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Forord 

Gjennom hele min barndom og ungdomstid bragte jeg foreldrene mine skatter fra skolen. Med 

skatter mener jeg kunstnerisk og sirlige utformede dukker, strikkede skjerf, broderier med 

korssting, malerier, tegninger og herlige silkebøker med tekst og illustrasjoner, for å nevne 

noe. Jeg stilte aldri spørsmål rundt hvordan eller hvorfor vi utarbeidet det kunstneriske på 

«akkurat denne måten», men merket meg hvordan maleriene ofte syntes vanskelig å navigere 

i sin våte form, og at dukkene fikk et bestemt preg med akkurat de fargene. Da jeg ble eldre 

brukte jeg tørkepapir i smug under maleøktene, for å få mer kontroll over maleriet. Jeg hentet 

også ofte materialer hjemmefra, som glittertråd, angoraull, akvarellpapir, eller stempelsett til 

overskriftene i silkebøkene som blandet seg med det vi fikk på skolen, slik at jeg fikk mer 

innflytelse over resultatet. Noen ganger passerte det, andre ganger fikk jeg tilbakemelding om 

at dette ikke lå innenfor oppgavens rammer. Det var frustrerende, men jeg elsket likevel å 

arbeide med det kunstneriske, det håndfaste, og det sanselige.  

Steinerskolen har et spesielt forhold til det kunstnerisk-materielle, og materialene er av god 

kvalitet. De skiller seg ut fra hverdagens og barnekulturens overflod av billig plast og grelle 

farger. Men ulike materialiteter har ulik uttrykkskraft, og strekker seg langt utover 

Stockmarstifter, tovede ullposer og leirfigurer. Med forankring i min utdanning fra 

kunstakademiet, der den frie kunsten regjerer, oppleves det som vesentlig å stille 

Steinerskolens materialitet under lupen, og utforske hva den har å si i et pedagogisk 

perspektiv.  
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Innledning og problemstilling 

En kråke med en stor rød tomat i nebbet sirkulerer rundt på gresset. Det svarte nebbet med den 
røde tomaten skaper en dramatisk kontrast! Det virker ikke helt som den vet helt hva den skal 
gjøre med funnet sitt. Etter et par runder bestemmer den seg for at den skal legge den ned. 
Deretter henter den et vissent løv som den legger over tomaten. Så enda et løv. Tomaten blir 
helt dekket. Kråka sirkulerer et par runder til, observerer om gjemmestedet er godt nok, legger 
hodet på skakke et par ganger, før den finner ut at det nok ikke er godt nok. Den henter ut 
tomaten og spankulerer videre. 

 

Denne oppgaven tar for seg kunst og materialitet i Steinerskolen. For å avgrense oppgaven, 

vil zoologi og 5. klassingen i en Steinerpedagogisk kontekst danne utgangspunktet. Med 

forankring i Hillevi Lenz Taguchi og hennes forskning rundt materialitetens agentskap1, vil 

jeg forsøke å bringe inn en ny måte å se på kunst og skapende arbeid. I hennes forskning 

hevdes det at materialet selv har en egen «vilje», eller påvirkningskraft i møte med mennesket 

som er i den skapende prosessen. Teorien innebefatter også en desentrering av mennesket som 

midtpunkt for det skapende arbeidet, som i neste omgang gjør det relevant å stille noen 

spørsmål til Steinerpedagogikken. Kan denne teorien åpne opp for nye måter å tenke kunst på 

i Steinerskolen? Oppgavens overordnede problemstilling lyder:  

Hvilken betydning har materialitet for kunstpedagogisk arbeid med zoologi 

i 5. klasse på Steinerskolen?  

Zoologi er barnas første møte med naturfag. Elevene skal gjøre seg kjent med utvalgte dyr, 

deres levesett, utseende og økologiske behov (Steinerskoleforbundet, 2021, s. 107). Steiner 

hadde sin helt spesielle oppfatning av hvordan barna best forbandt seg med dette lærestoffet. 

Undervisningen går derfor først gjennom form, deretter funksjon og atferd, før man 

sammenligner dette med mennesket (Steiner, 2011). Han vektlegger den kunstneriske 

bearbeidelsen, og sier at «Dere må altså utarbeide dere en kunstnerisk beskrivelse av 

blekkspruten, slik at barna virkelig kan få tak på den gjennom denne kunstneriske 

beskrivelsen» (Steiner, 2011, s. 75).  Elevenes forståelse og bearbeidelse av lærestoffet 

utvides gjerne gjennom samtale, tekst, illustrasjoner og andre kunstneriske oppgaver. 

Zoologiperioden og 5. klassingen vil dermed tjene som eksempel for det overordnede 

spørsmålet jeg stiller i oppgaven, som omhandler materialitetens betydning for 

kunstpedagogikken i Steinerskolen. 

 
1 Agens kommer fra latin, og betyr agere/handle. I denne sammenhengen blir det brukt på lik linje med 
handlekraft eller virkekraft.  
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Den gjengse oppfatning er at kunst og naturfag står i et motsetningsfylt forhold. Kunsten ses 

gjerne i sammenheng med følelser, affekt og impulser, mens naturfaget settes i sammenheng 

med det analytiske, vitenskapelige og rasjonelle. Læreplanens første setning oppsummerer 

denne motsetningen på en presis måte; «Naturfagets formål er å fremme selvstendig erobring 

av naturkunnskap, og stadig å fornye evnen til undring og nysgjerrighet» 

(Steinerskoleforbundet, 2021, s. 101). Undring og nysgjerrighet settes i sammenheng med det 

følelsesmessige perspektivet, mens naturkunnskap handler om å tilegne seg fakta. I 5. klasse 

er barna rede for en mer analytisk og faktaorientert tilnærming til naturfaget, men det er 

samtidig viktig å beholde det som skaper nærhet, empati, nysgjerrighet og undring. Disse to 

tilnærmingsmåtene, (altså analyse og kunst), blir dermed tvunget til å møtes, så spørsmålet er 

hvordan dette lar seg gjøre, og hvilke utfordringer det fører med seg. Selve paradokset 

mellom det analytiske og det kunstneriske ligger der åpent i naturfaget selv, og inviterer til 

begge deler. Et illustrerende bilde er at et lønneblad, eller et dyrespor både er poetisk og 

kvantifiserbart på samme tid: det kan undersøkes både kunstnerisk og analytisk-vitenskapelig. 

