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Fellesforedrag:  
 

Ideer til en nysgjerrighetspedagogikk 
Markus Lindholm 
Professor, Steinerhøyskolen 
 
Nysgjerrighet og kunnskapsglede er en forutsetning for livslang læring og innovasjon. Likevel vet vi lite om hva som 
fremmer eller hemmer nysgjerrighet gjennom oppvekst og utdanning. Og hva skjer med nysgjerrigheten når all 
kunnskap bare er et tastetrykk unna? I morgenforedragene undersøker Markus Lindholm nysgjerrighetens levekår hos 
barn og ungdom i en tid da all kunnskap er to tastklikk unna. Med naturfaget som samlende tråd undersøker han 
nysgjerrighetens psykologi. Hvilken funksjon har nysgjerrighet for dybdelæring, og hvordan fremmes nysgjerrighet 
gjennom utdanningsløpet? 
Foredragene tar utgangspunkt i boken Nysgjerrighet. Dybdelæring i informasjonssamfunnet, som nylig har utkommet 
på Universitetsforlaget. 
Markus Lindholm er tidligere steinerskolelærer. Han er professor i naturfagdidaktikk på Steinerhøyskolen og 
seniorforsker ved Norsk Institutt for Vannforskning/NIVA. 
 

Fagkurs  
 
Geologi 7. Klasse 
Markus Lindholm  
Professor, Steinerhøyskolen 
 
Forslag til pedagogiske opplegg for geologiperioden i 7. klasse. Gjennomgang av viktige emner læreren må kjenne til: 
Ulike former for forvitring og landformer. Klimatiske virkninger på jordskorpen. Sedimentære, metamorfe og 
magmatiske prosesser og ulike bergarter. Fossildannelse. Deretter en gjennomgang av viktige mineraler og deres 
egenskaper (hardhet, tetthet, spaltbarhet, glans). Metalliske mineraler og deres sekundærdannelser. Smykkesteiner 
og særlig harde mineraler. 
 

Sonegeografi 7. Klasse 
Markus Lindholm 
Professor, Steinerhøyskolen 
 
Kurset vil gi en faglig oppdatering og gjennomgang av sonegeografien, med eksempler på valg av fagstoff for perioden 
i 7.klasse. Hver spesifikke klimasone vil bli gjennomgått, fra tropisk regnskog, savanne og ørken, til steppe, løv- og 
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barskog, til tundra og Arktis. Lesing og tolking av klimadiagrammer. Deltagerne vil bli tilbudt et kompendium som 
dekker kursets innhold. 
 

Geo- og biofag 8.-10. klasse  
Markus Lindholm  
Professor, Steinerhøyskolen 
 
I dette kurset skal det vises hvordan biologi, kjemi og geologi kan virke sammen og utvide økologi- og 
biologiforståelsen, ved det som nå ofte kalles Earth system science. Det vil bli gjennomgått ulike forslag til 
undervisningsopplegg, knyttet til biogeokjemiske kretsløp, særlig knyttet til karbon og fotosyntese. Videre emner vil 
være næringskjeder, trofiske kaskader, og human evolusjon. Ingen forkunnskaper eller hjelpemidler er nødvendig. 
 

Fysikk 7.- 10. klasse  
Vahan Babayan  
Førsteamanuensis, Steinerskolen i Haugesund, gjestelærer på Steinerhøyskolen 
 
7. klasse: Kraft, arm, likevekt, trinse, enkle algebraiske likninger som et uttrykk likevekten. Likevekt i væsker. 
 
9. klasse: Trykk som begrep, aggregattilstander, trykk i væsker og gasser, væskenes og gassenes indre bevegelighet, 
flow-former, Arkimedes` lov. 
 
10. klasse: Varme og kulde, varmekapasitet, egenvarme, varmeutvidelse, aggregattilstander, koking og fordamping, 
smelting, vannets "anomal" oppførsel og liv på jorden, termometer og termometriske skalaer.  
 

