
FASEN 6-9 ÅR

6- 7-8
9

 1.KLASSE
.... FØRSTE SKOLEDAG, BARNET 

SNAKKER UTEN FILTER, OG BARNET 
ROPER: «SE PÅ MEG!»

2.KLASSE
...ALT MÅ VÆRE RETTFERDIG, BARNET 

LAR SEG LETT ENGASJERE OG SYNS AT 
DET MESTE ER «KJEMPEGØY!» 

3.KLASSE
...VENNER ER BESTEVENNER, 
ALT ER EN KONKURRANSE, 
OG BARNET ER HELT SIKKER 
PÅ AT «DETTE KAN JEG!»

ENGASJERE

NÅR DU STARTER HAR DU  MÅNEDER IGJEN 144



9 år
Nå trenger barnet å være en del av en gruppe, samti-
dig som den ene bestevennen er veldig viktig. Når du 
engasjerer deg i barnets interesser, må du passe på å 
inkludere jevnaldrende. Slik lærer barnet å være inklu-
derende. Dersom det motsatte skjer - korriger. 

Det blir viktigere for barnet å like det vennene liker 
enn det du liker. Slapp av, din mening vil telle en vak-
ker dag. Barn i denne alderen kan selvsikkert gyve løs 
på oppgaver, en holdning som kan være god å ha inn 
i neste fase.

6 år
Nå snakker barnet på inn- og utpust. Gullkorn 
og betraktninger kommer som perler på en 
snor. Skolestart er en milepæl som kan opp- 
leves stressende, men det er også en plattform 
for oppdagelse og vekst. Vær til stede! La bar-
net invitere med seg venner hjem så de blir 
kjent med deg. Hjelp dem å utvikle sine evner 
og gi rom for uorgansiert lek. Barnet elsker 
oppmerksomhet, men å dele den med hele 
klassen kan være utfordrende. Gi dem så mye 
positivt fokus som mulig.

7-8 år
Nå SKAL ting være rettferdig! Barnet begynner  
å legge merke til at ikke alle er like. De kan begyn-
ne å sammenligne seg med andre. Du kan hjelpe 
barnet til å oppdage at det er unikt ved å bekrefte 
barnets verdi, uavhengig av evner. Dette er barn-
dommens gylne år! Barnet lar seg lett imponere, er 
entusiastisk, ivrig og blir lett engasjert av ting du 
er engasjert av. By på deg selv, og ikke ta deg selv 
så høytidelig. Gi dem muligheten til å bety noe for 
andre. La de bli kjent med deg – før de begynner  
å bli seriøst flau over deg.

Ingen barn kan plasseres i en «boks», og ingen passer 100% inn i noen faser.  
I dette heftet får du kun et riss.

Barnet ditt nå..



I denne fasen trenger barnet å vite om det har 
det som trengs. Det lurer på: Har jeg din fulle opp-
merksomhet? Hvem kan lære meg mer? Har jeg 
venner? Som voksen kan du bekrefte barnets dype 

spørsmål ved å ENGASJERE deg i det de er opptatt 
av. Ved å oppmuntre dem i det de gjør, vil de kunne  
kjenne på mestring, øke sin kompetanse, vokse  
i relasjoner, tro og vennskap.

I denne fasen er barna som forskere. Gi dem muligheter til å utforske nye ting 
ved feks å besøke morsomme museer, fjellheimen eller andre steder som møter 
oppdageren i dem.

Vær bevisst på bruken av digitale medier, og forhold deg til anbefalte 
aldersgrenser.

De blir motivert av å ha det gøy! Det blir det ofte støy av. Når du leker med 
dem og drar andre inn i leken, er du med på å øke deres sosiale kompetanse.

Lær dem å lese situasjoner og forstå når de sårer andre. Ironi kan være  
en utfordring. Både å si unnskyld og å tilgi må læres og erfares. Du er  
en rollemodell!

Hjelp dem med å utvikle vennskap, og gi dem støtte. Det er med på å bygge  
en god relasjon mellom dere.

Legg til rette for gode relasjoner på tvers av generasjonene, både i menighet 
og storfamilie.

ENGASJEREDin rolle nå er å deg i det barnet 
er opptatt av



Når du ENGASJERER deg i barnets 
liv vil du hjelpe det til å:

lære å kjenne Gud og være åpen for hans 
ord

erfare at i Guds familie er det plass til 
alle

gjøre mot andre som de vil at andre skal 
gjøre mot dem

hjelper du barna til å forstå 
sannheten om at de:

kan stole på Gud uansett hva  
som hender

trenger å ta kloke valg

kan utforske Gud, livet  
og universet

Når du:

prioriterer å være en del av en menighet, 
drar på familieleir/familiegruppe og lar 
barnet få erfare fellesskapet

ber sammen med barnet, og lar barnet 
be for deg også

leser bibelhistorier om troshelter  
og andre kristne barnebøker

snakker om at Gud har bruk for akkurat 
dem, og hjelper dem å finne en oppgave 
der de kan bruke seg selv

ber barnet om tilgivelse når du har vært 
urimelig, urettferdig og viser dem på 
den måten noe av Guds nåde

HVORDAN DU INVESTERER I DENNE FASEN 
FÅR KONSEVKENSER

Hva du gjør i dag, får betydning i morgen.



Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker,  
men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, (...).
Ef 5, 15-16

Les i bibelen sammen, gjerne ved å følge 
en relevant leseplan. Snakk om det 

dere leser. Når du lytter til barnet «med 
hjertet», styrkes relasjonen mellom dere. 

Be for venner.

Snakk om hva dere er takknemlige 
til Gud for, hvordan dere kan dele 

og bety noe for andre. Be for 
maten, også når det er venner  

på besøk.

Gi dagen en retning og hensikt 
ved å starte den med å være 

oppmuntrende. Send dem ut døra 
med «Gud velsigne dagen din».

OM MORGENEN

RUNDT BORDET

I BILEN

LEGGETID

Vær interessert i det barnet 
lærer og er opptatt av. Benytt 
kjøretiden til gode samtaler.

Hverdagen er en gudgitt mulighet til å være tilstede for hverandre. Bruk den tiden dere 
har sammen til å gi troen videre – enten med ord, omtanke eller gjerninger. 

VÆR TIL STEDE OG BEVISST NÅR DERE ER SAMMEN,  
OG VIT AT DET DU GJØR NÅ, TELLER.



EN FASE ER ET TIDSROM
I ET BARNS LIV

DERES TRO
TIL Å PÅVIRKE

DU HAR UNIKE MULIGHETER
HVOR

NÅ HAR DU 96 MÅNEDER IGJEN. HVER TID TELLER! 
Fra barnet blir født til det fyller 18 år, går det 216 måneder. Akkurat som klinkekuler,  

er det som om tiden triller ut av hendene våre; hver måned er som en klinkekule. 
«Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.» Salme 90,12 
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