Men hvordan skal egentlig den kunstneriske virksomheten utføres i klasserommet? Teknikker 

som å male vått-i-vått, bruke voksstifter i tegningene, og begrense fargepaletten til de yngste 

barna gjør at de fleste lett gjenkjenner den Steinerpedagogiske tilnærmingen og 

materialbruken, faktisk kanskje over hele verden. Arve Mathisen peker på at Steinerskolens 

pedagogiske og kunstneriske praksis har vært i kreativ og udogmatisk utvikling, men at det 

samme ikke er tilfellet for Steinerpedagogikkens kunstteoretiske grunnlag (Mathisen, 2006, s. 

1). «Det er gjort lite teoretisk nyskaping siden Rudolf Steiner presenterte sine idémessige 

ansatser til en forståelse av kunstens pedagogiske betydning på 1920-tallet. Etter mitt skjønn 

er tiden moden for både en grundig kritikk og en videreutvikling av dette pedagogiske 

idégrunnlaget» (Ibid.).  

Teori, litteraturstudier og rammeverk 

Oppgaven baserer seg på litteraturstudier og observasjoner fra egen kunstnerisk-pedagogisk 

praksis. Teoretikerne Hillevi Lenz Taguchi og Karen Barad danner det viktigste bakteppet for 

diskusjonen mellom Steinerpedagogikken og ny-materialismen. Utover dette har Rudolf 

Steiners egne foredrag, Goethe, og Ernst Michael Kranich, sammen med artikler fra Research 

of Steiner Education vært viktige kilder til Steinerskolens praksis.  

Oppbygningen og selve fremdriften i oppgaven vil ta veien gjennom teori - først om barnet, 

zoologi og naturfag i 5. klasse, Rudolf Steiners teori om kunstnerisk praksis, og 
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Steinerskolens kunstneriske praksis. Deretter tar jeg for meg teori knyttet til materialitet og 

sanser, og empiri som knytter seg til teorien. Drøfting, oppsummering og konklusjon vil 

komme helt til sist. Det er viktig å nevne at empirien tillegges nok så mye betydning i 

oppgavens drøftende del. Da det kun er snakk om to eksempler, er jeg klar over at det gjerne 

skulle vært flere eksempler for å underbygge teoriene. Selv om oppgavens hovedanliggende 

er materialiteten og kunstpedagogikken, er det et poeng i å begynne oppgaven med 5. klasse, 

zoologien og Rudolf Steiners kunstteori. Ved å gjøre det i denne rekkefølgen vil man få et 

tydelig bilde av grunnlaget, før nye teorier og tanker introduseres.  

Hvem er 5. klassingen? 

Når er det barndommen går fra å holde en magisk beskyttelse rundt barnet, til å inneholde nye 

elementer av virkelighet slik vi voksne kjenner den? Hva består denne fasen av? En lærer eller 

forelder kan ha oppdaget dette skiftet hos barna, som for noen glir nesten umerkelig forbi. Ser 

jeg gjennom fotoalbumet hjemme, kan jeg spore denne overgangsfasen hos meg selv. Rundt 9 

- 10 års alder viser bildene et mer alvorlig ansikt enn tidligere. Et alvorlig, men spørrende 

ansikt. Hva skjer nå? Hvem er jeg? Hva finnes der ute? Slik jeg leser denne overgangen, 

handler det om at barnet gradvis forstår at det er alene med seg selv, og at verden er 

fragmentert, stor og uoverskuelig. Samtidig kan man se at nye interesser hos noen barn 

dukker opp. Barna vil noe - de vil lære om verden slik den faktisk er. 5. klassingen befinner 

seg i overgangssonen mellom barndommens fantasifulle letthet, og den mer 

virkelighetsorienterte og alvorlige begynnelsen på voksenlivet. Rudolf Steiner omtaler denne 

fasen som Rubicon, og beskriver det som et personlig vendepunkt der barnet får en dypere 

selvfølelse (Føller-Mancini, & Berger, 2018, s. 25). Historisk sett er bildet på denne 

transformasjonen elven (Rubicone) som markerte skillet mellom det italienske fastland, og 

den romerske provinsen Cisalpine Gaul. Julius Caesar krysset denne elven sammen med sin 

hær, mot ønsket til det romerske senatet. Dette var en handling som erklærte krig, uten 

mulighet til å trekke seg. Siden den gang har uttrykket «å krysse Rubicon» utmerket seg som 

en metafor på en uopprettelig handling som vil bringe med seg store endringer med høy risiko 

(Ibid., s. 24).  

Vendepunktet består i at barnet blir klar over hvordan det tidligere relaterte til verden. Det kan 

med større sikkerhet relatere til fortid, nåtid og fremtid. Som en følge av å kunne se tilbake, 

og se på seg selv som et selvstendig individ, blir barnet mer løsrevet fra omverdenen, som 

igjen kan føre med seg eksistensielle spørsmål (Müller-Weidemann i Föller-Mancini, & 
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Berger, s. 30). Selv om Steiner hevder at fasens begynnelse er ved 9/10 års alder, var han ikke 

fremmed for at det hos enkelte barn kunne oppstå allerede ved 8 år, og/eller strekke seg helt 

til barnets 11. år. På den måten kan man hverken ekskludere 3. klassingen, eller 6. klassingen 

fra beskrivelsen av dette (Föller-Mancini, & Berger, 2018, s. 29). Man kan heller si at det 

både kan skje svært gradvis, eller komme som en brå overgang.  

For å tydeliggjøre hva som skjer når man krysser denne elven, vil jeg vise til en interessant 

sammenligning mellom syvåringen og tolvåringen. Det er Herman Koepke i boken Det 

Niende Året, som beskriver dette. Han hevder at syvåringens lekende letthet, svirrende og 

fantasifulle væren, står i kontrast til tolvåringens mer hengslete, tunge og noe snublende 

kroppsføring (Koepke, 1991, s. 74). Tenker man på barn i en skolegård, med både syvåringer 

og tolvåringer, er det enkelt å forestille seg. I følge Koepke henger denne polariserende 

tendensen sammen med omvendingen av kreftene som virker i hode og lemmeområdet. Der 

syvåringen forbinder seg med omverdenen gjennom lemmene, får kunnskap ved å erfare 

rytme, klapp og lek, har tolvåringen en mye større evne til å bruke sine kognitive krefter i 

utformingen av en forestilling. På den måten vil det fortone seg ganske forskjellig for de to 

aldersgruppene å for eksempel skulle forme et stykke tre til en skål. Mens tolvåringen allerede 

bærer forstillingen om skålen med seg, og former ut ifra det, er syvåringens forståelse av 

verden fremdeles så ubevisst at enhver beskjeftigelse med armer og bein fører til en 

oppvåkning (Ibid., s. 76). Videre peker Koepke på at det i 7-års alderen ikke finnes grenser 

for hva fantasien kan bringe med seg av historier, bilder, og reaksjoner i barnets sjeleliv. For 

7-åringen er en billedrik historie - fortalt med innlevelse - nok til å ligge våken om kvelden 

uten å få sove. Tolvåringen på sin side er klar for sitt første fysikkforsøk, og utfordringen 

ligger i å observere forsøket uten at forestillingen fra sjelelivet kommer i veien.  