Kjemi 8.- 10. klasse 
Vahan Babayan  
Førsteamanuensis, Steinerskolen i Haugesund, gjestelærer på Steinerhøyskolen 
 
8. klasse: Grunnstoffer, metaller og ikke-metaller, forbrenning, oksider av metaller og ikke-metaller, syrer og baser, 
salter 
 
9. klasse: Organisk kjemi. Sukker, stivelse og cellulose, alkohol i historisk perspektiv, alkoholrekken, duftende stoffer - 
esterfamilien, eter, planteoljer, såpe. 
 
10. klasse: Metallenes kjemi - jern, kobber, kvikksølv, sølv og gull. Spenningsrekke - metallenes hierarkisk ordning i 
naturen, oksidasjon-reduksjon, Galvaniske elementer, blybatteri, saltenes løselighet, krystallisasjon. 

 
Matematikk 1.- 5. klasse 
Ellen Fjeld Køttker 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
1. – 5. klasse: Kurset behandler barns matematiske vei fra første klasse tom. 5. klasse. 
Matematikk for yngre barn handler om hverdagslivets gjøremål, lek og utforskning.  Barns lekende matematikk i 
førskolealder er ett tema. 
I 2. klasse oppdages tallenes kvaliteter og de fire regningsartene for så videre i 3. klasse å erobre plassverdiene i 
posisjonssystemet. I fjerde er regning med mål, vekt og tid sentrale temaer. I femte møter elevene et radikalt nytt 
tallbegrep gjennom brøken.  
Dette er de ulike emnene som vil bli behandlet. 
 
6. + 7. klasse: Tallforståelsen utvides i 6. og 7. klasse med bl.a. desimalbrøk. Oppstilling og utregninger av større 
multiplikasjons -, og divisjonsstykker øves, men fokus i dette kurset vil være:   
Praktisk regning. Kjøp, salg og bank. Regnskap, budsjett, handel. Prosent og renteregning, innføring algebra og passer 
geometri. Ha en passer og linjal tilgjengelig. 
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Rytmisk og skriftlig arbeid med matematikk på barnetrinnet 
Hedvig Fon Klyve 
Lærer Steinerskolen i Vestfold og gjestelærer på Steinerhøyskolen 
 
Hvordan kan rytmiske øvelser og bruk av konkreter i matematikkundervisningen være med på å fordype og engasjere 
elevene? Dybdelæring og forbindelse til faget skjer i samspill mellom aktivitet og konsentrert arbeid. 
 

Matematikk 8. – 10. klasse 
Steinar Gundersen 
Førsteamanuensis, Steinerhøyskolen 
 
Algebraiske tema i ungdomsskolen  
8. klasse  

• Likninger med én ukjent  
• Koordinatsystem  
• Analyse av lineare grafer  
• Funksjoner 

9. klasse  
• Likningssystemer med to ukjente  
• Kryssende grafer i koordinatsystem  

10. klasse  
• Kvadratsetninger  
• 2. gradslikninger  
• Parabel – kjeglesnitt  
• Eksponesialfunksjoner  

Innblikk i skolehagen  
Jolien Perotti 
Lærer, Steinerskolen i Oslo og i Bærum 
Eksempler på prosjekter som gjøres i skolehagen på Øverland gård fra 3. til 6. klasse. 
 

Mat og helse: Etikk og bærekraft 8. og 9. klasse 
Jolien Perotti 
Lærer, Steinerskolen i Oslo og i Bærum 
I dette kurset bruker vi kompetansemålene til å rette blikket fra tallerkenen opp og ut, og se på hva våre matvalg har å 
gjøre med resten av verden. Det handler altså ikke direkte om matlaging, men om alle bakenforliggende temaer som 
handler om etikk og bærekraft; kortreist, Fair Trade, bærekraftig fisk, kjøtt vs. vegetar, sesongbasert, økologisk, e-
stoffer, globalisering. Kursdeltakere får materialer, ressurser og ideer til praktisk undervisning, inkludert småretter 
elevene kan lage i denne perioden. Det er ikke direkte skolekjøkkenundervisning, men kan lett kombineres med det. 
 

