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Innledning 

Bakgrunn for valg av tema 

Som barn vokste jeg opp i et antroposofisk bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. 

Foreldrene mine var medlevere for beboerne og arbeidet i tillegg som steinerpedagoger, og da 

hovedsaklig innenfor det helsepedagogiske. Jeg og mine søsken gikk i steinerbarnehage og 

etterhvert ble vi også elever på steinerskolen. Da jeg gikk ut av videregående, begynte jeg å 

undervise i musikk på en helsepedagogisk videregående avdeling på Steinerskolen på Skjold i 

Bergen. Dette var en avdeling ved skolen som min far og noen av hans kolleger hadde startet 

opp. Siden da har jeg arbeidet som lærer ved denne avdelingen, og har de siste årene kjent på 

en voksende interesse for skolens organisasjonsstruktur, både konkret og som idégrunnlag, i 

tillegg til at jeg har studert ved Steinerhøyskolen. På barneskolen hørte jeg ofte at vi ikke 

hadde rektor, og jeg forstod på et implisitt plan at skolen vår var annerledes enn andre skoler. 

Da jeg ble eldre lærte jeg om den medarbeiderstyrte skolen, og da jeg selv ble en medarbeider 

fikk jeg lære om den i praksis gjennom arbeid i mandatgrupper og kollegiearbeid. I disse fora 

var også tregrening et tema, og jeg forstod det som at den medarbeiderstyrte skolen stod i tett 

sammenheng med disse ideene.  

 

Jeg tok for gitt at det var slik steinerskoler i Norge drev, men det var først da jeg engasjerte 

meg som rådsmedlem i Steinerskoleforbundet, at jeg forstod at skolen min var en av få som 

fremdeles organiserte seg på denne måten. Jeg oppdaget også at begrepet tregrening ikke 

levde så sterkt i den norske steinerskolebevegelsen som jeg hadde trodd. I tillegg virket det 

som at viljen til å befatte seg med slike temaer både i praksis og i teori var svekket. Jeg kjente 

på en skuffelse den gangen, og denne følelsen har etterhvert utviklet seg til et ønske om å 

forstå utviklingen og å være en bidragsyter til at kursen kan endres. I den forbindelse ser jeg 

på bacheloroppgaven som en svært god mulighet til å fordype meg i temaet, lære mer om 

idégrunnlaget og forhåpentligvis også stå sterkere i mitt arbeide med å styrke skolens 

forankring og å være bedre rustet til å utvikle den for fremtiden. Jeg mener det er viktig at 

mennesker som arbeider i steinerskolebevegelsen strekker seg etter å gripe ideer som også 

ligger utenfor det håndgripelig pedagogiske. Dette fordi jeg tror steinerskolen er avhengig av 

en klangbunn som går utover dens konkrete metodiske former og innhold for å ha et 

livsgrunnlag også i fremtiden.  
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Problemstilling 

Med dette utgangspunktet ønsker jeg å fordype meg i Rudolf Steiners ideer om tregrening, for 

deretter å se hvordan han så for seg skolens rolle i forhold til dem. Videre vil jeg se på 

hvordan disse ideene lever i dagens norske steinerskolebevegelse. Her vil jeg undersøke 

hvordan aspekter ved samtiden spiller inn på steinerskolenes praksis, hvordan 

tregreningsideene har blitt utfordret eller eventuelt utradert, og hvilke organisasjonsformer 

som har vokst frem i dets plass i dagens norske steinerskoler. Med tanke på oppgavens 

omfang, vil jeg begrense meg til den norske steinerskolebevegelsen, som per i dag består av 

30 skoler. I tillegg kommer det også mange steinerbarnehager, antroposofiske bofellesskap 

for psykisk utviklingshemmede, Camp Hill-landsbyer og andre virksomheter hovedsakelig 

knyttet til medisin og landbruk. Avslutningsvis ønsker jeg å se på hvordan tankegods som 

ikke lenger lever så sterkt i dagens steinerskoler, muligens igjen kan hentes frem og 

aktualiseres. Her vil jeg se etter hvilke skjæringspunkter ideene om tregrening har med dagens 

samfunn, og om det finnes måter disse kan besvare utfordringer vi står ovenfor. Oppgavens 

problemstilling lyder som følger:  

 

Kan Rudolf Steiners ideer om tregrening aktualiseres, og styrke fremtidens livsgrunnlag for 

steinerskolene?  

 

Avgrensning, kilder og oppgavens oppbygning 

Som nevnt vil det være nødvendig å begrense oppgavens fokusområde. I de sammenhenger 

hvor jeg forsøker å beskrive dagens situasjon eller utvikling, vil det være snakk om norske 

steinerskoler. Som faglitteratur for å belyse tregrening vil jeg vil ta utgangspunkt i Rudolf 

Steiners «Tregrening», hvor oversettelse og etterord er skrevet av Peter Normann Waage. 

Som mer generell litteratur vil jeg benytte meg av «En nødvendig utopi» av Kaj Skagen, 

«Teosofi» av Rudolf Steiner, Gary Lachmans biografi «Rudolf Steiner — Liv og tanker» og 

«Frihetens Filosofi» av Rudolf Steiner. 

 

For å belyse utviklingen i de siste 20 årene tar jeg blant annet i bruk artikler fra tidsskrifter 

som «Libra», «Steinerbladet», «Meddelelser», «Antroposofi i Norge» og Anne-Mette Stabels 

bok «Hva skal vi med skole?». I tillegg kommer jeg til å benytte meg av mine erfaringer som 
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rådsrepresentant i Steinerskoleforbundet, hvor jeg har arbeidet med fokus på medarbeiderstyrt 

skole og hvordan vi kan befatte oss med dette temaet som steinerskolebevegelse på vei inn i et 

nytt århundre. Jeg begynner med en presentasjon av Steiners ideer om tregrening, og hvilke 

tanker han hadde om skolens rolle i dette. Deretter vil jeg se på hvordan praksisen i de norske 

steinerskolene har utviklet seg siden 90-tallet og hvordan situasjonen er i dag. Med 

utgangspunkt i idégrunnlaget og praksisen jeg har beskrevet — eller kart og terreng — vil jeg 

se om tregreningen kan være nyttig i møte med dagens utfordringer i skolen og den videre 

utviklingen av denne.  

 

 

Hoveddel 

Tregreningen 

Rudolf Steiner innførte flere nye begreper i kraft av sin virksomhet som filosof, 

foredragsholder og forfatter. Ett av disse begrepene var «Dreigliederung» som kan oversettes 

til tregrening på norsk. I boken «Tregrening - Nyorganisering av samfunnet og oppgjør med 

gamle tankevaner», første gang utgitt i 1919, gjør Steiner rede for sine ideer, tydelig preget av 

1. verdenskrigs politiske dynamikk og enorme ødeleggelser. Han hadde argumentert for disse 

ideene i åresvis, og da boken kom ut, ble den trykket opp i store opplag, oversatt til en rekke 

språk og fikk god mottakelse hos anmeldere. (Normann Waage, 2008, s. 8)  

 

Tregrening peker på hvordan Steiner mener at samfunnet må forstås, og i forlengelsen 

organiseres. Her er Steiner allikevel nøye på at tregrening ikke er en struktur man skal 

organisere ut ifra. Man kan heller tenke seg det som en idémessig organisering, men i praksis 

vil det være opp til individene å skape former ut ifra de gjeldende behov. De tre grenene 

Steiner sikter til er tre funksjonsområder i den sosiale organismen, nemlig næringslivet, 

åndslivet og rettslivet. Intensjonen bak denne måten å forstå samfunnet på, er at den sosiale 

organismen skal bli sunn og at individene som utgjør den skal få muligheten til å utvikle seg 

fritt. Steiner bruker blant annet mennesket som analogi for å skjelne de tre funksjonsområdene 

fra hverandre. Gjennom hodeorganismen, det rytmiske systemet og stoffskiftet opprettholdes 

samtlige funksjoner i den menneskelige organismen. Dette skjer gjennom at de til en viss grad 

er autonome, og at det dermed ikke finnes en form for sentralisering i legemet. På samme 
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måte mener han at de tre områdene kulturliv, næringsliv og rettsliv må sameksistere uten at 

makt eller en overvekt av innflytelse sentraliseres eller legges til én av dem. Slik som i 

mennesket, står hvert funksjonsområde i egne, karakteristiske forbindelser til omverdenen. 

(Ibid, s. 48) Videre drar Steiner veksel på de tre idealene som stod sentralt i den franske 

revolusjon, og sier at det må være frihet i åndslivet, likhet i rettslivet og broderskap i 

næringslivet. «Av de tre funksjonsområdene står det Steiner kaller «Geistesleben», som på 

norsk kan oversettes til ånds- og kulturliv, i en særstilling.» (Ibid, s. 7)  

Med dette som utgangspunkt for forståelsen av den sosiale organismen, var Steinerskolen en 

av impulsene hvor disse ideene kunne manifestere seg. I dag er denne pedagogiske retningen 

med over 1000 skoler verden over, den mest markante og lengstlevende delen av Steiners arv. 

Som Peter Normann Waage skriver i etterordet til nyutgivelsen av «Tregreningen»; «Rudolf 

Steiner (1861-1925) er mest kjent som grunnleggeren av «antroposofien» og av 

«Steinerskolene»: eller «Waldorfskolene» som skolebevegelsen opprinnelig het. Den 

pedagogiske bevegelsen der for øvrig et direkte resultat av de ideer til samfunnsreform som 

fremlegges i denne boken. Steinerskolene skulle være levende og livskraftige bevis på 

hvordan en viktig del av åndslivet kunne frigjøres.» (Ibid, s. 141) Steiner var altså klar på at 

skolene ikke bare skulle tilhøre åndslivet, men de skulle være foregangsmodeller eller 

eksempler på hvordan det frie åndslivet kunne se ut i praksis.  