Sammenligningen gir en fornemmelse av hvilken omveltning 5. klassingen står i. 

Omveltningen (eller omsvinget som Steiner sier), innebærer et endret syn på verden, og på seg 

selv. Den naturlige autoriteten som både lærere og foreldre har hatt stilles det dermed også 

spørsmål ved. Før så barnet verden gjennom øynene på foreldrene og læreren, uten å betvile 

deres ord som sannhet. Nå spør kanskje barnet «gir læreren meg et riktig bilde av tingenes 

tilstand»?, og «er denne autoritetsfiguren kvalifisert til sin rolle som autoritetsfigur»? (Steiner 

i Föller-Mancini, & Berger, 2018, s. 30).  
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Naturfag i 5. klasse  

«Jeg vil gjerne anskueliggjøre for dere hva dere som lærere i denne forbindelse - på en 
noe annerledes, elementær måte som barna forstår - må gjøre bruk av i 
undervisningen, nettopp når barna befinner seg i ni-tiårsalderen» (Steiner, 2011, s. 72).  

 

En endring i barnet, krever også en endring av læringsstrategier og måter å nærme seg 

undervisningen på. Slik jeg leser Steiner, finnes det en didaktikk før og en didaktikk etter at 

barnet har «krysset elven». Før taler læreren til barnet med billedrike ord, og en stemme 

gjennomsyret av følelse som bidrar til bildene. Etter åpner muligheten seg for å ta for seg 

dyreriket, planteriket, matematikken og fag generelt på måter der konseptet i lærestoffet trer 

tydeligere frem (Steiner, 2011, s. 72). Dette er overgangen fra fabler om dyr, til vitenskap om 

dyr; zoologi! Klasseromspraksisen følger dermed barnets evner, og i denne omgang prøver 

man å hjelpe frem evnen til å forme og forstå konsepter (Föller-Mancini & Berger, 2018, s. 

30).   

I syvende foredrag fra boken Pedagogisk Kunst, forsøker Steiner å gi konkrete pedagogiske 

råd til hvordan man skal introdusere dyreriket for barna i 5. klasse:  

«Mens vi tidligere, hvor mennesket er langt mer sammenvokst med naturen bare kan 

snakke med barna i fortellende form om det som tilhører naturfagundervisningen, kan 

vi nå etter niårsalderen gjøre det på den måten at vi gir barna en skildring av 

blekkspruten, av musa, lammet eller hesten og av mennesket» (Steiner, 2011, s. 79).  

Basisen for undervisningen, begynner likevel med en modell av mennesket. De skal nemlig 

ikke naivt oppleve verden slik som før, men med mennesket som bakvegg undersøke de ulike 

dyreartene med større vekt på resonnerende fremgangsmåter (Lindholm, 2016). Modellen skal 

dermed være funksjonelt-morfologisk og vise elevene hvilke funksjoner hver del har (Ibid.). 

Dette betyr at man skal se på dyreskikkelsen i forhold til menneskeskikkelsen, for å avklare 

hvor i mennesket man finner disse trekkene. Læreplanen foreslår at man kan bruke 

menneskekroppens form i hode, buk og lemmer som analogi. Hvilke dyr har utpreget sine 

egenskaper i lemmene, eller buken? Ernst-Michael Kranich hjelper litt på vei i forståelsen av 

dette. Han hevder at dyrets egenart kommer til uttrykk gjennom at et bestemt organ har 

overvekt i dyrekroppen. Motsatte organer trer tilbake og dermed får hele organismen et preg 

av dette ene organets overvekt (Kranich, 1995, s. 30).  
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En sepiablekksprut ligger på lur delvis dekket av sanddynene og i en farge eksakt 

tilpasset omgivelsene. Den venter på et bytte. En kreps kommer svømmende, og 

blekkspruten kaster frem to fangarmer, og dreper byttet sitt. Fangarmene blir så 

trukket tilbake og gjemt i en lomme under øynene. Blekkspruten svømmer vektløst 

omkring, og trekker inn oksygenet sitt via huden. Den har ingen torso, ingen lemmer, 

og ei heller en kjeve. Det som er godt utviklet hos blekkspruten er synet, og smaken, 

altså det som sitter i hodet. På den måten kan man tydeliggjøre en sammenligning med 

menneskets hode (Kranich, 1995, s. 263).  

Fordi blekksprutens mest fremtredende egenskaper ligger i hodet, skal det altså morfologisk 

sammenlignes med menneskets hode. Steiner begrunner sin fremgangsmåte med at elevene i 

den aktuelle alderen tenker morfologisk og funksjonelt (Lindholm, 2016).   
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Rudolf Steiners kunstteoretiske idégrunnlag 

Dette kapittelet undersøker Steiners kunstteoretiske idégrunnlag. I artikkelen Goethe som 

skapare av en ny estetik, forsøker Steiner med utgangspunkt i Goethe å beskrive menneskets 

behov for kunst, det å forstå kunstens oppgave og hva kunstnerisk virksomhet krever av 

kunstneren. Ifølge Steiner er kunsten et tredje rike ved siden av sansenes og fornuftens 

(Steiner, 2006b, s. 18). Han hevder at kunsten fører mennesket inn i åndens høyeste ønske, og 

at naturen som ren realisme ikke kan tilfredsstille oss. Kunstens oppgave blir da med Goethes 

ord «at frembringe illusionen om en højere virkelighed» (Ibid., s. 27). På den måten kan man 

omtale kunsten som en fri videreførelse av naturprosessen. Goethe uttaler så at kunstneren 

«løfter seg opp over det jævne virkelige liv, og han løfter os med sig op, hvis vi fordyber os i 

hans værker» (Ibid., s. 29). På denne måten gjør kunstneren det naturen ikke kan gjøre, ved at 

han synliggjør det sjelelige. Denne oppfatningen av at det finnes en høyere virkelighet, fører 

Steiner inn i en (fire)delt strukturering av virkeligheten. Steiner opererte med en ontologi der 

tilværelsen deles inn i fysisk, biologisk, relasjonelt og eksistensielt (Mathisen, 2006).  

