kreftene og skikkelsene som rår. Den faglige læringen 
starter med formtegning. Når evnen til å tegne krumme og rette linjer 
i ulike mønstre er oppøvet, faller det lettere for barna å forme bok-
staver og tall. På en fantasifull og billedlig måte introduseres bokstaver 
og tall, ofte gjennom fortellinger fra eventyrene. Alle elevene får de 
samme inntrykkene. Etterpå gir de ulike uttrykk tilbake til verden når 
de bearbeider fortellingene gjennom bilder de lager. Stikkord for 2. 
klasse er klassefellesskap, formforståelse, fargeopplevelse, fargeinnlev-
else, språkforming og rytme. Elevene lærer å strikke og får smake på 
ulike språk som engelsk og tysk gjennom sanger, vers, leker og enkle 
setninger. Sang og musikk, bevegelse og rytme er en selvfølgelig del av 
skolehverdagen. For å fremme elevenes indre modning vektlegger vi 
fysisk, følelsesmessig og sosial læring og unngår å forsere den intellek-
tuelle læringen. 
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3. klasse: Fablenes, legendenes og natursagnenes verden

Dette er undringens år. Åtteåringen undrer seg over alt den ser og 
hører. Undringen har en egenkvalitet og skal ikke nødvendigvis 
besvares. Det er viktig å ivareta og støtte opp under barnets undring 
og nysgjerrighet på livet. Lærerens oppgave er å formidle at barnet 
trengs og har en plass i verden, uten nødvendigvis å si dette direkte. 
Gjennom legendene og fablene lærer barna om ulike måter å forholde 
seg til hverandre og verden i sin helhet. De sterke bildene bringer 
viktige moralske impulser inn i barnas liv uten å moralisere. Her leg-
ges kimen til at barnet kan få et indre ønske om å virke positivt inn i 
verden. Stikkord for 3. klasse er linjeføring og tallforståelse. Gjennom 
rytme og bevegelse lærer de gangetabellen. De leker butikk med kasser 
med plass til bare ni mynter av en sort. Slik lærer de titallsystemet 
og veksling (menteregning) gjennom praktisk erfaring. I male- og 
tegneundervisningen øves det på å la detaljene tre mer fram og å sette 
bildene inn i en sammenheng. Elevene lærer å hekle, hente opp løk-
ker og føre dem videre, - akkurat som de henter opp ord og danner 
setninger. 
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4. klasse: Skapelsen og uryrkene

De frodige fantasikreftene avtar noe i styrke. Barna ser seg selv atskilt 
fra verden og kan ha dype følelsesmessige reaksjoner på det. Barnet 
vurderer relasjonene det har med andre og re%ekterer over dem. 
Barna kan oppleve tvil og ensomhetsfølelse. Etter hvert oppstår en ny 
form for våkenhet og bevissthet som gir grunnlag for en ny blom-
string. Barnet uvikler en bevissthet om sitt eget jeg, begynnelsen på 
en ny fase i livet. Skolen møter dem med en tilsvarende begynnelse 
i fortellersto"et: skapelsen, det gamle testamentet og uryrkene. De 
får prøve seg som bonde, skogbruker/tømrer, &sker og gruvearbei-
der. Ikke minst får de oppleve uryrkenes slit, strev og hverdagsdrama 
gjennom norske forfattere som Hamsun, Bojer, Falkberget og Scott. 
I norskundervisningen standardiseres skriften i form av løkkeskrift og 
grammatikk vektlegges mer. I regningen lærer de mål og vekt og øver 
på hoderegning. Fagene engelsk og tysk, tegning/maling, håndarbeid 
og eurytmi fortsetter videre. 
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Mellomskoletrinnene: 5. – 7. klasse