 

Den sosiale organismen — autonomt synergisk 

Jeg skal nå gå inn på de forskjellige områdene i den sosiale organismen. Det kan være 

krevende å se disse funksjonene gjennom perspektivet Steiner introduserer. Samtidig ligger 

trolig hovedvekten av essensen i å kunne begripe at det er den prosessuelle samhandlingen 

som virkelig kjennetegner tankegodset. Det mest krevende i forståelsen av tregreningen er 

ikke å kjenne særtrekkene ved funksjonsområdene, men å se at de sømløst og uopphørlig 

sammen tjener en større helhet. Man må altså øve seg i å se helheten, samtidig som den er 

fullstendig avhengig av hver enkelt bestanddels bidrag, helt ned på det minste nivå. Vi kan 

bruke kroppens livsprosesser for å eksemplifisere dette.  

 

Se for deg at du trekker pusten. Kroppen din er bygget slik at den er i stand til å suge til seg 

luft, fylle lungene med den og fordele oksygen ut til muskler gjennom blodet. Åndedrettet 

styres etter sine egne prinsipper og lovmessigheter, og lever på én måte sitt eget liv. Samtidig 
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har det en livsviktig rolle for andre funksjoner i den organismen som utgjør din kropp. Den 

tjener altså andre funksjoner, og en virksomhet utover seg selv, best gjennom å følge sine 

egne prinsipper. Andre funksjoner tjener åndedrettet best gjennom å følge sine. Organismen 

ville ikke fungere om pusten ble styrt i tråd med et annet organs prinsipper. Samtidig tilpasser 

åndedrettet seg og bidrar i for eksempel frekvens og volum til det som til en hver tid er best 

for helheten.  

 

Dette samspillet er på en måte uforklarlig i sin genialitet. Hvert område har sine unike 

kvaliteter og krefter, og det styres etter sine egne regler, men det går aldri på bekostning av et 

annet. Alle mekanismer og prosesser, store som små, både tjener, men utgjør også i seg selv 

helheten. Som vist over bruker Rudolf Steiner den menneskelige organismen som en mulighet 

til sammenligning for den sosiale. Han understreker at dette kan fungere som et bidrag til å 

sette seg inn i en type tenkning, ikke som et direkte overførbart bilde. Det å gjøre et slikt 

tankeeksperiment med en kroppslig funksjon, kan hjelpe til å komme mer i kontakt med hva 

han mener med type tenkning. Dermed kan bildet av åndedrettets rolle være et utgangspunkt 

når vi nå skal gå inn på hvordan den sosiale organismens funksjonsområder virker sammen.  

 

For å komme nærmere hvordan vi kan tenke om dette samspillet, kan vi benytte oss av Peter 

Normann Waages bilde i etterordet i «Tregreningen». Her betegnes noe av forholdet mellom 

de tre områdene: 

 

De tre er alltid flettet inn i hverandre og opptrer sjelden i ren form. Men de følger 

hver sin lovmessighet, de har hver sin rasjonalitet, om man vil, og de må derfor 

analyseres og behandles hver for seg. Vi kan sammenligne dem med form, farge og 

utstrekning ved en gjenstand. Også de er til stede hele tiden. Like fullt må vi behandle 

de tre elementene hver for seg, om vi skal kunne si noe meningsfullt om dem. Like lite 

som helheten ved en gjenstand forsvinner om vi skjelner mellom dens form, farge og 

utstrekning, forsvinner helheten i den sosiale organismen om vi skjelner mellom 

åndsliv, rettsliv og næringsliv.  

 

 (Ibid, s. 156) 

 

I biografien «Rudolf Steiner — Liv og tanker» (2009) beskriver Gary Lachman også dette 

samspillet mellom funksjonsområdene. Han skriver at en omstrukturering av samfunnet var 
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en forutsetning for at de sjelelige evnene skulle fungere i tråd med den menneskelige 

organismens funksjoner. (Lachman, s. 205) I Steiners menneskekunnskap knytter man tanke, 

følelse og vilje til de tre funksjonsrområdene i organismen. Her forbindes tanken med hodet 

eller sanse- og nervesystemet, følelsen med det rytmiske system og viljen til stoffskiftet. 

Lachman skriver at «Steiner hevdet at samfunnet måtte struktureres i henhold til de tre 

funksjonene å tenke, føle og ville, i samsvar med den menneskelige organismens «tregrente 

orden».» I samfunnet så Steiner at åndslivet kunne knyttes til hodet, rettslivet til 

sirkulasjonssystemet og næringslivet til stoffskiftet. I tregreningstanken er individets frihet 

selve essensen og det høyeste mål. Lachman sier i den forbindelse at «Ifølge denne 

tankegangen representerer hodet ånds- eller kulturlivet og den menneskelige skaperevne, der 

individets frihet er av største betydning.» (Lachman, s. 206)  

 

Næringsliv 

Med næringsliv mener Steiner samfunnets økonomi. I dagens samfunn fremstår økonomien 

nesten som om den lever et eget liv og at den er et mål i seg selv, i stedet for å være et middel. 

Man må forstå økonomi som noe mer omfattende enn ren kapital og finans. Økonomi peker 

på alle materielle ressurser som finnes til rådighet. Dermed henger all økonomisk verdi 

sammen med en materiell naturressurs, som igjen kan bli en vare. Steiner oppsummerer 

økonomi som «(…)forholdet mellom menneskene og den ytre natur eller de materielle 

omgivelser.» (Normann Waage, s. 156)  

 

Steiners ideal for næringslivet er som sagt brorskap eller at man skal opptre solidarisk. I den 

sammenheng kan det være berikende å se nærmere på ordet «brorskap». Jeg har selv erfart at 

det er lett å tenke at dette betyr «rettferdig» eller at det peker på en slags likhet. Går vi til det 

franske utgangspunktet fra den franske revolusjon, fraternité, ser vi at det etymologisk sett 

kan forstås som en gruppe mennesker tilknyttet av en felles interesse. Dermed er brorskap 

mer enn evnen til å kunne dele noe likt. Det er å kunne enes om eller forholde seg til en felles 

interesse. I Steiners perspektiv man kan tenke seg at dette er en gitt helhet, som utgjøres av 

det menneskelig fellesskap og forholdet til jordkloden, individets mulighet til frihet og evnen 

til å handle ut ifra helhetens beste. 
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Gary Lachman skriver at næringslivet er «(…)lemmer og stoffskifte i samfunnskroppen, her 

må man ta hensyn til broderskapet (dvs. være solidarisk), slik at velstand produseres til gagn 

for fellesskapet og ikke for individuell vinning.» (Lachman, s. 206) Steiner går langt i å 

understreke at økonomi som system ikke kan løsrives fra de naturressurser som er et samfunn 

til rådighet. Han bruker et noe spisset eksempel for å synliggjøre dette, hvor han 

sammenligner et Sør-Amerikansk lands tilgang til bananer og et Europeisk lands tilgang til å 

dyrke hvete. Her er arbeidsmengden i forbindelse med matproduksjonen svært mye lavere for 

det ene landet, og dette gir igjen et stort utslag på landets økonomi. Videre må man se for seg 

all vareproduksjon som kan finne sted, og at dette utgjør utgangspunktet for all økonomi. 

Denne måten å tenke økonomi på, har i dag blitt en fjern idé. I dagens samfunn ser vi knapt 

pengene vi bruker, og den globale økonomiens digitale verden er knyttet sammen til 

finansmarkedet på en så sammensatt måte at det er svært krevende å skulle gjennomskue de 

styrende mekanismene og aktørene.  

 

Rettsliv  

Man kan tenke seg at økonomi eller næringslivet er et system for å regulere de materielle 

ressurser i verden, og at rettslivet skal regulere de menneskelige. Det finnes en gitt mengde 

naturressurser i verden, og det trengs en økonomi for å styre fordelingen og omsetningen av 

dem. Det finnes også en gitt mengde mennesker i verden, og det trengs et rettsliv for å 

regulere forholdet mellom dem. 

 

Idealet i rettslivet er ifølge Steiner, likhet. Dette funksjonsområdet innbefatter også det 

politiske liv, og er samfunnets sirkulasjons- og følelsesmessige side. Lachman sier at dets 

viktigste oppgave er å sørge for at rettighetene til «alle samfunnets medlemmer blir ivaretatt 

på en rettferdig og likeverdig måte.» (Lachman, s. 206)  

 

For å virkelig skjelne rettsliv fra næringsliv, kan vi eksempelvis se på forskjellen mellom å 

kjøpe en vare og å kjøpe et stykke jord. Når man kjøper en vare har man foretatt en 

økonomisk transaksjon, der begge parter sitter igjen med noe. Når man kjøper et stykke jord, 

følger det også gitte rettigheter med. Steiner mener at det oppstår problemer når man 

begynner å bytte rettigheter mot varer. Da endres rettighetens status til å bli en vare, og dette 

hindrer rettslivet fra å kunne fungere på en rettferdig måte. «Så snart varer byttes mot 
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rettigheter, blir selve rettsforholdet berørt. Poenget her er ikke utvekslingen i seg selv. (…) 

Det dreier seg tvert imot om at en rettighet selv blir vare når den byttes mot varer, når 

rettighetene springer ut av økonomien selv.» (Normann Waage, s. 59) 

 

I et tregreningsperspektiv ser man at samfunnet slik vi kjenner det, på flere måter 

tilsynelatende blander sammen områdene. Et eksempel på dette, er de økonomiske ytelsene 

som går fra staten til enkeltmennesker. Det er ikke lett å gjennomskue hva som er en rettighet, 

og dermed hører rettslivet til, og hva som er en vare og dermed hører næringslivet til. I 

spørsmålet om borgerlønn, som var noe kommunister blant annet satt på agendaen som et 

redskap for å skape rettferdighet, sier Steiner noe spennende om dette forholdet. Normann 

Waage skriver om statens rolle i dette, og sier at den i et tregreningsperspektiv arbeider for å 

sikre den rettighet det ifølge Steiner er å få penger til et livsopphold. Videre skriver han at 

«Borgerlønnen utgjør ikke for Steiner noe økonomisk krav. Den gir seg av den grunnleggende 

menneskerettighet det er å få anledning til å leve.» (Normann Waage, 2008, s. 154) Slike 

nyanseringer antyder at Steiners type tenkning skiller seg ut fra vanlige utbredte former. I 

dette eksempelet ser vi altså at det kan springe ordninger ut fra likhetsprinsippet i rettslivet 

som tar form som penger, uten at det nødvendigvis er knyttet til økonomi.  