Steinerskolen ser ikke det eksistensielle som en del av pedagogikkens oppgave, men er 

snarere orientert mot det konstitusjonelle, altså det fysiske, det biologiske, og det relasjonelle. 

Dette er en viktig del av begrunnelsen for den kunstnerisk og estetiske praksisen (Ibid., s. 5). I 

Steinerpedagogisk praksis ser man disse nivåene på den måten at de bærer og opprettholder 

hverandre gjensidig, og dermed blir ikke kroppens skolering gjennom estetisk øvelse noe 

sekundært, men snarere et grunnlag for det fysiske, biologiske og relasjonelle. Slik Mathisen 

forstår det da også «et nødvendig ledd i en transformativ og frigjørende prosess» (Ibid.).  

Tredje foredrag i Pedagogisk Kunst tar mer konkret for seg hvordan kunsten virker og hvorfor 

Steiner ser det som essensielt å utgå fra en kunstnerisk utforming i all undervisning. Han 

hevder at det man kun nærmer seg med forstanden, vil føre til at vi som mennesker ble 

vandrende lik. Samtidig påpeker han at hvis vi gjør det motsatte, vil det være like fatalt 

(Steiner, 2011, s. 31). Dette forutsetter en balanse mellom forstand og sjeleliv. Med 

utgangspunkt i denne balansen viser Steiner til et eksempel, og sier at ren tegning har noe 

usant ved seg. «Det sanneste er en fornemmelse ut ifra fargen, mer usant er en fornemmelse ut 

ifra lys-skygge, og det usanneste er tegning. Tegning som sådan nærmer seg helt og holdent 

det abstrakte element som vi finner i det døende i mennesket» (Ibid., s. 32). Tegning i den 

forstand Steiner sikter til kan man forstå som den rene linje, det som kun representerer og er 

abstrakt, for eksempel en «strekmann». I naturen finnes det alltid to strømninger - det døde og 

det levende. Derfor må man gjennom kunsten også befatte seg med begge deler. For at 
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tegningen ikke skal «være i det døde», er hemmeligheten å bruke både flate og farge for å føre 

tegningen ut av det abstrakte (Ibid., s. 33). Steiner hevder så at dette frembringer det riktige 

forholdet til «ytterverdenen». Eksempelet viser at Steiner satte noen premisser for hvordan 

kunst oppnår sitt potensiale for menneskets søken etter en sann og høyere virkelighet.   

Slik jeg leser Goethe som skapare av en ny estetik, handler Steiners kunstteoretiske 

idégrunnlag om at et møte mellom det kroppslige (naturen), og det åndelige (sjelen), kan føre 

til erkjennelse ut over det de er hver for seg, og inn i en høyere virkelighet. Den høyere 

virkeligheten er åndens høyeste ønske - og med den kommer glede. Kunsten i pedagogikken 

er helhetlig utviklende, og legger til grunn en undervisning der også glede og motivasjon 

bidrar til den intellektuelle læring- og utviklingsprosessen (Mathisen, 2006, s. 5).  

Steinerskolens kunstneriske praksis  

Sentralt i alt Steinerpedagogisk arbeid ligger den kunstneriske undervisningen. Det at 

kunstfagene er en del av alle fag, er helt særegent for Steinerskolen. Kunst og kunstnerisk 

undervisning er også en svært viktig del av kultur, dannelse, og praktisk liv. I dette kapittelet 

skal jeg gjøre rede for noen av grunnprinsippene i den Steinerpedagogiske kunsttradisjonen, 

og især undersøke hvordan zoologi i 5. klasse bearbeides kunstnerisk. Av hensyn til 

oppgavens problemstilling vil jeg ikke drøfte alle former for kunstnerisk bearbeidelse som 

praktiseres, men konsentrere meg om form (skulptur) og farge (tegning/maleri).  

Boken kunstundervisningen i steinerskolen, tegning og maling, skrevet av Margrit Jünemann, 

og Fritz Weitmann gir et grundig praktisk og teoretisk bakteppe for det som praktiseres i 

tegne og maleundervisningen og hvorfor. Med utgangspunkt i Steiner og Goethe, blir fargen i 

seg selv fremstilt som et uttrykk for det sjelelige i verden, og det sjelelige i mennesket 

(Junemann & Weitmann, 2019, s. 15). Fargen har ifølge Steiner også et oppdragende element, 

på den måten at opplevelsen av primærfargene skaper sjelelige reaksjoner (og sanselige 

opplevelser), som igjen er med på å danne det blivende mennesket (Ibid., s. 194). Ideen om at 

fargen er oppdragende, finnes også i Steiners bok Barnets Oppdragelse. Her beskriver han 

hvordan hvert barn i henhold til sitt sinnelag må kles, omgis og være i den gitte fargen. 

Dernest kommer det ikke an på selve fargen, men den fargen som oppstår i det indre som 

mot-farge.  
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«Motfarven (komplementærfarven) frembringes av barnets fysiske organer og bevirker 

de organstrukturer som barnet trenger. Er det livlige og irritable barn omgitt av røde 

farvetoner, frembringer det i sitt indre et grønt motbilde. Denne frembringelse av det 

grønne virker beroligende, og organene opptar i seg denne beroligende tendens» 

(Steiner, 2006, s. 22).  

Fargen er ikke bare oppdragende gjennom sin virkning på hvert enkelt barn i forhold til sitt 

sinnelag, men også som ren opplevelse av farge. Han beskriver et eksempel på hvordan det 

røde kan bli en sanselig moralsk opplevelse, bare vi isolerer den fra det som er rundt, og kun 

konsentrerer oss om denne fargen «slik at vi blir i ett med fargen» (Jünemann & Weitmann, 

2019, s. 194). Han hevder at barnet ved en slik beskjeftigelse, ikke vil oppleve dette uten at 

den tilhørende fornemmelsen går over i moralsk opplevelse (Ibid.). Slik jeg tolker dette 

utsagnet er altså det å oppleve fargene i en ren uforstyrret form en skolering av sansene.  Det 

er dette han legger til grunn for å gi fargene og akvarellmaleriet den plassen det har fått i 

Steinerskolen. Jünemann og Weitmann stiller seg bak dette, og tar til orde for at 

akvarellmaleri er der fargene best kommer til uttrykk (Ibid., s. 16). Kvalitativt vil 

akvarellmaleri lyse mot deg, og gjennomskinneligheten til papiret gjør bildene lette og 

levende. De konstaterer at det er av denne grunn at Steinerskolen har valgt å vektlegge 

akvarellmaleriet som utgangspunkt for maleriet.  

