
Kort beskrivelse af den pædagogiske idé i Rudolf Steiner – skolens overskole (9. -12. Klasse): 

Overskolens mål er at sætte eleverne i stand til at blive mennesker, som ud fra en sund dømmekraft kan 

handle frit, suverænt og socialt i den givne livssituation. Alle undervisningsfag står i dette måls tjeneste og 

er således ikke et mål i sig selv. Fagene retter sig ikke efter eventuelle aktuelle behov på arbejdsmarkedet, 

og der skal heller ikke uddannes specialister. 

Overskolen er almendannende og retter sig mod udviklingen af hele mennesket, dvs. både dets 

intellektuelle, følelsesmæssige og viljesmæssige sider. 

Dette afspejler sig i de tre fagområder, der bliver undervist i på forskellige tidspunkter af skoledagen: 

1) Ud fra en erkendelse af, at den intellektuelle evne til at modtage og yde er bedst om morgenen, 

undervises der i naturvidenskabelige og intellektuelle fag – de såkaldte HOVEDFAG – de to første 

skoletimer. Det drejer sig for eksempel om matematik, fysik, dansk, biologi og historie. I en samlet 

periode på tre – fire uger undervises der koncentreret i ét fag ad gangen i hovedfagstimerne. 

2) Derefter følger FAGUNDERVISNING, fag der kræver en rytmisk indøvning. Det drejer sig om al form 

for musikundervisning: Kor, orkester, musikteori osv. Men også fremmedsprog kommer ind under 

denne kategori, ligesom dansk (grammatik), matematik (øvetimer), gymnastik og eurytmi (en særlig 

form for indlæring via bevægelser). Der undervises i disse fag gennem hele skoleåret. 

3) Om eftermiddagen ligger DEN HÅNDVÆRKSMÆSSIGE – KUNSTNERISKE UNDERVISNING. Det kan 

dreje sig om snedkeri, skulptur i ler, sten og træ, metalsløjd, grafik, maleri osv. Der undervises i ét 

af disse fag i perioder på flere uger ad gangen. 

(Se i øvrigt vedlagte skema)   

Denne ”orden” i dagsforløbet bunder i menneskets behov for åndelig, sjælelig og legemlig udfoldelse og er 

således med til at engagere og uddanne hele mennesket. 

Kunst – og håndværksundervisningen i en Rudolf Steiner – skole er en integreret del af alle elevers hverdag. 

Da det er pædagogikkens mål at uddanne følelses – og viljemæssige evner på lige fod med de intellektuelle, 

er der ingen vigtigheds – graduering fagene imellem. 

Under opvæksten er indtryk, oplevelser og gøremål med til at præge processer i menneskets organisme, 

som formidler grundlaget for personlighedsfølelsen. Sikkerhed i håndtering af en arbejdsproces giver 

selvtillid, og udfordringerne i de kunstneriske fag vækker fantasi, opfindsomhed og æstetisk dømmekraft. 

I enhver formningsproces fra idé til det færdige resultat gennemgås et forløb, hvor tankefejl og handlefejl 

umiddelbart bliver synlige. Der er således tale om ”praktisk selverkendelse”, hvilket vil sige, at eleverne 

lærer sig selv at kende som praktisk handlende mennesker. At øve sig i at gennemføre et handlingsforløb til 

ende, vurderes meget højt. 

Foruden tilegnelsen af de håndværksmæssige evner, som er en værdi for livet, øges gennem de 

kunstneriske/praktiske fag forståelsen for andre menneskers arbejde og for naturen. 

 

 



Forløbet hen mod 11. og 12. klasse: 

Gennem de forskellige klassetrin bestræbes der på at finde det stof, det undervisningsindhold og den 

metode, der svarer til barnets alder. I de mindre klasser plejes elevens egen fantasi og kreative skaberkraft 

ved hjælp af billedrige fortællinger. I takt med elevens vågnende intellektuelle tænkning indføres der i 6. 

klasse naturvidenskabelige fag i undervisningen. 

På lige fod med de boglige fag arbejdes der efter en læseplan for de praktiske fag, som er i 

overensstemmelse med det unge menneskes udvikling. I 9. og 10. klasse øves de forskellige kunstarters og 

håndværks grundprincipper. Undervisningen har således en almen og principiel karakter. 

Generelt kan siges, at 9. klasses stof prioriterer de undervisningsindhold, der er konkret – håndgribelige og 

fremmer en dømmekraft, der kræver en praktisk forestillingsevne. 