Tale er gull – norsk i 1. klasse 
Marianne Tellmann 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
  
Skriftspråkopplæringen i steinerskolene starter i 2. klasse, mens planen for 1.klasse i steinerskolene er basert på 
steinerbarnehagepedagogikk. 1.klassingene skal ha et år med rik egenverdi og med langsiktig verdi som bunnplanke i 
skolegangen. Når det gjelder språk, er det muntlighet som gjelder! Kurset handler om hvordan vi kan vi skape rom for 
et enestående muntlig språkmiljø i 1.klasse, med rom for å leke, lytte, samtale og fortelle. Noen temaer: ordforråd; 
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flerspråklighet; lek; fortellinger og bøker; matematiske grunnbegreper; rim, rytme og språklek; språklig 
oppmerksomhet. 
(Kurset kan også passe for pedagoger i førskoleklasse i Sverige og 0.klasse/børnehaveklasse i Danmark.) 

 
Norsk 2.- 4. klasse og 5.- 7. klasse  
Marianne Tellmann 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
Norsk 2. - 4. klasse 
Kurset handler om den grunnleggende skrive- og leseopplæringen i steinerskolen; gode tradisjoner og ny kunnskap. 

o Det muntlige språket som grunnlag for skriftspråket; flerspråklighet; språklig oppmerksomhet 
o Veier fra lyd til bokstav; male, tegne, forme, bevege, skrive. Tilknytning til fortellestoff, natur og nære 

erfaringer 
o Skrive – lese – skrive – lese; øvelse gjør mester 
o Fra helhet til del og fra del til helhet; analyse og syntese i begynneropplæringen  
o Felles tekstskaping og egen skriving 
o Fellesskap og differensiering på veien til skrive- og leseferdigheter i 3 – 4. klasse 
o Å øve det muntlige språket i 3. – 4.klasse 
o Kartlegging; å følge opp hver elev 

 

Norsk 5. – 7. klasse 
Skriving, lesing og muntlighet er del av flere fag. Dette kurset har vekt på norskfaget. 

o Skriving fra fortellestoff, lærestoff, lesestoff, egne opplevelser m.m. Flere teksttyper og arbeidsmåter; å skape 
rammer og å gi rom for egne skriveuttrykk 

o Skrive alene, skrive sammen. Lese alene. Lese sammen. 
o Lesing; mangfold i innhold, variasjon i arbeidsmåter: langlesing av skjønnlitteratur, oppsøkende lesing av 

fagtekster; litterære samtaler 
o Muntlige oppgaver og arbeidsmåter 
o Ferdighetsøvelse; skrift, rettskrivning og tekstskaping 
o Grammatikk; ideer til noen arbeidsmåter 
o Fellesskap og tilpassing 

 

Norsk i alle fag 5. – 10. klasse 
Marianne Tellmann 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
Historie, samfunnskunnskap, geografi, matematikk, naturfag – og norsk. Muntlig og skriftlig norsk er del av alle fagene 
som blir undervist i perioder. Og gjerne i andre fag også. Dette kurset har vekt på skriving, lesing og muntlighet i 
hovedfagsemnene i 5. – 10. klasse. 

o Elevene skal bli gode til å skrive, lese og uttrykke seg muntlig. Samarbeid mellom lærerne som underviser 
hovedfagsemnene åpner for et mangfold av arbeidsmåter. 

o Hvert fag har sitt språk. Det åpner for elevenes skriving, lesing og muntlighet.  
- Lesing av fagtekster og skjønnlitterære tekster knyttet til fagene; hva og hvordan? 
- Skriving av ulike typer tekst knyttet til fagene – hva og hvordan? 
- Elevenes muntlighet knyttet til fagene – hva og hvordan? 
- Norskfagets spesielle ansvar og oppgaver 

o Hovedfagstimen – et rom for varierte, små språkøvelser i alle fag 
o Tilbakemelding og vurdering 
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Lesningen etter den første leseinnlæringen, 3.- 5. klasse 
Åsa Månsson D´Souza  
Høyskolelektor, Waldorflärarhögskolan 
 
Hur fortsätter vi arbetet med läsning under klassläraråren 
Kopplar till min masteruppsats och förutsättningar för läsningen och läsningens olika delar  
Att möjliggöra läsupplevelser för alla, oavsett läsförmåga 
Konkreta tips och idéer 
Utgå bl.a. från Astrid Roe, Øivind Varkøy och Aidan Chambers. 
 