Boken til Jünemann & Weitmann viser at barna i de første skoleårene ikke maler figurativt, 

men bader i opplevelsen av farge. Barna vil ved en slik omgang med fargene få en forsterket 

interesse for naturen (Ibid., s. 40). Maleriene males oftest med teknikken «vått-i-vått» som 

betyr at arkene er gjennomtrukket med vann. Maleriene blir som følger utflytende, og det er 

ofte fargen som står igjen eller i seg selv dominerer. På denne måten setter Steinerskolen 

fokus på utforskning av fargens vesen de første årene. Selv om elevene stadig blir eldre, vil 

det i følge Steinerpedagogisk tradisjon bli malt med «vått-i-vått» helt til slutten av sjette 

klasse (Ibid., s. 51). Det gis ikke noen særskilt grunn for dette, men inntil det femte skoleåret 

maler elevene fargeklanger og fargeeventyr med vannfarger i frie former (Ibid., s. 69). Ulik 

f.eks. Reggio Emilia2 og deres tilnærming til maleundervisningen der barna får boltre seg i 

materialer og farger, holder Steinerskolen et strammere regime. Tre primærfarger (rød, gul og 

blå), oppmålt og utblandet, samt én tykk malepensel, og kanskje en svamp, blir satt ut til 

elevene før maletimen. Slik jeg forstår dette pedagogiske prinsippet betyr det at 

 
2 En pedagogisk tilnærming kjent for sin læreplan med vekt på kunst, med spesielt fokus på prosjekter som 
fremhever barnas evne til å uttrykke seg (Lim, 2004).   
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maleundervisning ikke handler om antall farger eller materialer, men om at farge virker i kraft 

av å være farge. På den måten kan man si at Steinerskolens tidlige maleundervisning funderes 

i dens oppmerksomhet mot elevenes indre opplevelse. Dette kan kanskje oppfattes noe 

unyansert, i lys av at Steinerskolen er svært opptatt av hvordan utvikling og behov forandrer 

seg fra år til år. Med det sagt vil det være naturlig å tro at det som i praksis utfolder seg i 

maleundervisningen, og det som i teorien står skrevet vil variere.    

Formkreftene i zoologiundervisningen 

Vender vi oss mot zoologi, ser vi at dette er det første året læreplanen foreslår å jobbe konkret 

med det figurative i maleriet. Fargene må stå i samhandling med dyret som males, og man 

velger gjerne én farge for dyret, og én for omgivelsene for å tydeliggjøre formen, og for å 

skape en grunnstemning for dyrets omgivelser (Ibid.). Som en rettesnor kan man male livlige 

dyr i fargenyansen rødt-gult-oransje, og rolige med fiolett og blått. Tendensen i den 

Steinerpedagogiske tradisjonen er at maletimene er lærerstyrt, med tydelige instruksjoner om 

hvilke farger, hvordan det skal males og hva som skal med. Det er først etter en mengde 

lærerstyrte øvelser at barna får lov til å male fritt basert på egen fortolkning (Ibid., s. 75).  

Ordet formkraft blir brukt i læreplanen for kunst og håndverk som noe som opprettholder og 

frembringer fysiske former (Steinerskoleforbundet, 2021). Formen viser seg gjennom stoffet, 

fordi alle ting består av form og stoff (Thaulow, 2016, s. 190). I boken levende linjer, levende 

tanker beskriver Henrik Thaulow det han forstår som formprinsipper - vi ser det i snøfnuggets 

stjerneform, treets forgrening, eller vannets bølgemønster (Ibid.). Formideene finnes over alt i 

naturen, og formkraften blir et møtepunkt mellom det som finnes i naturen og kunstens frihet 

(Steinerskoleforbundet, 2021). Steiner omtalte formkreftene som «eterlegemet» eller 

«livslegemet», altså det som gir kraft til stoffet, eller kroppen (Steiner, 2015, s. 37).  Ved å 

jobbe med form, jobber man med andre ord med krefter, og motkrefter. Odd Lindbråten 

refererer til disse kreftene som trykk-kraft, strekk-kraft og løfte-kraft - et slags forsøk på å 

beskrive hva vi ser og leser inn i skulpturelle former (Lindbråten, 2010). I 5. klasses zoologi 

handler det om å forme dyrene basert på opplevelse, snarere enn anatomisk riktig 

(Steinerskoleforbundet, 2021). Det gjelder, også her å ta tak i dyrets karakteristiske form, 

fremfor detaljer. Læreplanen foreslår at man skal forme dyrene med en tre-trykks metode, 

(bak, midten og foran) der det karakteristiske blir tatt frem (Ibid.). Et eksempel på dette kan 

være oksen som hules ut og trykkes med en knyttet neve (som et kraftslag gjennom 
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leirklumpen), og deretter med to trykk til for å få den kraftige foroverbøyde nakken som er 

karakteristisk for oksen.   

De foregående avsnittene handler om de tankene som ligger til grunn for det kunstteoretiske i 

Steinerskolen, og forsøkt å gi et bilde av hvordan man forholder seg til dette i praksis. I de 

neste avsnittene kompletteres og utfordres dette perspektivet ved at jeg undersøker sansenes 

betydning, og samspillet mellom sansene og omverdenen, i lys av teoretikerne Maurice 

Merleau-Ponty, James Gibson og Hillevi Lenz Taguchi. Teoriene vil danne grunnlag for 

spørsmål til Steinerskolens tradisjon. 

Den sansende kropp og fenomenologien 

Barns sanser er ekstremt viktige for kognisjon og begrepsdannelse. Sansene er også et 

møtested for kunst og analytisk observasjon. Fordi sansene spiller en viktig rolle i skapende 

arbeid, er det naturlig å åpne med en kort introduksjon av fenomenologien.   