 

Ånds- og kulturliv  

Steiners ideal for ånds- og kulturlivet er frihet. I forlengelsen av den industrielle revolusjon 

hadde det vokst frem en arbeiderklasse som i økende grad organiserte seg, og formulerte krav 

til staten. Dette førte igjen til at mange goder i samfunnet ble sett på en rettighet staten hadde 

ansvar for å tilby sine borgere. I forhold til frihetsidealet i åndslivet anså han det dermed som 

problematisk at staten var engasjert innen skole og utdannelse. Han mente at disse områdene 

hørte ånds- og kulturlivet til, og at en «(…) statlig utdanning bare produserte individer som 

var nyttige for staten, og ikke for seg selv.» (Lachman, s. 206) Steiner mente at det ikke var 

tilstrekkelig at fagområder, metodikk og vitenskap var fritt, så lenge den politiske staten skal 

administrere det. I hans øyne ble det enda mer problematisk når statens interesser ofte var 

knyttet til næringslivsmessige. I følge Steiner, ville en slik sammenblanding føre til «at staten 

gjør ånds- og kulturlivet avhengig av sine statlige behov.» (Normann Waage, 2008, s. 65)   
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Hvis man skal prøve å konkretisere betydningen, anså Steiner altså ånds- og kulturlivet som 

«(…)forholdet mellom samfunnet og det den enkelte kan bidra med.» (Normann Waage, s. 

156) I tillegg til at Steiner setter frihet som ideal for ånds- og kulturlivet, har han også klare 

ideer om hvilken rolle ånd skal i ha i samfunnet. Han beskriver hvordan ånd blir sett på noe 

som mennesket forholdet seg til på siden av sin egen tilværelse. Han kaller dette en 

«sidestrøm» som man trekker seg tilbake til, og at det kun er her mennesket beskjeftiger seg 

med ånd. Han mener kreftene i åndslivet er avgjørende for å finne retningslinjer for hvordan 

samfunnet kunne bringes på rett kjøl. Dermed er det viktig at ånd kommer inn i samfunnet, og 

at «dagliglivet gjennomstrømmes av ånd.» (Ibid, s. 83) Disse beskrivelsen er nå hundre år 

gamle, og siden den gang har vi sett en fortsettelse på denne utviklingen, hvor åndsliv i enda 

større grad er marginalisert til noe som i beste fall hører privatlivet til. Positivismen som 

bredte seg ut i samfunnet i Steiners samtid, har fått sterkt fotfeste i den vestlige måten å tenke 

på, og har i dag monopol på definisjonsmakten av hva som er kvalitativt verdifullt i et 

samfunn. 

Statens rolle i en historisk kontekst 

Steiners tanker og formuleringer rundt temaet må forstås inn i deres historiske sammenheng. 

Vi må forstå at Steiners tanker ble til en i en ekstrem tid, hvor 1. verdenskrig hadde lagt 

Europa i materielle og sosiale ruiner. I århundrene før denne katastrofen, hadde det vestlige 

samfunnet gjennomgått enorme omveltninger. Dette historiske bakteppet er for stort til å 

redegjøres for her. Steiner har selv arbeidet mye med temaet, og kaller epoken som 

renessansen markerer starten på for bevissthetssjelens tidsalder. Sentrale medvirkende krefter 

her er sekulariseringen av samfunnet og fremveksten av det moderne vitenskapelige 

paradigmet, demokratiseringsprosessene, den industrielle revolusjon, det kapitalistiske system 

og marxismen som ideologi.  

 

Etter 2. verdenskrig har vi sett en drastisk utvikling i forhold til hvilken status utdanning har 

fått i samfunnet. Det begynte med at skole ble definert som en menneskerettighet av FN. Med 

et historisk bakteppe preget av at store grupper mennesker hadde blitt diskriminert, 

undertrykket, kolonisert og til og med forsøkt utryddet, var det å sikre universelle 

menneskerettigheter noe av det mest presserende i verdenssamfunnet etter 1945.  
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En lovgivning som ble til for å sikre at hver enkelt individ får et minimum av utdannelse og 

dermed en mulighet til å ta del i samfunnet, utviklet seg etter hvert til en juridisk 

omdefinering av hva læring og skole var. Dernest ble disse også en arena for politisk spill, 

hvor staten og etter hvert også partipolitikken stadig ble mer tilstedeværende i skolen. Det var 

flere faktorer som spilte inn i denne utviklingen, men et sentralt moment var behovet for å 

kunne måle uttelling av politiske grep, for å kunne fastsette suksessraten av forskjellige 

politiske retninger eller reformer. Suksess ble i stor grad forstått som graden av 

læringsutbytte, og begreper som nettopp dette ble dannet. Behovet for å kunne dokumentere 

elevens læringsutbytte, skapte igjen et behov for å kunne måle det. Dette førte gradvis til en 

målstyring av skolen, hvor man i større grad forstod skolers organisasjonsform som bedrifter. 

Ut ifra dette har staten fått en høyst sentral rolle i skolen, hvor dens mandat i stor grad går på 

å sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Den har med andre ord blitt til et kontrollorgan for 

skolene.  

 

Dette er i strid med Steiners ideer, som var veldig tydelig på hvilken form av statlig 

innblanding som var akseptabel. Knut Dannevig står bak artikkelen «Skolenes indre liv i et 

selvforvaltningsperspektiv» som ble trykket i Meddelelser nummer 59, 2019. Her tar han 

blant annet for seg hvordan Rudolf Steiners åndslivsideer kan finne gjennomslag i norske 

Steinerskoler. I artikkelen kommer han inn på hvilket forhold stat og skole må ha, og skriver 

følgende: «Åndslivet som helhet må være selvutviklende, selvforvaltende og autonomt, fritt 

fra statlig styring. I sin bok «Kjernepunkter i den sosiale organisme» fastslår Steiner at «På 

åndslivets område har staten kun politimyndighet».» (Dannevig, Knut 2019. Skolenes indre 

liv i et selvforvaltningsperpektiv. Meddelelser nummer 59, 2019.) Dannevig argumenterer 

videre for at Steiner mente at hver skole selv måtte strukturere sin organisasjon ut ifra egne 

behov. Om dette skriver han:  

 

Alt embedsmessig og byråkratisk måtte holdes utenfor de viktige ledelsesvervene, det 

byråkratiske skulle bare være nødvendige støttefunksjoner. Det var dette Steiner og 

hans medarbeidere gjennomførte for hundre år siden, da Waldorfskolen ble gitt sin 

utviklingsretning. 

Dannevig 2019, s. 32 

 

Lachman kommer også inn på dette, og beskriver hvordan Steiner mente at statens rolle må 

være så liten at de tre funksjonsområdene kan operere fritt. «Statens sentraliserende rolle 



 

  14 

må reduseres til et minimum slik at disse tre separate, men gjensidig avhengige sosiale 

funksjonene kan operere fritt, og de enkelte funksjonene må heller ikke blande seg 

borti de andres anliggender.» (Lachman, s. 206)  

 

Vi har nå sett at i løpet av de siste 100 årene så har statens rolle i forhold til skolene og 

tankegangen rundt hva skolegang skal være, forandret seg drastisk. Allerede i Steiners samtid 

måtte han forholde seg til myndighetenes formmessige krav til skolegangen, og siden den 

gang har vi sett at ytre instanser i økende grad også styrer det innholdsmessige. Steiner er 

tydelig på at dette ikke er rett måte å forholde seg til skole på.  

 

Steinerskolen som sosial organisme og lærerens rolle 

I 2019 markerer Steinerskolene verden over sitt 100-årsjubileum. Den første skolen ble åpnet 

i Stuttgart i 1919 og hadde navnet «Den frie Waldorfskole i Stuttgart». Steiner måtte den gang 

kjempe for at alle elever, både jenter og gutter, skulle få samme undervisning, og at det ikke 

skulle være spesialiserende eller yrkesrettede linjer av noe slag. Han måtte også finne måter å 

imøtekomme myndighetenes krav til læring. Til tross for at Steiners idé var at skolene skulle 

være en del av det frie åndslivet, måtte han allerede fra begynnelsen forholde seg til og 

utforme skolen ut ifra at det allerede eksisterte et samfunn med en annen tilnærming.  