 

Norsk 8.- 10. klasse 
Grace Stene 
Høyskolelektor, gjestelærer på Steinerhøyskolen 
 
Hva underviser vi i, når, hvorfor og hvordan? Litteraturhistorie, grammatikk, lesing og skriving. Hvordan bygge opp en 
progresjon gjennom 3 år? Forslag til undervisningsopplegg og gjennomføring av perioder og fagtimer. 

 
Samfunnskunnskap 8.- 10. klasse  
Grace Stene 
Høyskolelektor, gjestelærer på Steinerhøyskolen 
 
En gjennomgang av fagplanen. Presentasjon av et undervisningsopplegg hvor elevene arbeider sammen i grupper, 
gjennomfører ulike oppgaver, reiser på ekskursjoner og bruk internett som «lærebok». 
 

Historie 5. -7. klasse  
Vilde Stabel 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
Historiedidaktikk og metode. Undervisningsplanlegging på mellomtrinnet. Perspektiver på fagets muligheter og 
betydning, med utgangspunkt i ny læreplan. 
 

Historie 8.- 10. klasse  
Grace Stene 
Høyskolelektor, gjestelærer på Steinerhøyskolen 
 
Historiedidaktikk og –metode. En gjennomgang av den nye læreplanen i faget. Hvordan tenke tverrfaglig. Forslag til 
undervisningsopplegg i norsk historie og verdenshistorie.  
 

Religion og livssyn 2.- 10. klasse  
Janne B. Haanes 
Lærer Steinerskolen i Arendal 
 
Jeg vil gå igjennom hovedområder og innhold for hvert klassetrinn. Vi skal gå gjennom kompetansemålene for 
steinerskolen. Vi skal se på hva som er reelt å komme igjennom på hvert klassetrinn med den undervisningstiden du 
har på din skole. Hvor kan vi eventuelt få tverrfaglig hjelp fra henholdsvis norsk og historiefaget?  
Vi skal gå igjennom hva som kan gjøres av kunstnerisk arbeid på hvert trinn. Vi skal også gå inn på etiske dilemma med 
eksempler tilpasset klassetrinnene.  
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Engelsk 2.- 5. klasse og 6.- 10. klasse – online i uke 31 
Torsten Håkansson 
Lærer, Idunskolan 
 
Playing with Fire - (Teaching English in Classes 1 to 4) In this course we will explore verse, song, games and movement 
for use in classes 1 to 4 taken from my personal collection gathered over years of Waldorf language and class teaching 
in Germany, New Zealand and now Sweden. We will also explore my ideas and methods for dealing with misbehaviour 
in dynamic and creative ways. This course will be valuable for Waldorf Language Teachers and Class Teachers alike.  
 
Playing with Fire - (Teaching English in Classes NO6 - NO10 / SE5 - SE9) In this course we will explore ideas, verses, 
songs and games for use in classes NO6 to NO10 taken from my personal collection gathered over years of Waldorf 
language and class teaching in Germany, New Zealand and now Sweden. What are the main ideas to focus on in these 
classes? How can I use writing, reading and speaking creatively in my lessons? Please come prepared with your 
questions and I will endeavour to help you as best I can. 
 

Formtegning 2.- 3. klasse og 4.- 5. klasse  
Henrik Thaulow 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen og Steinerskoleforbundet 
 
2.- 3. kl: Kurset tar for seg aktuelle oppgaver på hvert av klassetrinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt 
på formtegning som faglig fordypning med hensyn til skrift og matematikk, i tillegg til allmenndannende aspekter.  
 