5. klasse: Norrøn mytologi, lokalgeogra! og zoologi

Elevene utvikler nå en stadig sterkere indre selvstendighet. Denne 
møtes på dette klassetrinnet med mer objektive tilnærminger og 
fremstillinger. Mens naturen ble skildret på mytiske og poetiske 
måter i småklassene, er det nå en objektiv iakttakelse som tilstrebes 
for naturfaget i 5. klasse. Kjærligheten til naturen som skal ha blitt 
opparbeidet i småklassene, danner nå grunnlaget for kunnskapstileg-
nelsen. I geogra& danner grundige iakttakelser av nærmiljøet basis for 
den første Norgesgeogra&en. I den norrøne mytologien møter elevene 
skapelsen fra en annen vinkel enn i 'or. Halvt mytisk, halvt histor-
isk stiger fortiden frem. De kraftfulle bildene møter elevenes egne 
nyvunnede krefter på en fruktbar måte. Ofte lar klassen dette munne 
ut i et skuespill for skolen. Norgeshistorie blir en naturlig forlengelse 
av denne perioden. Skriving, lesing og grammatikk øves videre og 
matematikken utvides med brøkregning. Engelsk- og tyskunder-
visningen beveger seg fra den mer muntlige form til å omfatte %ere 
skriftlige øvelser. I musikk innføres blokk%øyte. Mens bevegelse på 
tidligere trinn inngikk som integrert del av undervisningen, innføres 
nå et eget kroppsøvingsfag. 
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6. klasse: De store kulturepoker, botanikk og sløyd

Elevene be&nner seg på dette alderstrinnet i en harmonisk balanse 
mellom barndommens letthet og pubertetens tyngde. Lettheten er 
fremdeles fremherskende, og med luftige sprang beveger klassen seg 
fra epoke til epoke i vår kulturhistorie: Den gammel-indiske, den 
persiske, og den egyptisk-kaldeiske kultur og frem til den greske kul-
turepoke. I den greske epoken møter elevene en klarhet, skjønnhet og 
harmoni som i særlig grad nærer deres egen utvikling på dette trinnet. 
I naturfag er hovedtema botanikk, et fag som vies stor oppmerksom-
het på dette trinnet. Geogra&en utvides til å omfatte Norden, mens 
norskundervisningen særlig knyttes til orienteringsfagene. Regningen 
utvides med blandede tall og desimalbrøk (komma). Tysk og engelsk 
undervises fra tekster og skuespill, og det arbeides mer inngående 
med dramatikk. Sløydfaget innføres og passer godt inn sammen med 
botanikk og trelære.
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7. klasse: Romerstaten, fysikk og geologi

I 12-års alderen passerer barnet igjen et av krisepunktene i sin ut-
vikling. Puberteten setter inn og verden skal erobres på ny - denne 
gangen ut fra en egen forståelse av sammenhengene. Dette er tiden for 
heftige diskusjoner, høylytte protester eller høyrøstet tilslutning. Tenk-
ningen er modnet og de har stor glede av å oppdage lovmessigheter og 
årsakssammenhenger. Sansen for å eksperimentere er også sterk. Helt 
nye fag blir introdusert, slik som fysikk, geologi, grammatisk analyse 
og bokstavregning. I historie hører elevene om Romas tilblivelse og 
utvikling. Den handler om den enkeltes innsats i det o"entlige liv, 
kampen og striden som formet romerstaten og ikke minst om lover 
som ble skapt for å sikre rettferdighet. Dette gir næring til deres egen 
utvikling for å &nne et nytt, individuelt ståsted i verden. Geogra&en 
utvides til å omfatte Europa, og i norsk får elevene skrive sine første 
stiler. I engelsk og tysk brukes historiske og skjønnlitterære tekster.



16

Ungdomsskoletrinnene 8. – 10. klasse

8. klasse: Historiske skikkelser, verdensgeogra! og astronomi

13-åringen er inne i puberteten. Den preges gjerne av sterke sympatier 
og antipatier, følelser og meninger. Under over%aten er det ofte ensom-
het og usikkerhet. Forholdet mellom mennesker er et sentralt tema som 
ungdommene er opptatt av på dette trinnet. Derfor møter de på skolen 
fremfor alt mennesker i undervisningen. Det er sentrale skikkelser fra 
middelalderen til nyere tid og fra naturvitenskapens fremvekst. Deres 
kamp mot gamle autoriteter og dogmer blir et motiv ungdommen 
kan kjenne seg igjen i. I geogra& blir elevene kjent med 'erne land og 
kulturer, deres samfunn og naturforhold. Astronomi blir innført som et 
nytt fag, med særlig vekt på solen og månens bevegelser som basis for 
forståelsen av årstidsvekslinger, tidssoner, %o og 'ære og tidsregning. 
Også stjernebildene og andre himmelfenomener observeres. I fysikken  
utvikles mekanikk, elektrisitet og magnetisme videre fra 7. klasse. Ung- 
dommer er gjerne opptatt av kropp og helse på dette trinnet, og på sko-
len møtes dette med læring om de indre organer. Videre introduseres 
faget skolekjøkken der sunn og næringsrik mat står i fokus. Kjemi inn- 
føres som nytt fag, og baserer seg på forvandlingen som viser seg når 
sto"er forbrennes. Syrer og baser, samt kalkens syklus er også viktige 
temaer. Det arbeides videre med norsk språk som formuleringsredskap.  
I matematikken innføres potenser og røtter av 2. grad. Algebra, liknin- 
ger og geometri øves og videreføres. Biogra&er og skjønnlitteratur står 
sentralt i tysk- og engelskundervisningen og grammatikken øves %ittig 
videre. Tegning/maling, håndarbeid, sløyd, kroppsøving og musikk 
fortsetter videre. 
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9. klasse: Historiske omveltninger, økonomi og kjemi