 

I dag er situasjonen på mange måter lik, men samtidig veldig annerledes. I tråd med en 

økende bevissthet og formalisering av universelle menneskerettigheter, blir skole og 

utdanning mer enn noen gang forstått som en juridisk rettighet. I fremveksten av det moderne 

sosialdemokratiet, har utdanning blitt selve symbolet på menneskelig likeverd, og dermed har 

skole gradvis blitt flyttet fra et kulturelt samfunnsområde til et rettslig. Det er skoleplikt i 

Norge i dag, det vil si at alle foreldre i utgangspunktet er lovpålagt å ha barna sine i en 

offentlig godkjent skole. Dagens offentlige skoles har et identisk pensum for alle elever fra 1. 

til 10 klasse, dens kvalitet måles gjennom elevenes evne til å svare på prøver og 

elevundersøkelser om trivsel, og elevens juridiske rett til utdanning sikres gjennom læreplaner 

og kompetansemål som skolen er forpliktet til å etterfølge. Skolen har på mange måter falt 

helt og holdent inn under det Steiner refererer til som rettslivet. Og slik Steiner mener likhet 

er et ideal i rettslivet, står også likhet for loven sentralt i de moderne nasjonalstatene. Med 
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andre ord har alle borgere ikke bare en rettighet i loven til lik skolegang, men også en plikt. 

Det er i dette landskapet at man i dag forsøker å driver Steinerskoler.  

 

Til en slik situasjon sier Steiner at samfunnet vil bli menneskefiendtlig. Han mener at de tre 

funksjonsområdene har egne prinsipper og må styres ut ifra disse. Om prinsipper fra ett 

styringsområde benyttes på et annet vil mennesket og samfunnet bli skadelidende. Ser vi for 

oss de rådende prinsippene i dagens rettsliv, for eksempel likhet for loven, og påfører disse på 

åndslivet, får vi da en hemmende styring av dette området. Kulturen og åndslivet kan ikke 

være likt, akkurat som at det ikke kan være frihet for loven i rettslivet. Normann Waage 

skriver i sitt etterord at «Hvis samfunnet skal bli et sted for mennesket og ikke et sted der 

mennesket utsettes for overgrep i en annen størrelses navn, må hvert av dets maktområder 

organiseres etter sine iboende lovmessigheter.» (Ibid, s. 157) 

 

Læreren som arbeideren, eleven som varen 

Når vi leser Steiners tanker om sin samtid, er hovedrolleinnehaveren omtalt som arbeideren. 

For en moderne leser, kan dette begrepet være noe ladet eller i stor grad assosiert med 

«klassekamp». For å kunne ta i bruk ideene i samtiden, må vi klare å se for oss en løsere og 

større forståelse av «arbeideren» enn det vi forbinder det med i dag eller historisk. I dagens 

kapitalistiske system, som har utviklet seg til å bli svært mye mer altomfattende og komplekst 

enn for 100 år siden, kan vi tenke oss at de aller fleste av oss er «arbeidere». Som jeg var inne 

på i avsnittet om historisk kontekst, så står søken etter mening og tilhørighet sentralt for 

arbeiderens forståelse av seg selv i verden. Gjennom vårt arbeid forbandt vi oss med verden, 

og dette skapte mening og sammenheng for oss. Steiner kaller dette innhold, og skriver; «Et 

slikt innhold hentet middelalderens håndverker ut av sin virksomhet. Han opplevde seg 

menneskelig forbundet med sitt håndverk og sin virksomhet. I hans bevissthet sto hans egen 

sammenheng med helhet og med samfunnet som sådan frem på en måte som gjorde livet 

verdt å leve.» (Ibid, s. 32) 

 

Når vi skal knytte dette an til dagens situasjon i norske Steinerskoler, og hvordan vi velger å 

organisere oss, kan vi gjøre et tankeeksperiment hvor vi bytter ut «arbeider» med lærer i 

følgende utsagn: «Arbeideren må bli involvert i hele prosessen; han må bli klar over hvilken 

plass han selv inntar i samfunnslivet gjennom de varer han produserer.» (Ibid, s. 77) Hvis vi 
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også kan forestille oss at «varer» kan forstås som elever, så føles det med ett høyaktuelt for 

samtidens steinerskoler. Steiner tenker at lærerens må utvikle en forståelse av sin plass i 

samfunnet gjennom de elevene han eller hun sender ut i verden. Tar vi med oss dette idealet 

inn i dagens skolepraksis, ser vi at det vil være vanskelig å utvikle denne forståelsen og i 

forlengelsen å kunne handle ut ifra den, så lenge ytre instanser har så mye makt i skolens 

utforming.  

 

Omstrukturering av steinerskolene de siste 20 årene 

I en moderne steinerskole har det i stor grad blitt innarbeidet at det finnes en arbeidsgiver og 

en arbeidstaker i skolen. I de senere år kan det virke som at avstanden mellom disse også har 

økt. Endringer i skolenes vedtekter og praksis tyder på at skolene utvikler seg i retning av en 

mer bedriftslignende organisasjonsstruktur hvor ledelsen sitter i faste stillinger, med en 

definert juridisk makt over kolleger. Fra å ha vært skoler hvor den endelige beslutningsretten 

lå i skolens kollegium, har vi sett en bevegelse i retning av denne retten sentraliseres. 

Sentralisert makt står ikke nødvendigvis i kontrast til Steiners ideer om tregrening, men en 

tradisjonell bedriftsaktig organisasjonsstruktur vil stå i fare for å gjøre det. Steiner skriver om 

forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og understreker viktigheten av at begge parter 

er involvert i og har eierskap til hele virksomheten. Med utgangspunkt i følgende utsagn, kan 

vi kaste lys på organisasjonsstrukturen i dagens steinerskoler:  

 

Arbeidsgiveren må sørge for at det regelmessig gis rom for samtaler, slik at 

arbeidsgiver og arbeidstager kan utvikle en felles forståelse av produksjonen. De 

hører like meget med til arbeidsoppgavene som arbeidet selv. En slik oppriktig 

utveksling av ideer vil kunne utvikle en forståelse i arbeideren for at en rett 

forvaltning av kapitalen vil være til nytte for samfunnet som sådan og følgelig også for 

arbeideren selv, som jo tilhører det samme samfunnet. En tilsvarende åpenhet og 

offentlighet, som har fri og felles forståelse til mål, vil også hjelpe arbeidsgiveren til å 

drive sin virksomhet ansvarlig og til å utvise god forretningsskikk.» (Ibid, s. 77) 

Videre beskriver Steiner arbeidsplassen som «(…) et inderlig opplevd fellesskap 

knyttet til en felles oppgave (…)  

(Ibid, s. 78)  
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Disse idealene vil for mange skoler i dag fremstå fjerne, uoppnåelige og trolig uansvarlige. I 

en skoledrift hvor beslutningsrett overføres fra mange til få mennesker, vil det å ivareta en 

felles idé være svært mye mer krevende, om ikke umulig. Det Steiner kaller et inderlig 

opplevd fellesskap forutsetter at den felles ideen lever i alle medarbeidere. Noe av 

bakgrunnen for å sentralisere makt, er å tydeligere kunne definere ansvar. Og i mange tilfeller 

vil man kunne få opplevd styrkning av selve organisasjonens struktur når man overfører 

beslutningsrett til færre mennesker. Sannsynligvis vil det være enklere å ta avgjørelser, og 

disse vil trolig også være tydeligere. Baksiden av denne formen for beslutningsprosesser er 

graden av eierskap og lojalitet den eventuelt ikke fører med seg. En prosess som har foregått 

på de premissene Steiner her skisserer, vil ofte kunne være mer uoversiktlig da den har svært 

mange flere faktorer ved seg. Samtidig vil en beslutning eller avgjørelse ideelt sett stå mye 

sterkere og være mer bærekraftig, da alle medlemmer av fellesskapet har fått muligheten til å 

delta i en «slik oppriktig utveksling av ideer». Denne balansegangen mellom fellesskapets 

eierskap og det å verne om avgjørelsene, er noe av det mest krevende i en slik 

organisasjonsstruktur, og jeg kommer videre inn på denne senere i oppgaven.  

 

I 1991 kom boken «Ny Styreform i Utvikling» utgitt Steinerskolene i Norge. Denne ble 

skrevet av Finn Einar Kollstrøm, og her går Kollstrøm grundig inn i forvaltningsspørsmål i 

Steinerskolen. Steiner selv var tydelig på at skolene måtte ha en organisasjonsstruktur. I 

boken siterer Kollstrøm  Dieter Brüll som skriver følgende: «Ettersom det fantes visse behov 

for en ledelse for waldorfskolen, ønsket Steiner å sette inn et organ som formaliserte og ga 

kontinuitet til visse aspekter i forvaltningen, som til da bare hadde bestått av et antall 

funksjoner.» (Kollstrøm 1991, s. 17) Det er ingen tvil om at en skole ikke kan ledes uten en 

indre struktur, og de vanskelighetene som vi har sett fra sent på 90-tallet har åpenbart 

sammenheng med noe dysfunksjonelt i skolene. Selv om man kan være uenig i kravene som 

ble stilt fra både myndigheter og foreldre, og også påpeke at det var flere svært uheldige 

sammenfallende utviklinger som forsterket problematikken, pekte uroen som fulgte på at det 

var noe skolene måtte forbedre. Knut Dannevig kommer også inn på dette i sin artikkel om 

skolenes indre liv. Han beskriver utviklingen vi har sett siden tidlig 2000-tall på følgende 

måte;  

 

Det var behov for opprydning som kunne gi en styrket og mer strukturert ledelsesform 

ved mange av skolene. At dette reformarbeid i sine formelle strukturer medførte at 
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lærerkollegiets selvforvaltningsposisjon formelt sett ble opphevet, var uventet og etter 

manges oppfatning helt unødvendig. 

Dannevig 2019, s. 33.  

 

Kort sagt kan man forstå dette som at Dannevig mener at formen på løsningen ikke stod i 

forhold til problemet.  