4.- 5. kl: Kurset tar for seg aktuelle oppgaver for trinnene, begrunnelser for disse og formtegningens 
allmenndannende aspekter. Tegneoppgavene vil hente inspirasjon fra kulturmotiver i tillegg til planteformer i naturen. 
 
 

Maling som danningsfag  
Karen Helgaseth Suhrke 
Universitetslektor, OsloMet og Steinerskolen i Oslo 
 
Kurset omhandler øvelser rettet mot grunnskolen, med fokus på fargenes egenart, linje/flate, kontrastlære, måter å 
samtale om elevenes estetiske arbeider på, estetiske samarbeidsøvelser, og praktiske råd for maleundervisningen. 
Øvelsene er nonfigurative, og ikke spesifikt rettet mot hovedfagstoff i bestemte klassetrinn. Vi vil male Goethes 
fargesirkel, og gjøre noen enkle fargeøvelser vått-i-vått. Ittens videreføring av dette arbeidet, med vekt på 
kontrastlære, vil også bli belyst. Deretter er temaet samarbeidsøvelser innen maling og tegning, med forslag til 
hvordan dette kan gjøres både ute og inne. Her ligger vekten særlig på hva det gjør med oss (og barn) å samtale eller 
være i dialog gjennom et visuelt medium. Til sist gjør vi en nonfigurativ øvelse der det «males» med kull og vann, i 
kombinasjon med akrylmaling og enkle trykketeknikker. Dette er for å skissere muligheter for videre arbeid med flate 
og linje, med varierte verktøy og teknikker.  
 
Håndarbeid med vekt på strikking og hekling 2.- 4. klasse 
Kirsten M. Borgnes 
Lærer, Steinerskolen i Bærum 
 
Hvordan legger vi opp håndarbeidsundervisningen? Hva vektlegger vi? Og hvorfor? 
Vi skal lage strikkepinner, lære trylleknuter og masker. Vi skal lære å strikke, hekle og å sy. Og vi skal karde litt ull.  
Dere får innspill og ideer og konkrete oppgaver som passer fint de første skoleårene. 
Kurset passer også for klasselærere som skal ha egen klasse i håndarbeid.  
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Småsløyd for barnetrinnet  
Lars Wegge 
Lærer og fagbokforfatter, Steinerskolen på Hurum 
 
Enkle spikkeoppgaver som knagger, fugler, dyr og snurrebasser. Krever ingen forkunnskaper. 
 

Sang i fellesskap 
Maja Hallanger 
 
Et utvalg sanger til bruk i klasser og skolefellesskap. 
 
 

Videregående trinn - Upper Secondary School 
 
Physics in Upper Secondary School  
Wilfried Sommer  
Professor, Alanus-Hochschule, Kassel 
  

• 1st lecture (40 minutes): 
A phenomenological learning pathway towards the electron in grade 11 (vg 2). Charge and field as two 
aspects to describe electrical phenomena. 

• 2nd lecture (40 minutes): 
Embodied learning and the introduction of the notion of force in grade 10 (vg 1). 

• 3rd lecture (40 minutes): 
Grade 12 (vg3): Optical paths as a basic tool in a phenomenological approach to optics. 

Working with Literature in High School Foreign Language Lessons  
Peter Lutzker 
Professor, Freie Hochsghule Stuttgart  
 
In these sessions we will focus on some of the guiding principles and specific methodology of Waldorf foreign 
language teaching in high school. We will begin with briefly looking at crucial developmental questions with respect to 
adolescence. We will then examine the role of literature as the thread connecting Waldorf foreign language learning 
from 1st grade to 12th grade and the kinds of challenges that working with literature can pose for teachers and their 
pupils. in this context we will also briefly consider how recent research on the holistic nature of language and its 
embodiment, as well Rudolf Steiner’s understanding of language perception and language learning as a sensory 
process can inform teaching practice. The central focus of the course will be on working concretely and practically on 
different methodological and performative approaches to the teaching of literature in high school.  