Det første forsøket på å definere begrepet fenomenologi, kom fra Edmund Husserl. Tidlig på 

1900-tallet uttalte han at fenomenologien søker å se på «tingene selv» slik de umiddelbart 

oppleves og føles (Abram, 2018). Det handler i den forstand ikke om å søke en forklaring på 

opplevelsen, men snarere å gjengi og beskrive verden slik den gir seg til kjenne for 

bevisstheten og kroppen (Ibid.). Fenomenologien gir dermed en stemme til den sansende 

kropp, og dens evne til å tilegne seg umiddelbar erfaring og kunnskap. Den tilsier også at det 

finnes aspekter ved det jeg erfarer som ikke er tilgjengelig for meg her og nå, men som kan 

komme til syne for andre sansende vesener. David Abram trekker frem treet i sitt eksempel på 

dette, og sier «Jeg føler at treet er mye mer enn hva jeg direkte kan se av det - det er også det 

alle andre kan oppfatte av det» (Ibid., s. 50). Treet som sansbart nærvær finnes selv om man 

forlater det, og det fantes før man kom. Fenomenologien var imidlertid ingen avvisning av 

vitenskapen, men snarere å anerkjenne at vitenskapen er forankret i den samme verden som vi 

møter med våre sanser. Det Husserl imidlertid ikke avklarte, og som etterfølgeren Maurice 

Merleau-Ponty uttrykte langt mer eksplisitt, var forholdet mellom det som sanses og den som 

sanser. Altså subjektet og objektet. Der Husserl bekreftet subjektet som adskilt fra de 

fenomener det erfarer, tok Merleau-Ponty til orde for at objektet (det sansbare) påkaller 

subjektet, «...stiller opp et problem som kroppen min må løse, reagerer på min tilkalling, og 

tar sansene mine i besittelse...» (Ibid., s. 63). Det sansbare blir i Merleau-Pontys Kroppens 

Fenomenologi beskrevet som noe aktivt. Dermed blir sansbare kvaliteter satt i gjensidig 

samspill med den som sanser. Det er ikke bare du som berører treet - treet berører deg tilbake, 
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og fyller deg med sansen av seg selv. Denne sansningen er grunnpremisset for 

fenomenologien, og et viktig tilskudd i forståelsen av de spørsmålene oppgaven stiller.  

Læreplanen i naturfag trekker frem at fagets utgangspunkt er «menneskers naturlige trang til å 

forstå, å finne ut og avdekke hemmelighetene ved alt som gjør inntrykk» 

(Steinerskoleforbundet, 2021, s. 101). I dette ligger naturlig nok en empirisk og en 

iakttagende holdning, som legger til rette for fenomenologisk undersøkelse. Før jeg tar for 

meg den kunstneriske praksisen som i dag finnes i Steinerskolen, vil det være nødvendig å 

stille et spørsmål. Slik Merleau-Ponty beskriver fenomenologien, hvor det sansbare og 

sansene snakker sammen, treet og hånden, eller blomsten og nesen, vil ikke det også innebære 

at omgivelsene tilbyr sansene våre noe?  

James Gibson’s Affordance 

For å forstå mer av hva som skjer i møtet mellom omgivelsene og mennesket, blir begrepet 

affordance nødvendig å se på. James J. Gibson var en amerikansk psykolog, og en av de 

viktigste stemmene for en forståelse av hvordan vi ser verden slik vi gjør (Gibson, 2015).  

Affordances er det omgivelsene har å tilby eller gi, enten for det bedre eller for det verre. 

Ifølge Gibson refererer begrepet (som han selv har funnet på) til noe som relaterer både til 

omgivelsene, og til dyret på en måte som ingen eksisterende begreper gjør. Gibson foreslår at 

komposisjonen, overflaten og utseende til det vi har i vår nære omgivelse utgjør hva de har å 

tilby. Hvis det er slik, betyr det at tingene (umiddelbart) forteller oss hva vi skal gjøre med 

dem (Ibid.). Gibson trekker frem et eksempel; et støttende underlag. Hvis det støttende 

underlaget også er i sittehøyde, så tilbyr det å bli sittet på. Likevel er det betinget av størrelsen 

på individet som blir tilbudt, for en stol er ikke det samme for et barn, som for en voksen. 

Setet i sittehøyde vil ikke tilby barnet det samme som en voksen. Og på samme måte vil en 

flodhest og en vannloppe forholde seg forskjellig til affordansen som vannet gir; den ene vil 

synke og bade i vannet, mens den andre vil danse lett oppå. På den måten står affordansene 

alltid i relasjon til noen (Ibid.).  

Et eksempel på hvordan omgivelsene snakker til oss, kunne jeg selv observere på et 

kunstmuseum. En formiddag på museet, i et rom med noen særegne leirpotter (som hadde en 

traktliknende form og forsterket lyden som kom fra dem), kom det inn en barnefamilie. 

Barnefamilien hadde med seg to ganske viltre barn, som straks gav seg i kast med å undersøke 

pottene. Et av barna sier «mamma, jeg må på do», og før noen får summet seg, har barnet tatt 
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av seg strømpebuksene, og satt seg på en av leirpottene for å gjøre fra seg. Mammaen ble 

selvsagt forferdet, og museumsverter løper til for å hjelpe barnet av kunstverket - for det var 

jo ikke en potte! Hun kom seg av, litt forfjamset over all reaksjonen rundt seg. Den lille jenta 

skulle jo bare på do.  

Opplevelsen i kunsthallen trekker en parallell til hvordan barn ofte oppfatter tingenes 

affordanser. De taler altså så direkte til barnets kropp og hender, og de ser alt i forhold til hva 

tingene rundt dem kan tilby (Ibid.). Potten på utstillingen talte til barnet på en helt kroppslig 

måte, man kan si at den ropte på barnets rumpe! Barn er mindre opptatt av å 

kategorisere/sette merkelapp på tingene, men reagerer i langt større grad helt intuitivt på 

hva et objekt inviterer til. Det er opplevelsen med kunstverket som ble brukt som tissepotte et 

godt eksempel på. Gibson svarer i så måte godt på det jeg spør om i foregående kapittel. Men 

er det kun tingenes form som taler til oss? Eller er materialiteten også viktig for barnets 

erfaring og utvikling? Det neste avsnittet både utvider og opphever skillet mellom det 

sansende og det som sanses, og danner basisen for spørsmålet om materialitetens betydning i 

kunstpedagogisk virksomhet.  

Hillevi Lenz Taguchi og materialiteten 

Materialer, overflater, strukturer, og ting omgir den verden vi i dag kjenner og lever i. Vi 

spiller sammen og vekselvirker med alt vi omgir oss med. Den vante forestillingen om 

hvordan vi spiller sammen med verden, innebærer at det er et skille mellom den ytre 

materielle verden og meg, og at det finnes klare grenser mellom det menneskelige og det 

ikke-menneskelige (Taguchi, 2010, s. 70). I møte med et materiale, (som da skal formes), vil 

det bety at hendene og leiren er fullstendig adskilt fra hverandre. Det Lenz Taguchi imidlertid 

tar til orde for er et nytt perspektiv på materialiteten (ting, mennesker og miljøer), der den 

materielle verden ikke kan betraktes som en adskilt fra det menneskelige subjekt, eleven, men 

isteden befinner seg i et gjensidig samspill med den lærende (Ibid., s. 65). For å sitere Karen 

Barad, som Lenz Taguchi bygger på; «We are not outside observers of the world. Neither are 

we simply located at particular places in the world; rather we are part of the world in its 

ongoing intra-activity» (Barad i Taguchi, 2010, s. 61). Slik jeg forstår Barad i dette sitatet, tar 

hun til orde for at man må sette materialene vi er i kontakt med på lik linje med menneskene 

vi møter - at vi er av samme stoff som verden for øvrig, og ikke kan skilles ad med den.  