 

Tregrening og den enkeltes rolle og ansvar 

Når man skal forstå skolenes rolle i forhold til tregrening, kan det være nærliggende å tenke at 

skolene i seg selv skal «tregrenes». Med en slik tilnærming kan man da ende opp med å skape 

kunstige skiller mellom funksjonsområder og tilskrive dem idealer de egentlig ikke har. Dette 

var Rudolf Steiner tydelig på at man ikke skulle. Dannevig skriver at «Tregrening av skolens 

indre struktur er en misforståelse når det gjelder selve tregreningsimpulsen, denne idé gjelder 

som struktur betraktet for storsamfunnet.» (Dannevig, s. 40) Vi ser her at tregreningen ikke er 

en struktur som man skal sette funksjonsområdene i en organisasjon inn i. Jamfør tidligere 

beskrivelser, bør vi heller tenke at dette er noe vi kan forstå funksjonsområdene ut ifra.  

 

Når man befatter seg med temaet tregrening, kan det oppleves nærliggende å tenke strukturelt, 

og dermed å tilnærme seg tema med organisasjonsformer som utgangspunktet. En tredelt 

«inndeling», eller i beste fall karakterisering, av samfunnet er ofte det første som nevnes når 

man skal presentere tregrening. Dernest vil det ofte bli fortalt hvordan Steiner holdt de tre 

idealene fra den franske revolusjon over disse. Feltets enormt sammensatte og altomfattende 

karakter, gjør at denne måten å innlede om tregrening trolig ofte virker mot sin hensikt. Vi har 

sett at tregrening, nettopp ikke er en modell på lik linje med kommunisme eller kapitalisme, 

men en måte å i ytterste konsekvens forstå menneskenes samhandling i verden. Denne 

forståelsen er igjen kun et utgangspunkt for hvert enkelt individ til selv å orientere seg i 

forhold til helheten. Det vesentlige i tregrening vil alltid ligge hos individet. Dette kommer 

Hans Brodal inn på i sin artikkel «Å tenke tregrening, en levende form som beskytter». Denne 

ble publisert i den fjerde utgaven av Antroposofi i Norge i 2015. Under overskriften 

selvforvaltning skriver han at dette «(…) forutsetter en vilje hos den enkelte til 

selvoppdragelse, å innrede et «indre verksted» for å øve evnen til samarbeid.» (Brodal 2015, 

s. 49) Dette fokuset på den enkeltes rolle i arbeidet med tregrening er helt essensielt. Skolenes 
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kjernevirksomhet tilhører først og fremst åndslivet, og i dette har vi sett at frihet ofte kan være 

et middel og alltid er et mål. I ånds- og kulturlivet er det individet som står i sentrum, og det 

er den enkeltes evner, initiativer, ideer og handlinger som igjen skaper kulturen. I artikkelen 

«Om flat struktur og selvforvaltning i Steinerskolen» publisert i tidsskriftet Libra kommer 

Gottfried Straube Fjeldså inn på dette temaet. Han går inn på tematikken knyttet til 

pedagogisk frihet, og argumenterer for at flat struktur og selvforvaltning er betingelsene for 

denne. Her understreker han at «Tregreningen finner altså sted i våre hodet og ikke i 

komitéer. Tregrening er ikke en ny organisasjonsmodell, selv om det — selvfølgelig — kan 

hjelpe med en hensiktsmessig struktur.» (Fjeldså, 2016, s. 55) 

 

Steiner understreker at strukturer ikke kan skape kultur, det er kulturen som skal skape 

strukturene. Dette uttrykker han svært tydelig i Kernpunkt der sozialen Frage. «Det som til nå 

har frembrakt de gamle formene for sosial organisering uten en bevisst sjelelig 

gjennomtrengning, vil i fremtiden ikke lenger fungere. (…) Man vil bli nødt til å tilegne seg 

en følelse for at det er usunt, antisosialt å stille seg inn i den sosiale organisme uten en 

fornemmelse for forskjellen i de sosiale kreftene.» (Steiner, Kernpunkte der sozialen Frage, 

1976. (Ibid) Fjeldså kaller dette en «(…)oppmerksomhet omkring hvordan de tre 

samfunnskreftene er vevd i hverandre.» (Ibid) Slik ser vi at en tregreningstanke i en gitt 

skoles organisasjonsarbeid vil være fåfengt, uten en tydelig forventning og idé om at ansvaret 

først og fremst ligger hos den enkelte.  

Lærerkollegiet og den demokratisk-republikanske strukturen 

Det å skulle uttale seg om dagens situasjon i norske steinerskoler er naturligvis et noe 

risikabelt og ambisiøst prosjekt. I denne delen kommer jeg til å skrive med støtte egne 

erfaringer, i tillegg til å vise til noe av det som foreligger av relevant litteratur. Det finnes 

begrenset av utgitt litteratur som går spesifikt på dette temaet, men det har foregått en 

diskusjon i norske steinermiljøet i de senere år i forskjellige forum. Både Fjeldså, Brodal og 

Dannevig har vært delaktige i dette ordskiftet. Meningsutveksliger har blant annet funnet sted 

i forbindelse med Steinerskoleforbundets arbeid, det digitale bladet «Meddelelser til skolen 

medarbeidere», «Libra, tidsskrift for antroposofi» og «Steinerbladet». I tillegg beskriver 

Anne-Mette Stabel noe av foranledningen for utviklingen som har skjedd i skolene i boken 

«Hva skal vi med skole?» fra 2016. I essayet «Slik dør Steinerskolen» fra 2004 går Kaj 

Skagen inn på en samfunnsutvikling og en intern dynamikk som skapte konflikter i 
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Steinerskolene på 90- og 2000-tallet. Slike sammenhenger kan også regnes som medvirkende 

til at det skjedde store endringer i denne perioden. Skagen kommer også inn på noe av den 

tydeligste materialiseringen av tregrening i skolen, nemlig kollegiet og dynamikker som kan 

komme til uttrykk i dette forumet. Han beskriver hvordan skolenes organisasjonsstruktur, slik 

den ble utviklet av Steiner selv og de første lærerne, bygger på at lærerkollegiet utgjør skolens 

hovedorgan. Her kommer Skagen inn på et vesentlig ord i beskrivelsen av dette forumet, 

nemlig republikk. Skagen skriver at «Dette ukentlige lærerrådsmøte beskrives av Steiner som 

«frie, republikanske rådslagninger» hvor «enhver er suveren».» (Skagen 2009, s. 193) Møtene 

hadde en form for tredelt struktur, hvor man befattet seg med det pedagogiske, det 

forvaltningsmessige og det skolestyremessige. (Ibid) Tematikken rundt det republikanske 

prinsipp, er noe Finn Einar Kollstrøm tar for seg i «Ny Styreform i Utvikling» hvor han 

baserer seg på artikler av nevnte Dieter Brüll og også Ernst Lehr. Kollstrøm skriver: «Lehrs 

tar utgangspunkt i referatet fra lærermøtet 23.1.1923 (Konferenzen bind 2,side 228. GA 300 

b), hvor Rudolf Steiner skal ha beklaget seg over vanskeligheter som skyldes skolens 

sedvanlige demokratiske forfatning. Idealet skal være republikk, ikke demokrati.» (Kollstrøm, 

1991, s. 17) 

 

Med utgangspunkt i Brülls og Lehrs artikler viser Kollstrøm hvordan Steiner så for seg en 

organisasjonsstruktur som var demokratisk-republikansk. Kort fortalt vil det si at utvalgte 

demokratiske valgprosesser dernest leder til en republikansk styringsform, hvor demokratisk 

valgte representanter fra kollegiet får et styringsmandat. Det kommer frem at det for Steiner 

var svært viktig at lærerne som fikk mandatet også fikk tillit, og at man i etterkant ikke 

supplerte gruppen eller justerte ansvaret.  

 

Skagen beskriver selvforvaltningen som en nødvendighet for virkeliggjøringen av 

steinerpedagogikken, samtidig som han påpeker at det er en svært krevende samarbeidsform. 

«Lærerne må være i stand til å omgås hverandre på en antiautoritær måte, men samtidig 

kunne oppfatte den «autoritet» som ligger i adekvat innsikt og beslutning; de må med andre 

ord kunne skille mellom personlig og saklig autoritet.» (Skagen 2009, s. 196)  

 

Steiner viser altså til noen styringsprinsipper og samarbeidsformer hvor alle medarbeidere er 

suverene, og hvor hele kollegiet stemmer frem medarbeidere som får et mandat til å ta 

beslutninger. I det daglige vil altså mange avgjørelser tas av mandatgrupper, men det er 
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kollegiet som til syvende og sist styrer kursen for skolen og selv bestemmer hvordan den 

ønsker å bli ledet.  

 

Arven fra turbulente tiår 

Før jeg går dypere inn i dagens situasjon, ønsker jeg å vise litt mer av hvilke endringer som 

fant sted både i Steinerskolene og skolepolitikken på 1990- og 2000-tallet. Anne-Mette Stabel 

deler utviklingen inn i perioder som hun har gitt betegnende overskrifter. Perioden fra 1986 til 

2004 kaller hun «Et kritisert pedagogisk alternativ». Om utviklingen på 90-tallet skriver hun 

at lovgivningen hadde styrket foreldrenes juridiske rett til innsyn og medvirkning i skolen. 