  
The Development of Feeling in Education 
Jost Schieren 
Professor, Alanus Hochschule  
  
Usually school education addresses mainly the „head“ by developing the cognition process and focussing on 
intellectual capacities. In Waldorf education it is important to also refer to the will-sphere. It is not so often mentioned 
how important it is to also development the realm of feelings. In my talk I will speak about the development of 
feelings in Waldorf education and especially focus on the age of adolescence. 
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Kunstneriske svar på teoretiske spørsmål.  
Om kunsthistorieundervisningen på steinerskolens videregående trinn:  
Mona Pahle Bjerke 
Kunsthistoriker og lektor ved Oslo by steinerskole   
 
I foredraget vil jeg først ta for meg hvordan jeg bruker tegning, maling og bokstavutforming i 
kunsthistorieundervisningen på alle tre trinnene. Selv om kunsthistorie er et teoretisk fag, tror jeg på en kunstnerisk 
tilnærming. Det handler om en kroppsliggjøring av stoffet.  
Til å begynne med skal de bare klare å visualisere epokens grunnuttrykk, det kan bety at man tegner en gotisk katedral 
og skriver "gotikken" med gotisk font. Kanskje skriver de i tillegg noen punkter der stoffet er oppsummert, men selve 
kunnskapstesten blir ivaretatt av en prøve, så silkeboken kan ha denne frie kunstneriske funksjonen. På slutten av 
2.klasse mot 3.klasse skal de også klare å skape et fritt kunstnerisk uttrykk som svar på en gitt teoretisk og historisk 
problemstilling. Her erverver de seg en svært viktig kompetanse, nemlig å problematisere noe visuelt. I enkelte kull 
der det er svært mange sterke elever som trenger mer å bryne seg på, kan man også gi dem i oppgave å formulere en 
problemstilling selv med utgangspunkt i stoffet som er gjennomgått, men dette er som regel litt for krevende for 
videregående trinn.  
  

Overordnete tema 
 
 

1. klassepedagogikk 
Dag Øystein Nome 
Førsteamanuensis, Universitetet i Agder og Steinerhøyskolen 
 
Kurset vil bestå av tre undervisningsbolker. Den første vil se overordnet på førsteklasse sin plass i skoleløpet, både 
med hensyn til denne aldersgruppens særlige behov og hvilket didaktisk prinsipp som bør ligge til grunn for arbeidet 
med disse barna i skolen. Den andre bolken vil belyse førsteklasses arbeid med muntlig språkstimulering som et 
forarbeid til formell lese- og skriveopplæring. Den siste vil belyse barns matematiske utvikling og hvordan 
førsteklasse kan stimulere denne utviklingen og dermed forberede formell matematikkopplæring senere. 
 

Hovedfaget muligheter, 2.- 4. klasse  
Åsa Månsson D´Souza  
Høyskolelektor, Waldorflärarhögskolan 
 
Att arbeta waldorfpedagogiskt med undervisning, förberedelse, rytm och ämnesinnehåll 
Vad är en morgonperiod? 
Några konkreta teman från år 3 - 5 tas också upp.  
Utgå bl.a. från Steiner, Rawson och Mathiesen. 
 

Ungdom som utfordrer 
Josefin Winther 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
I dag opplever mange steinerskoler økt interesse fra søkere som har utfordrende erfaringer fra annen skolegang. I 
tillegg ser man en økende tendens til at elever har vansker med å følge den ordinære undervisningen. Hva forteller 
disse barna og ungdommene oss om den nåværende skolen, og hva kan de bidra med i utviklingen fremtidens? 
Steinerpedagogikk byr på et rikt tilfang av perspektiver både på mennesket og læring, som kan inspirere til nye 
metoder og utforming av skolehverdagen. Helsepedagogikken gir muligheter for å fordype evnen til å bemøte 
utfordringene som mange barn og ungdom i dag kjenner på. Hva utfordrer de oss på, og hva kan vi lære av dem?   
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Kjønn og identitet 
Josefin Winther 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
Spørsmål og utfordringer knyttet kjønnsidentitet er for tiden veldig knyttet til merkelapper. I en tid hvor vi er allergiske 
mot å bli satt i bås, er vi allikevel brennende opptatt av å gi enhver uttrykksform et navn. Identitet er livsviktig for 
mennesker, og i ungdomstiden kanskje mer enn på noe annet tidspunkt i livet. Ungdom i dag er mer åpne om temaer 
knyttet til seksuell identitet, kjønn og legning. Samfunnet har utviklet seg, og det å definere seg tydelig og gjerne 
svært eksplisitt i forhold til dette, har blitt mer utbredt. Ungdom vokser opp i et samfunn der mange tidligere 
tabubelagte temaer har blitt dagligdagse. Selv om landskapet har fått flere markører, forbilder og holdepunkter, er det 
ikke nødvendigvis enklere å orientere seg i det, og kanskje har det blitt vanskeligere å finne en integrert trygghet og 
kjærlighet til seg selv i det hele. Hva er identitet? Og hvordan spiller kjønn, seksualitet og legning inn? Hvordan kan 
lærere og skole arbeide for «oppdragelse til frihet» også på dette feltet? 
 