Dette afløses i 10. klasse af en ny betragtningsmåde, hvor den intellektuelle tænkning står i forgrunden. 

Det er yderst vigtigt at påpege, at udviklingen med disse to klassetrin ikke er afsluttet. Vist nok har eleverne 

i 10. klasse tilegnet sig en stor mængde kontant viden, men der mangler stadig det skridt, at eleven 

forbinder sig med stoffet gennem hele sin personlighed, sådan at han/hun senere er i stand til at handle 

både ud fra sin bevidsthed og sin samvittighed. Dette skridt bliver taget i 11. og 12. klasse. 

I 11. og 12. klasse individualiseres opgaverne i stigende grad, og der appelleres mere og mere til elevernes 

personlige kreativitet og æstetiske sans. I modsætning til 9. og 10. klasse, hvor kunst og håndværk udøves 

stærkt adskilt, tilstræbes der i 11. og 12. klasse en forbindelse af det teknisk/håndværksmæssige og det 

kunstnerisk/æstetiske. 

I 11. klasse konfronteres eleven med den sociale og psykologiske side af fænomenerne, men 

præsentationen af stoffet i 12. klasse bliver hævet op på et mere filosofisk niveau. Eleven bliver således i 

det afsluttende skoleår opmuntret til at tage stilling til de store verdensanskuelige problemer og 

kontroverser. 

Ved siden af undervisningen fremstiller hver elev i 12. klasse en årsopgave. Emnet vælges frit og bearbejdes 

i form af en håndskreven bog og en tilknyttet praktisk opgave. Dette afslutningsarbejde er en selvprøve. 

Den giver eleven selverkendelse og giver ham/hende derved mulighed for at finde sit ståsted i verden. 

Denne selvprøve – idé gælder også for alle øvrige præstationer, som eleverne skal yde i løbet af deres 

skolegang. Der er ingen eksamen i en Rudolf Steiner – skole gennem skoleforløbet, og eleverne splittes ikke 

op i forskellige niveauer. De enkelte klasser fungerer som sociale grupper, hvor solidariteten har fortrin 

frem for konkurrencen. En eventuel differentiering i forskellige niveauer og interesser sker inden for denne 

ramme. 

I stedet for karakterer udfærdiges på forskellige klassetrin og i 12. klasse et vidnesbyrd, der beskriver 

fagenes indhold og varighed og elevens indsats, ståsted og udvikling. Sider af elevens sociale og 

personlighedsmæssige udvikling karakteriseres ligeså. 

 



 
Undervisningsfag: 
 
A Hovedfag (3-4 uger dagligt 2 timer). 
 
Dansk - Historie – Matematik – Biologi – Fysik – Kemi – Geografi – Kunsthistorie 

 

B Fagundervisning (1-3 timer om ugen hele året). 
 
Tysk – Engelsk (evt. andre fremmedsprog) – Dansk – (grammatik) – Musikteori – Matematik 

(øvetimer) – Gymnastik – Eurytmi – Kor – Orkester – Instrumentalundervisning. 

 

C Håndværksmæssig – kunstnerisk undervisning. 
 
9. klasse                             10. Klasse                                11. Klasse                                           12. Klasse 

 

Teknologi                            Snedkeri                                 Bogbinding                                    Stenhugning 

Teknisk tegning                  Vævning                                 Jakkesygning                                 Bogbinding 

Plasticering                         Malning                                  Malning                                          Malning 

Tegning                                Grafik                                      Træskæring                                   Skuespil 

Havebrug                            Plasticering                             Kartonnage                                     

Husholdning              

Smedning 

 

Skosyning                            Landmålings-                        Socialpraktik                                 Industri-      
Kobbersløjd                        praktik                                                                                            praktik 
 
Landbrugspraktik                                                                                                                       Medie- 
                                                                                                                                                       kundskab               
 

 

 

 

       

 

Fordelingen af de enkelte fag kan variere lidt fra skole til skole. 

Det skal bemærkes, at alle fag, bortset fra religion, er pligtfag. En differentiering sker kun med 

hensyn til den arbejdsindsats, hver enkelt elev ud fra sine egne evner og forudsætninger formår at 

yde. 

Udarbejdet af G. Erbsmehl, F. Froning, B. Skamriis, november 1992 på Rudolf Steiner Skolen i Vejlby 

Risskov. 

 

 

 