«Tydeligere enn før stilte foreldrene krav til undervisningen, og både elevrettigheter og 

foreldrenes rettigheter på barnas vegne ble klarere artikulert.» (Stabel 2016, s. 200) Hun 

beskriver hvordan det på denne tiden både var en vekst i publiserte tekster om 

steinerpedagogikken, samtidig som det var en tendens at skolene var i dårlig stand til å 

imøtekomme kritikk eller spørsmål uten ifra. «Den begeistring artiklene og reportasjene 

formidlet, skulle styrke foreldrenes tilhørighet til steinerpedagogikken. Men kanskje ble 

fremstillingene for ensidige?» (Ibid, s. 200-201)  

 

Tidsskriftet «Steinerskolen» hadde gjennom hele 90-tallet vært det viktigste forum for 

skriftlig meningsutveksling mennesker i steinerskolebevegelsen i mellom. Fra at bladet i stor 

grad slapp til positivt innstilte tekster, snudde trenden etter at redaktøren selv hadde påpekt 

faren for å ende opp som et rent propagandablad. På begynnelsen av 2000-tallet økte antallet 

kritiske tekster i tidsskriftet, hvor det ble påpekt utfordringer i forhold til «(…) 

ledelsesstruktur, manglende utvikling av undervisningsformene og kritikk av fortolkningen av 

idégrunnlaget.» (Ibid, s. 201)  

 

Den tiltagende kritikken, kombinert med et skiftende politisk klima, testet steinerskolenes 

evne til selvransakelse, å imøtekomme konstruktiv kritikk og å kunne formidle idégrunnlaget 

til utenforstående. Dette var det ikke alle skoler som klarte, og mange steder oppstod det 

konflikter, ofte mellom skolen og foreldre. Stabel skriver at «Det var nødvendig å finne nye 

måter å kommunisere på, men det var vanskelig, og det tok tid før steinerskolen klarte å 

omstille seg. I mellomtiden førte manglene på en fyllestgjørende behandling av kritikken mot 

steinerskolen, til mer kritikk.» (Ibid, s. 207) Hun beskriver at denne perioden bygget opp til 
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en kulminasjon i form av Kaj Skagens essay «Slik dør Steinerskolen», som første gang kom 

på trykk i «Tidsskriftet Steinerskolen» i 2004.  

 

Kaj Skagen var forelder ved Paradis-skolen i Bergen, og beskriver i essayet hvordan interne 

mekanismer i skolen til slutt ender opp med at den imploderer. Skagen tillegger mye av de 

kritikkverdige og nedbrytende forholdene til manglende strukturer og synlighet rundt 

beslutningsprosesser og makt i skolen. Han karakteriserer en sluttfase i en skole, som er 

preget av «dårlig kommunikasjon, tilbakeholdelse og fordreining av informasjon, usynlig 

dagsorden, tabubelagte temaer, tette skott mellom klassene, tomme generalforsamlinger, 

avstand mellom lærere og foreldre og mellom foreldrene innbyrdes, mangel på åpenhet, angst 

for oppriktighet, en understrøm av sladder og rykter.» (Skagen 2009, s. 212)  

 

Skagens tekst var hardtslående, tidvis nådeløst treffende og skapte sterke reaksjoner i hele den 

norske steinerskolebevegelsen. Stabel skriver at debatten viste at det på 90-tallet hadde 

utviklet seg en avstand mellom lærere og foreldre. Kritikken i Skagens essay førte til viktige 

debatter internt. Det kom tiltak som skulle forbedre situasjonen både administrativt og 

pedagogisk.  

 

Perioden fra 2005 til 2016 har fått overskriften «Mellom tilpasning og egenart» av Stabel. 

Begynnelsen av denne perioden kan på en måte forstås som et bunnpunkt for Steinerskole-

Norge. Kritikken var ikke lenger bare intern, den hadde spredd seg til nasjonale aviser og 

flere av sakene var preget av svært spissete angrep på noe av det innerste i skolenes liv — 

nemlig antroposofiens plass i skolen. Overskriftene i tabloide medier var verken pene eller 

konstruktive, og satte bevegelsens styrke og tilpasningsevne på en real prøve.  

Politisk sett fortsatte en utvikling man hadde sett starten av på 90-tallet. Stabel skriver at 

«Gjennom hele perioden måtte skolen tilpasse seg utdanningsreformer, samtidig som den 

kjempet for å bevare og videreutvikle sin egenart. Forandringer i utdanningspolitikken i 

Norge var en del av en internasjonal trend, preget av rettsliggjøring. Lover og forskrifter, som 

skulle sikre elevenes rettigheter i utdanningsløpet og systemer for kvalitetskontroll, ble i 

økende grad styrende for arbeidet i skolen. Endringene innebar en dreining fra 

undervisningens innhold og arbeidsmåter til elevenes målbare resultater.» (Stabel 2016, s. 

210)  
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Pedagogikkforsker Gunn Imsen har også uttrykket seg om denne utviklingen i offentlig skole 

ved flere anledninger. Til tross for at steinerskolene er fritatt fra noe av realiteten en lærer i 

offentlig skole må forholde seg til, er det helt klart at den fundamentale holdningsendringen 

til skole i samfunnet, også griper inn i steinerskolenes liv og virke. I en kronikk trykket i 

Klassekampen i 2014, spør hun i tittelen «Når begynte tillitskrisen?». Hun peker på flere 

faktorer som har skapt et stadig mer krevende arbeidsforhold for lærere. Hun trekker frem 

desentralisering av ansvaret fra skolene. Dette skjedde da utdanningsminister Kristin Clemet 

mellom 2001-2005 overførte «(…)fire meget viktige statlige oppgaver til kommunene og 

fylkeskommunene: Kompetanseutvikling av lærere og skoleledere; kvalitetssikringssystemene 

og kontrolloppgavene over skolen; lønnsforhandlingene med lærerne, og retten til å utforme 

kommunale og fylkeskommunale læreplaner.» (Imsen, 2014)  

 

Hun skriver at det «I mange kommuner praktiseres for tiden en knallhard styring av både 

lærernes arbeid og hva elevene skal lære, med hundrevis av detaljerte kompetansemål og krav 

om dokumentasjon og kontroll av virksomheten. Lærernes papirarbeid har eskalert i takt med 

en mer rettighetsbasert lovgivning.» (Imsen, 2014) Denne rettighetsbaserte lovgivningen 

gjelder også for steinerskolene, og har fått store konsekvenser for utformingen av læreplanen. 

Ser vi på den gjeldende læreplanen for grunnskolen fra 2007, vektlegger den stor grad av 

frihet i den generelle delen. I fagdelen har den mange og til tider svært konkrete 

kompetansemål. Disse kan tenkes at er et uttrykk for et underliggende eller pålagt behov for å 

detaljstyre undervisningen, og dermed de pedagogiske grepene den enkelte lærer gjør.  

 

Hun påpeker også en skjevhet i hvor den pedagogiske kompetansen ligger i de offentlige 

skolene, og denne endringen i kompetansefordeling har vi også sett i økende grad i hvordan 

steinerskoler organiserer seg. Hun trekker frem at Kristin Clemet stod for en lederkultur med 

opphav i næringslivets tro på at det er lederne som skaper resultater. Clemet mente generell 

lederkompetanse var tilstrekkelig for rektorer, og resultatet ble et krav om uspesifisert 

pedagogisk kompetanse. På samme tid ble de formelle kravene til lærernes pedagogiske 

kompetanse hevet, og dette har i dag blitt en realitet gjennom den 5-årige mastergraden, som 

nå også Steinerhøyskolen tilbyr. Slik oppstår det en underlig maktstruktur. Imsen beskriver 

det slik: «Den paradoksale situasjonen er nå at mens det knapt eksisterer krav til rektorenes 

skolekompetanse, skal de utøve pedagogisk lederskap over lærere som har langt tyngre 

kompetanse, både faglig og pedagogisk. Rektorene trenger ikke engang ha lærerkompetanse. 

Et halvt års rektorskole ved BI kan ikke rette opp denne skjevheten.» (Ibid, 2014) 
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I 2000 skrev professor Rune Slagstad et vedlegg til en NOU, kalt «Kunnskapens hus i det 

norske system». Teksten var en beskrivelse av den kunnskapspolitiske utviklingen i norge 

siden etableringen av det første universitet i 1911. Teksten skrev han på oppdrag fra utvalget 

for høyere utdanning, som et høringsbidrag i forbindelse universitetsreformen og at 

Mjøsutvalget la frem tilrådning om utviklingen av universitetet og høyskoler. Slagstad 

kommer blant annet inn på Gudmund Hernes, som var kirke-, utdannings- og 

forskningsminister fra 1990 til 1995. Han mener at Hernes reformer har hatt mye å si for 

utviklingen innen utdanningsinstitusjoner. Slagstad beskriver at Hernes hadde to indre 

strømninger i sitt reformperspektiv. Det ene gikk på at man skulle få mer kompetanse ut av 

befolkningen. Det andre gikk på at utdanning var identitetsskapende og skulle virke samlende 

for nasjonen. Nøkkelord i reformdokumentene var blant annet «felles arv» og «felles 

referanserammer». (NOU 2000:14, s. 694) I kraft av det Slagstad kaller «Hernes’ 

reformregime», mener han at det foregikk en snikbyråkratisering av utdanningsinstitusjonene. 

Han beskriver det som at «Hernes ble fanget av tidens målstyringsideologi med dominerende 

vekt på byråkratisk evaluering og kontroll. Byråkratene ble plassert som forvaltere av det 

heles vel til forskjell fra lærerne som først og fremst tenkte på eget ve og vel.» (Ibid) I 

«Kunnskapens hus» er frihet et sentralt tema, og Slagstad argumenterer for at de aktive 

forskerkollegiene må ha frihet til å lede seg selv. Slagstad skriver at «Den akademiske frihet 

er universitetets konstitusjonelle prinsipp. Det er dette prinsipp som har bestemt universitetets 

selvforvaltende styreform.» (Ibid) Han fortsetter med at universitetet ivaretar i det 

vitenskapelige et stedfortrederansvar på vegne av det øvrige samfunn, og at dette beror på et 

tillitsforhold uttrykt i den akademiske frihet. Denne friheten «(…)forutsetter at den som er gitt 

denne tillit, ivaretar sine funksjoner uten forløpende styring i form av byråkratisk kontroll, 

demokratisk overoppsyn, eller markedskonkurranse.» (Ibid) Slagstad beskriver hvordan 

utviklingen av enhetsskolen gikk til, og viser utvikling som fikk store konsekvenser for 

skolepolitiske landskapet på slutten av 90-tallet. Dette bød på flere store utfordringer for 

steinerskolene.  