I lesningen av Taguchi, retter hun oppmerksomheten mot ordet jeg, og beskriver hvordan 

ordet lager et skille mellom selvet og verden. All vår tenkning springer ut av dette jeget, og 
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nettopp derfor er det vanskelig å se det gjensidige avhengighetsforholdet som hun hevder at vi 

har til andre organismer og materialer. Taguchi hevder at skillet i seg selv gjør at vi som 

tenkende vesener (i en pedagogisk sammenheng), får oss til å fokusere på hva 

læringssubjektet er i stand til, hva han forstår, eller hvor utviklet og moden han er (Taguchi, 

2010, s. 75). Dette er motsatsen til hva onto-epistemologien står for, der man ser på hele 

læringssituasjonen som en helhet og på den måten får bukt med et bedømmende blikk man 

kan se i skolesammenheng. På den måten blir ikke det som avviker fra normen feil eller 

mindre verdt, og bedømmes ut ifra et negativt perspektiv. Snarere har man et mykere mer 

åpent blikk for det som finner sted; materialet og barnet under ett - hva skjer her? Et viktig 

poeng å få med er ikke at man skal kvitte seg meg jeget, «(...) men tenke nøye gjennom 

hvordan dette jeg er fullstendig prisgitt ikke bare andre jeg, men alle materialer, artefakter og 

materielle intensiteter (...)» (Ibid., s. 75). Her setter Taguchi fingeren på noe jeg oppfatter som 

særdeles viktig i et pedagogisk perspektiv. Hvorfor? Fordi vi er inne på et område av 

pedagogisk tenkning som åpner opp for en ny måte å se og forholde seg til hele 

læringssituasjonen på. I lys av oppgavens problemstilling, kan et slikt perspektiv få en til å 

bedre se både begrensninger og muligheter innenfor Steinerskolens kunstpedagogikk.  

Taguchi selv viser til et pedagogisk prosjekt der studenter skal forme leirmenn. Hun peker så 

på at leiren «arbeider med og mot studentens forestillinger, underkaster seg og yter motstand, 

etter hvert som leirmennene formes og former seg selv i intra-aksjon med hendene» (Taguchi, 

2010, s. 76). Leiren gjør seg på denne måten forstått gjennom å være leire med sine 

potensialer og begrensninger, og den som former og leiren selv er fullstendig prisgitt 

hverandre. Jeg vil komme tilbake til dette.  

Fenomenologi, affordanse og agentisk realisme ‐ en oppsummering 

I de foregående avsnittene har jeg gjennom veletablert fenomenologi, og ny-materialistisk 

teori forsøkt å belyse hvordan vi møter verden, og hvordan den kommer oss i møte. I 

fenomenologien blir det vektlagt hvordan den sansende kroppen står i samspill med det vi 

sanser. Det vi sanser, har ifølge Gibson, noe å tilby oss tilbake. Det som er naturlig å diskutere 

er om fenomenologi slik Merleau-Ponty beskriver det, og ny-materialismen Lenz Taguchi tar 

til orde for står i motsetning, eller er en del av det samme? Ved første øyekast kan det se ut 

som om Taguchi ikke kommer med noe nytt, da vi også innenfor agentisk realisme3 som 

 
3 En term som under ny-materialismen mer konkret betegner teorien om at alle materialer er agentiske og virker 
med og gjennom hverandre (Barad 2007).   
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sansende er i et gjensidig samspill med det som sanses. Jeg vil likevel løfte frem det jeg 

oppfatter som en vesentlig forskjell mellom fenomenologi og agentisk realisme. Der 

fenomenologien anerkjenner det gjensidige samspillet mellom det sansende og det som 

sanses, forsøker den ikke å sidestille disse to. Fenomenologien er humanistisk, og det er det 

menneskelige perspektiver som er utgangspunktet. Det jeg derimot oppfatter som forskjellen 

ligger i at den agentiske realismen sidestiller materialer og mennesker, i et post-humanistisk4 

perspektiv, slik at virkelighetens beskaffenhet ikke bare handler om menneskets erfaring eller 

forståelse av verden, men en utforskning av agentskap gjennom en flat ontologi5 der 

mennesker, dyr, planter og andre materialiteter er likestilt (Barad, 2007). Slik anerkjenner 

Taguchi og Barad at alle ting utøver sin virkning. De har kraft og får kraft gjennom intra-

aksjon med verdens levende og mer-enn-menneskelige entiteter.  

  

 
4 Post-humanismen tar et oppgjør med det menneskelige overherredømmet i naturen, og et antroposentrisk 
verdenssyn. Alle arter samspiller i en økologi der ulike arter er avhengig av hverandre for å opprettholde et 
bærekraftig økosystem der mennesker også inngår på lik linje. 
5 Det som ligger til grunn for virkeligheten (Bøhn, 2020).  
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Empiri ‐ barnet og materialene 

Empirien som nå presenteres vil danne bilder av hvordan Steinerskolen arbeider i praksis. 

Eksemplene er hentet fra to forskjellige Steinerskoler, men er begge knyttet til utformingen av 

dyr, og elevene befinner seg i alderen 9. - 10. år. Empirien utgjør det jeg senere vil drøfte i lys 

av teorien som er presentert.  

I en praksisperiode på Steinerskolen i Trondheim, skulle elevene male elefanten. Malearkene 

ble lagt vått-i-vått, og «oppskriften» ble fulgt i Steinerpedagogisk tro. Elevene ble nøye ledet 

gjennom steg for steg. Vi sparte ikke ut formen, men malte med blått oppå den sinoberrøde. 

Elefantens form ble malt fra innsiden og ut til formens ytterpunkt. Det var tydelig at barna var 

vant til å bli fortalt hvordan de skulle male, for de kom og spurte meg om hva de skulle gjøre 

etter hvert som deler av oppgaven ble ferdig. Her under ser man resultatet på noen av 

maleriene.  

 

 

 

Timen gikk rolig for seg, og det var forbløffende å se hvor individuelle hver av elefantene ble, 

til tross for en stram og lærerstyrt oppgave.  