14-åringen be&nner seg dypt inne i puberteten. Følelseslivet blir 
gjerne sterkere og mer sentralt. En egen verden kan oppstå inni og 
mellom ungdommene, slik at de blir nærmest utilgjengelige for 
voksne. Det er en stor utfordring for læreren å møte denne utviklin-
gen og vekke interessen for de større sammenhenger i tilværelsen. 
Det er også viktig å prøve å vekke beundring for mennesker som har 
levd før og hva de har gjort for menneskehetens utvikling. Fremfor 
alt må tenkningen styrkes som en motvekt til følelsene. I historie og 
samfunnslære undervises det i utvalgte kapitler fra verdenshistorien 
fra 1650 og opp til 1814. Årsakene til den økonomiske utviklingen 
og konsekvensene for menneskenes levekår tematiseres. Også i fysikk 
kommer årsakskjeder i fokus med innføring av nye tema, slik som 
hydro- og aeromekanikk. Menneskets biologi tas opp i sammen-
heng med fysikk og mekanikk med særlig vekt på skjelettets knokler, 
vektstangprinsippet og lemmenes bevegelser. I norsk er språket som 
kunstnerisk uttrykksmiddel sentralt. Dette er det store litteraturåret. 
Elevene blir kjent med store forfattere og vi leser og samtaler om 
kjente romaner. Vi starter også med enkel litteraturanalyse. Nynorsk 
innføres som fag. I matematikken bringes algebraen over til løsning av 
2. gradslikninger. Geometrien utvikles til å kunne beregne over%ate og 
volum for ulike former. Engelsk og tysk, tegning/maling, sløyd, gym-
nastikk og musikk fortsetter videre. Elevene lærer og venner seg også 
til å anvende digitale medier i tilegnelsen og formidlingen av sto"et
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10. klasse: Politisk utvikling, økologi og kunsthistorie

I 10. klasse kommer den utviklede tankekraft og bedømmelsesevne 
til utfoldelse. Dette krever næring og utfordringer gjennom oppgaver 
hvor anvendelse av fornuft og logikk står sentralt. I historie behan-
dles det samme tidsrommet som i 9. klasse, men denne gangen med 
sterkere vekt på den politiske utviklingen. Idéhistorie blir en viktig del 
av dette. Samfunnets grunnleggende politiske oppbygging tematiseres 
i samfunnsfag, der makt og demokrati er sentrale begreper. Også ver-
denssamfunnets rettssituasjon behandles. I geologi gjennomgås ber-
gartene og i fysikk står dampmaskinen i fokus. I kjemi utvikles læren 
om næringssto"ene videre, med særlig vekt på fotosyntese, cellulose, 
gjæring, alkohol og nedbryting. Økologi er en naturlig videreføring i 
biologien, og faget følges opp med læren om fosterutvikling og fødsel. 
Kunsthistorie innføres som eget fag, der billedkunsten fra oldtiden 
og fram til nyere tid studeres og den kunstneriske egenaktiviteten 
er stor. Litteraturhistorie, med særlig vekt på nordisk litteratur, står 
i fokus for norskundervisningen og stilskrivningen videreutvikles 
med ulike stilarter. Matematikken omfatter nå blant annet likninger 
med to ukjente, koordinatsystemet, teknisk tegning, ulike tallsyste-
mer, kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Oppøving av digital 
kompetanse øker i betydning. I engelsk og tysk kommer humoristisk 
og samfunnskritisk litteratur inn og gjerne også biogra&er. Praktisk 
anvendelse av språket i dagligtale er viktig. Sløyd, eurytmi, musikk og 
kroppsøving fortsetter ut dette klassetrinnet. Elevene oppfordres i alle 
fag til å vise selvstendighet, uttrykke egne tanker og ideer og behandle 
de enkelte fagområder med fantasi og allsidighet. 10. klasse avslut-
ter skoleåret med en stor teaterforestilling som vises for skolen og for 
foreldrene på 10. klassens avslutningsfest. 