Lærerens syvdelte formidlingsinstrument  
Even Lynne  
Førsteamanuensis, Steinerhøyskolen 
 
Pedagoger på steinerskolen støtter seg i liten grad på digital teknologi og lærebokverk i klasserommet, og bruker 
isteden seg selv som formidlingsinstrument i undervisningen. Det stiller krav til læreren som en levende formidler av 
fagstoff, og åpner samtidig opp et stort øvelsesfelt. Hvordan kan en pedagog ved å se sitt virke som en kunstnerisk 
praksis komme inn i et systematisk arbeid for å gjøre kropp, språk og stemme til bedre formidlingsinstrumenter? 
Filmen ble brukt i forbindelse med Lærerstevnet 2020. 
 
Klasseledelse - online i uke 31  
Ellen Fjeld Køttker 
Høyskolelektor, Steinerhøyskolen 
 
Hva er god steinerpedagogisk klasseledelse? Hvordan kan en lærer skape et godt læringsmiljø, etablere og bevare 
arbeidsro, motivere og lede en klasse? Kurset vil fokusere på betydning av gode relasjoner, konflikthåndtering, 
pedagogisk didaktisk kontinuitet, elevmedvirkning og på det viktige samarbeidet mellom hjem og skole. 
 

Ansiktets filosofi i en digital tid 
Henrik Holm 
Professor, Steinerhøyskolen 
 
Hva forteller den andres ansikt oss? Finnes det en dyp relasjon mellom det å se den andre og etisk dømmekraft? I 
denne forelesningen vil Henrik Holm, professor i filosofi og forskningsleder på Steinerhøyskolen, fortelle om hvordan 
dagens digitale verden utfordrer menneskets møte med den andre. Temaet har dyp innvirkning på pedagogisk praksis 
i barnehage og skole. Hvordan kan en etikk knyttet til ansiktets filosofi revitalisere elementer i steinerpedagogisk 
tenkning og praksis?  
 

Den nye historien – ledertrening og personlig utvikling  
Even Lynne 
Førsteamanuensis, Steinerhøyskolen 
 
I dette foredraget introduserer Even Lynne ledertreningssyklusen «Den nye historien» som bygger på visdommen i 
myter og eventyr. Ved systematisk å kombinere fantasi og refleksjon tas hele mennesket i bruk, og det skapes en 
helhetlig øvelsesvei for personlig utvikling og indre arbeid der hvert menneske er en leder - av seg selv eller av andre. 
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Påfyll for waldorflærere. Informasjon, kommunikasjon, relasjon  
Åsa Månsson D´Souza  
Høyskolelektor, Waldorflärarhögskolan 
 
Inspiration, kommunikation, närvaro och ledarskap 
Hur kan jag som lärare utveckla och fördjupa dessa viktiga delar av läraryrket?  
Hur kan jag arbeta med detta i min undervisning?  
Review - readiness – rehearsal. Lärarens tillbakablick och framåtblick och förberedelse.  
Utgå bl.a från Rawson, Hattie och Gardesten.  
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