 

For å oppsummere, ser vi at steinerskolene gjennomgikk en fase preget av at både samfunnet 

og det indre livet i skolene var i stor endring. Dette medførte radikale omstruktureringer i 

skolene. Stabel oppsummerer dette på en god måte:  
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Som en følge av at undervisningssektoren ble effektivisert og at utdanning ble 

betraktet som del av produksjonssystemet med krav om målbart utbytte, 

dokumentasjon, kontroll og innsyn, ble også styringsstrukturene i steinerskolen 

endret. Den lange tradisjonen med flat struktur og selvforvaltning der lærerne hadde 

stor innflytelse på styringen av skolen, ble med grunnlag i både friskoleloven og 

stiftelsesloven i årene fra 2006 til 2016 endret til en mer hierarkisk struktur der 

ledelsesarbeidet ble profesjonalisert. Styrets posisjon ble styrket, lærerkollegiet 

innflytelse og makt ble mindre. Den daglige driften av skolene ble klarere definert 

som et eget fagfelt, og det ble skilt mellom administrativ og pedagogisk ledelse.  

(Stabel 2016, s. 211) 

 

 

Norske steinerskoler og tregrening i dag 

For virkelig å kunne si noe om den enkelte skoles forhold til tregrening, må man ha levd på 

innsiden av den over tid. Allikevel kan vi få et inntrykk av hvilke felter som er aktuelle, når vi 

ser på tematikken i debatten som har pågått i de senere år. I «Meddelelser» nummer 58 fra 

desember 2018, finner vi Ted Warrens artikkel «Klikkdannelse satt i system». Han innleder 

på følgende måte: «Det har alltid, på ulike vis, vært tendenser til klikkdannelser i 

steinerskolene. Med rektorsystemet har det oppstått et annen type klikkvesen, det er på en 

måte satt i system.» (Meddelelser, 58, 2018, s. 24) I teksten går Warren inn på at 

myndighetene drøftet ledelseskultur ved friskoler i 2003, og at de konkluderte med at skolene 

i stor grad hadde frihet til å utforme sin organisasjon og ledelsesstruktur. Det eneste 

spesifikke kravet var at skolene skulle ha en daglig leder. Utover dette sa departementet at det 

bør være «eit prinsipp at skolane i størst mogleg grad får organisere seg slik dei sjølve finn 

det formålstenleg.» (Ibid)  

 

Om utviklingen som så fant sted skriver Warren at «Istedenfor å videreutvikle lærerstyrte 

skoler som er godkjent av myndighetene med kollegiale ledelse, innførte en rekke kollegier 

sammen med Marjatta konsulentene rektorsystemet for deres skoler.» (Ibid) Han peker på at 

denne utviklingen ble legitimert med argumenter som «(…) mer effektivitet, større klarhet i 

ledelse, bedre lærere og nøyaktig tilpasning til departementets krav om daglig leder.» (Ibid) 

Warren etterspør en evaluering av det han kaller «rektorskoler» i den norske 
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steinerskolebevegelsen. I forhold til organisasjonsstruktur i skolene er virksomhetenes 

vedtekter sentrale. Det er her et kollegium enten sikres en legitim myndighet eller ei. For at 

kollegiet skal ha en formalisert mulighet til å faktisk styre skolen, må dette stå i vedtektene. 

Han skriver at han har undersøkt alle skolenes vedtekter hos stiftelsestilsynet, og funnet ut at 

bare fem skoler i Norge nevner lærerkollegiet i vedtektene sine i dag. Han stiller spørsmål om 

hvorvidt lærerkollegiets rolle systematisk har blitt fjernet fra skolenes vedtekter. (Ibid) 

 

Skagen beskriver disse mekanismene på en treffende måte når han sier at «Økonomisk og 

byråkratisk rasjonalitet vil vinne frem, fordi spesialiseringen fremtrer som udiskutabelt 

fordelaktig under det rådende bevissthetstap. Hvorfor ikke overlate mesteparten av 

administrasjonen til lærere som har mest talent for slikt?» (Skagen 2009, s. 199)  

 

Debatten om medarbeiderstyrt skole i steinerskolebevegelsen 

På skolen hvor jeg arbeider har vi alle mandater og funksjoner på valg, og så langt har jeg 

vært medlem av følgende organer: Skolens styre, økonomikomité, ledelsegruppe, pedagogisk 

komité og valgkomité. I forbindelse med arbeidet i valgkomiteen deltok jeg også i et større 

prosessarbeid rundt skolens organisasjonsstruktur, hvor vi endte opp med å endre denne fordi 

skolens behov hadde forandret seg. Jeg har også vært skolens rådsrepresentant i 

Steinerskoleforbundet. 

Våren 2017 var jeg del av en gruppe rådsrepresentanter fra Steinerskolen på Skjold som 

etterspurte at Steinerskoleforbundet i større grad kom skoler som drev medarbeiderstyrt i 

møte. Vi ønsket at forbundet skulle ta høyde for at skoler ønsket å drive medarbeiderstyrt, og 

å bistå dem i denne bestrebelsen. Dette formulerte jeg og noen kolleger også i en tekst med 

tittelen «Medarbeiderstyrt skole» som ble publisert i «Meddelelser» nummer 56, 2017. Vi 

ønsket at forbundet skulle sette temaet på agendaen oftere, slik at dette var noe flere skoler 

fikk høre om og at det ble et tema vi i større grad befattet oss med. På rådsmøtet i april 2017 

ble det gjennomført en kartlegging over hvor mange skoler som ønsket å delta i et forum for 

medarbeiderstyrt/lærerstyrt skole. Resultatet var at av 28 skoler, ønsket 9 av dem å delta. 13 

ønsket ikke å delta, 3 skoler svarte ulikt representantene imellom og 3 skoler måtte forhøre 

seg med kollegiet. (Mail utsendt fra Steinerskoleforbundet 28.06.2018) Dette gir om ikke 

annet en indikator på interessen for temaet i skolene, og det sier trolig også en del om hvilke 

skoler som i det hele tatt befatter seg med slike prinsipper når og om de arbeider med 

organisasjonsstrukturen.  
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På ECSWE-konferansen arrangert i 2015 holdt Steinerhøyskolens rektor, Dagny Ringheim, 

foredrag Leadership in Norwegian Steiner-/ Waldorf Schools. Hun har stilt sin Powerpoint-

presentasjon til disposisjon for meg, og i foredraget stilte hun spørsmålet «What Happened in 

Norwegian Waldorf Schools since the Millennium — and why?» Her beskriver hun 

utviklingen som jeg har gått inn på, og forsøker å besvare hva denne endringen tilførte og hva 

som ikke må gå tapt. Hun kom med følgende beskrivelse av det utviklingen har ført til: 

«Increased proficiency, more knowledge, better understanding of expectations from parents 

and society, visible leadership, easier to understand who to ask and where/when decisions 

were made, better reports, understood as quality.» Videre stiller hun spørsmålet «…and what 

should not be lost? Ownership, cohesion, engagement, creativity, joy, professional freedom, 

understood as autonomy in teaching.» (Dagny Ringheim, ECSWE-møte, Steinerhøyskolen, 

2015).  

 

I dette utdraget fra høyskolerektoren, ser vi at den hierarkiske styringsformen har bidratt til 

styrkning på mange viktige områder som sikrer skolenes drift. Som jeg gikk inn på i kapitelet 

«Arven fra turbulente år», oppstod det mange vanskelige situasjoner i steinerskolene. Disse 

kan forstås som et resultatet av en holdningsendring hos foreldre og foresatte, strengere 

juridiske krav og manglende strukturer i skolene for å takle konflikter som oppstod. Det har 

også vært utført tilsyn på skolene, som har gått på styringsform, ansvarsfordeling, 

dokumentasjonskrav, konflikthåndtering, beredskapsplaner, formell sikring av elevenes 

læring, i hvilken grad kompetansemål følges, ivaretakelse av elevenes rettigheter, etc. Her 

peker rektoren på at mange av disse utfordringene har blitt taklet av den nye 

styringsmodellen. Disse aspektene er vesentlige, både i forhold til i å styrke samarbeidet med 

myndigheter og foreldre, sikre godt omdømme, samtidig som de også kan bidra til at skolene 

kvalitetssikrer seg selv. Ringheim peker også på at formen gir synligere lederskap og 

tydeligere prosedyrer rundt beslutninger. Jamfør utviklingen fra medarbeider- til lederstyrt 

skole, ser vi at dette er behov og utfordringer som mange skoler har kjent på.  

 

På den andre side ser vi at Ringheim antyder at noen av de vesentligste aspektene ved 

steinerpedagogikk kan gå tapt i en slik styringsform. Spørsmålet blir da: Er en slik 

styringsform en forutsetning for å holde steinerskolene levedyktig i dagens samfunn, eller 

bidrar de til å utarme skolenes impuls? Det kan tenkes at dagens situasjon har presset skolene 

til å gå inn i en form, som i et kortsiktig perspektiv sikrer driften. Samtidig vil nettopp disse 
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endringene føre til at skolenes kilde til forvandling går tapt, og at det dermed ikke vil 

eksistere et livsgrunnlag for steinerskoler i fremtiden. Jeg har vist til flere artikler som 

problematiserer utviklingen, og påpeker verdien av å tenke tregrening. Samtidig ser det ut 

som at utviklingen i skolene fjerner seg fra dette tankegodset. Dette forteller oss at realiteten 

ikke oppleves slik i skolene. Dermed kan man spørre seg om den hierarkiske 

organisasjonsstrukturen virkelig står i konflikt med det antroposofiske idégrunnlaget. Min 

opplevelse er at den gjør det, og at avveiningen i skolene ikke er hvordan disse kan balansere 

eller styrke hverandre. Vurderingen i skolene går tilsynelatende heller på at antroposofi ikke 

oppleves som aktuelt og verdt å skape rom for i videre skoledrift. 

 

Tilpasning eller forvandling? 

Steiner arbeidet ut i fra at antroposofi er en skjult kilde til forvandling. (Steiner, 1991) Slik 

situasjonen er i dag, ser det ut for meg som at antroposofi eller tregrening i liten grad lever i 

skolene som forvandlingskilde. Det felles kollegiemøtet som samarbeidsorgan og møtested 

lever formmessig videre, men i flertallet av norske steinerskoler, vil ikke lenger beskrivelsen 

om at «enhver er suveren» medføre riktighet. De fleste skoler har gått over til en 

organisasjonsstruktur, hvor ikke bare formelt, men også reelt, beslutningsansvar ligger hos 

noen få. I denne strukturen vil heller ikke kollegiet kunne endre dette, om styringsretningen er 

i strid med flertallets oppfatning.  

 

I noen skoler virker det som at tregrening tidvis opptrer som et teoretisk prinsipp man studerer 

og diskuterer ut ifra, men skolene er i praksis ikke utformet på en måte som tilsier at 

tankegodset lever i skolen. Jeg mener dog at man kan se «spor» av ideene i at steinerskoler i 

større grad enn andre virksomheter i samfunnet har en organisasjonsstruktur som gir lærerne 

mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Det har skjedd en klar utvikling på dette feltet i 

steinerskolene. De fleste skolene drev med en såkalt «flat struktur» frem til og med 90-tallet. 

Deretter skjedde det endringer i mange skoler samtidig, som i dag har ført til at det er ytterst 

få skoler som fremdeles driver etter slike prinsipper. Styringsformen som tidligere var 

rådende i norske Steinerskoler, hadde flere navn. Noen av dem som har vært vanligst i 

benevnelsen er «medarbeiderstyrt», «lærerstyrt», «selvforvaltende», «flat struktur» og 

«konsensus». I dag ser vi at alle Steinerskoler i Norge,  Askim, Hedmarken og Skjold, driver 

med en fast ansatt daglig leder. Det vil si at denne ikke velges av kollegiet for en gitt periode, 

men ansettes av skolens styre i en fast stilling.  
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Jeg opplever at det ligger et grunnleggende problem i holdningen til det hele. Nysgjerrighet i 

møte med Steiners ideer, som går utover ren metodikk og til en viss grad pedagogikk, har blitt 

fortrengt av en slags avsmak til det hele. I denne oppgaven har jeg forsøkt å forstå utviklingen 

som førte frem til dagens situasjon, og jeg ser at mange sammenfallende mekanismer har 

virket inn i en samarbeidskultur som i utgangspunktet var utsatt. Da sikter jeg til den 

skolepolitiske utviklingen, byråkratiseringen i sosialdemokratiet, barnas status og svake 

interne strukturer i steinerskolene. Som jeg har belyst, førte dette til flere svært uheldige og 

skadelige situasjoner for skolene, som spesielt gikk på bekostning av tillit, både i kollegiet og 

mellom foreldre og skolen. Jeg kan forstå at dette førte med seg et behov for å distansere seg 

fra prinsipper man trodde var opphavet til problemene. Samtidig vil jeg påstå at det var 

menneskelige svakheter som faktisk førte til dem. Det er et stort tap for Steinerskolene, om vi 

velger å kun ta med oss, det vi i dag ser at skoler identifiserer seg med; nemlig en «steiner-

aktig» pedagogikk, hvor man samtidig ikke ønsker å assosieres med opphavet eller 

klangbunnen til den. I lengden er jeg overbevist om at dette ikke er bærekraftig, fordi selve 

livsgrunnlaget er fornyelse. Uten den idémessige klangbunnen å fornyes i, vil det ikke kunne 

fornyes — kun fragmenteres ytterligere.  

 

I den tidligere nevnte artikkelen skriver Fjeldså også at «Striden om flat struktur og selvstyre 

handler om å gi ansvar og myndighet til dem som i kraft av sin kompetanse, er best skodd til å 

handle på best mulig måte.» (Straube 2016, s. 49) Han beskriver hvordan målstyring 

umuliggjør frihet i skolens hovedvirksomhet, nemlig pedagogikken. Her viser han hvordan 

tankegang om målstyring hentet fra bedrifter, gradvis har blitt implementert i skolene, til tross 

for at den ikke er formålstjenlig der. Videre går han inn på hvordan denne tankegangen er 

styrt av angst. «Denne av Steiner beskrevne angsten for et selvstendig åndsliv, mistilliten til 

profesjonene, har gitt oss målstryingen, byråkratiet, nasjonale prøver, PISA, enkeltpersoners 

styringsrett over fagfolk, og andre former for kontroll av dem som sitter med nøkkelen til å 

lage god skole.» (Ibid, s. 51) 

 

Steinerskolen 100 år — Learn to change the world 

Steinerskolen ble grunnlagt i 1919, og i år markerer skoler over hele verden 100-årsjubileum. 

Slagordet for denne begivenheten er «Learn to change the world». Dette er en betimelig 
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påminnelse om å spørre om selv om hva dagens steinerpedagogikk faktisk befordrer. Både i 

hvordan skolene er organisert, hvilken rolle og frihet læreren har og om vi fremdeles kan si at 

skolene er en sosial impuls. 

 

Jeg innledet oppgaven med å spørre hvordan tregrening kan aktualiseres og styrke fremtidens 

livsgrunnlag for steinerskolene. Jeg ville også undersøke om tregrening kan være et bidrag til 

utfordringer utenfor steinerskolene. Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg sett at 

våkenhet rundt og kritikk av statens rolle i skolen strekker seg langt utover steinerskolenes 

grenser. I den offentlige debatten ser jeg stadig stemmer som tar til ordet mot målstyring, i 

tillegg til at barn og unges psykiske helse i økende grad har blitt tematisert. Begreper som 

generasjon prestasjon og bevissthet rundt sammenheng mellom skolepress, angst og 

depresjon har blitt en del av det offentlige ordskiftet. Det har også vært flere saker i media 

hvor lærere har protestert mot stadig større inngripen i deres hverdag, og minskende tillit til 

deres kompetanse. Konkrete saker har gått på Oslo-skolens styring i forhold til 

departementets rolle og debatten rundt bunden arbeidstid for lærere utover 

undervisningstimene. Det har også vært et stort fokus på at arbeidsmengden hos den enkelte 

har økt drastisk som følge av byråkratisering, målstyring og krav om rapportering. Et 

eksempel på dette er saken med Sandefjord-lærerne Marius Andersen og Joakim Volden, som 

mottok Zola-prisen for sivilt mot for ikke å ha fulgt påbud fra skoleeier. Fellesnevneren er at 

lærerens frihet minsker, og at formaliteter overstyrer profesjon. I forlengelsen av dette får 

læreren mindre rom til å foreta selvstendige pedagogiske vurderinger, samtidig som politisk 

fokus på elevenes prestasjoner og resultater for den enkelte skole har økt til en trend hvor 

«teaching to the test» har blitt utstrakt praksis.  

 

Det ser altså at ut til at det er flere svært urovekkende og problematiske tendenser i skolen, og 

jeg tror tregreningsideer både kan styrke steinerskolen, men også inspirere til nytenkning i 

samfunnet generelt. Ideer om økt grad av tillitsbasert eller fleksibel arbeidstid, ansattes 

mulighet til å bidra i avgjørelser om sin arbeidsplass, etc., har blitt mer utbredt i næringslivet, 

men da ofte begrunnet med at det gir bedre resultater på bunnlinjen. Dette er ikke rett 

grunnlag for å fatte beslutninger om endring i mine øyne, men det peker samtidig på noe 

bemerkelsesverdig. Medarbeidere som opplever høy grad av medbestemmelse vil også kjenne 

økt grad av eierskap og ansvar for fellesskapet og helheten. Dette vil igjen øke 

sannsynligheten for at de bidrar med mer enn «the bare minimum». Jeg har vist at Steiners 

tregreningsideer strekker seg langt utover å sikre god drift og effektivitet. Som jeg viste 
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innledningsvis er dette en virkelighetsforståelse som befordrer individets frihet, og jeg mener 

at det å tilpasse seg en skolerettslig utvikling som selv i storsamfunnet kritiseres, kommer til å 

begrense mulighetene for denne frihetsbestrebelsen. En tregrenet måte å tenke på, krever mer 

av både den enkelte og fellesskapet, men det gir også tilsvarende mye, og slik tenker jeg at 

dette er «skolens skole». De fleste skoler samstemmer i at de ønsker å skape selvstendig-

tenkende elever som «learn to change the world». Det ligger i sakens natur at hvis en gitt 

situasjon skal forandres trengs det en ny impuls. Det er et ambisiøst mål verdens steinerskoler 

har satt seg, og jeg tror det er mulig, men det forutsetter at skolene også har det som sin 

ambisjon å i seg selv være en sosial impuls. Dette arbeidet vil skape reelle utviklingsveier for 

den enkelte lærer – for individet. Det holder ikke da at metodiske grep utviklet i en 

antroposofisk kontekst, videreføres i sin form, uten at selve opphavet til innholdet oppdages, 

fordypes og forvandles. Hvis vi skal lære elevene å forandre verden, må vi selv være i stand 

til det.  
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