«Gjennom de anførte eksemplene for maling av dyr kan det oppstå et inntrykk av at 

lærerens føring av oppgaven er for sterk, når han fastlegger det fargede 



  20

utgangspunktet. Bildene faller imidlertid svært forskjellig ut. Hvert barn har helt sin 

egen måte å omgås fargen på, de utformer dyreskikkelsene ulikt og forbinder 

fargeelementene på mange måter» (Jünemann & Weitmann, 2019, s. 75).  

I lys av resultatene som vist ovenfor er dette sitatet noe av det jeg kommer til å diskutere.  

I det neste empiriske eksempelet, skulle elevene forme dyr i bivoks. De fikk selv velge dyr ut 

ifra hvilke dyr de hadde hørt om den siste uka. Her ble det lagt færre begrensninger på 

hvordan og hva, og oppgaven var mindre lærerstyrt. Bivoks er et materiale som enkelt formes 

etter å ha varmet den opp med hånden, og den blir svært hard når den får stå kaldt. Det minner 

om leire, men kommer i mange forskjellige farger, og er «lettere» i sin substans enn leiren. 

Elevene virket henrykt over å få leke med form og farge på sine egne premisser, og gjennom 

den frie stemningen som klasserommet bare preg av, dukket det opp mange ekstra attributter 

til de ellers sirlige utformede dyrene. En av guttene formet en chipspose til reven sin, som i 

sin tur startet en bølge med andre elever som ønsket mat til dyret sitt. Det var tydelig at 

elevene lekte seg med mulighetene som materialet gav. Druer, epler, bananer og sitroner ble 

lagt ved siden av dyrene, i en til slutt svært fargerik utstilling med dyr og mat. 
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Drøfting 

Så langt har oppgaven undersøkt 5. klasses undervisning i zoologi, Steinerskolens 

kunstteoretiske idégrunnlag, praksis, og til slutt spørsmål knyttet til materialitet. I det følgende 

vil jeg drøfte materialbruk i Steinerskolen, kunsttradisjonen, samt den metodisk-didaktiske 

fremgangsmåten i zoologi.  

«Løse deler» og aktiv estetisering 

I et tidligere avsnitt spurte jeg om det kun er form som taler til oss, eller om materialiteten 

også er viktig for barns læring og utvikling. Materialitet er viktig i kunstneriske prosesser, og 

det er kanskje spesielt viktig for barna. Simon Nicholson hevdet at barn trenger noe han kalte 

«løse deler» (Nicholson i Lindholm, 2021, s. 124). Løse deler er ting og gjenstander som har 

falt ut av sin kontekst, og dermed kan tjene som hva som helst. Tenk for eksempel på rare 

gjenstander fra en byggeplass, eller ting og tang som har drevet i land fra sjøen. Dette har en 

spesiell tiltrekning på barn, og materialiteten spiller en viktig rolle her. Undersøkende 

barnehender får selv lov til å bestemme hva som har drevet i land og på hvilken måte dette 

kan brukes. Hva er en lekeplass med definerte lekestativer og «risikosikre» husker mot en 

forlatt haug med bygningsmateriale i en skog de selv har funnet frem til? I motsetning er 

lekeplassen steril og kjedelig, kanskje fordi den allerede er definert av voksne som en trygg 

plass barn kan leke. Lindholm peker på at det er de udefinerte stedene, og gjenstandene med 

uforklarlig tekstur (de løse delene), som skaper de sterkeste sanseerkjennelsene (Ibid., s. 126). 

Dette vil igjen være det beste utgangspunktet for begrepsdannelse hos barn.  

I Steinerskolene er det ikke lagt opp til at barn skal få denne omgangen med «løse deler». 

Snarere tvert imot er materialiteten i Steinerskolene svært nøye når det kommer til hvilke 

materialer elevene får jobbe med; bivoks, Stockmar voksblokker, akvarellmaling, fløyter i 

pæretre, silkebøker, og silkesjal til eurytmiundervisningen. Arve Mathisen peker på at det 

ikke bare er de konkrete arbeidsmaterialene vi tilbyr barna som drives mot en aktiv 

estetisering, også arkitekturen, utformingen av lærermøtene, og timeplanens struktur har 

denne gjennomtrengende ideen av kunst og kunstnerisk virksomhet (Mathisen, 2006). Han 

setter opp neonlys, respatexbord og grå korridorer som motsats til det Steinerskolen tilbyr. 

Bildet av Steinerskolen med sine aktive estetiske prinsipper, kontra de grå korridorene er 

ganske potent. Spørsmålet blir derfor; hva gir materialene i Steinerskolen tilbake av kraft, 

ideer og agens? Med tanke på at alle materialer har agens og virker på bestemte måter, kan 

man spørre hva en begrensning av bestemte materialer tilfører pedagogikken. På tross av at 
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pedagogikken i Steinerskolen begrunner sine materielle valg grundig ut ifra Steiner og 

antroposofiens tanker, vil det være nødvendig å spørre om ikke en slik estetisering og 

«gjennomtenkthet» fører til en innsnevring av fortolkningsmulighetene hos barn. Hvis det 

Nicholson tillegger «løse deler» er av verdi, er det ikke nødvendigvis slik at Steinerskolen 

tilbyr en oppdagerglede og friskhet gjennom sine omhyggelige gjennomtenkte materialvalg. 

På en annen side; en lesning av barnets oppdragelse, viser oss at Steiner nettopp var opptatt av 

at barnet selv skulle få oppdage. Han viser til et eksempel med en ferdigfabrikkert dukke, 

kontra en man lager selv av det materialet man har tilgjengelig, i dette tilfellet en serviett. 

«Når barnet har for seg den sammenbrettede servietten, så må det ut ifra sin fantasi legge til 

det som får dukken til å se ut som et menneske» (Steiner, 2006, s. 21). Han påpeker videre at 

alt leketøy som består av døde matematiske former, virker utarmende på begrepsdannelsen 

hos barnet (Ibid.).  

Ser vi Steinerskolen gjennom ny-materialismen og Taguchi’s briller, vil det bety at en må 

tenke at alle materialene har en agens, at de gir kraft og ideer tilbake, og at det er et samspill 

mellom fløyten i pæretre og munnen som omslutter den (Taguchi, 2010). Steinerskolen 

benytter seg av det jeg vil klassifisere som «levende materialer» i sin pedagogikk. Selv om 

spørsmålet jeg stiller ovenfor har en kritisk holdning til de omhyggelig gjennomtenkte 

materialene i Steinerskolen, vil det være viktig å anerkjenne at disse materialene også gir 

mye, kanskje nettopp fordi man unngår syntetiske stoffer i undervisningen. Lukten av 

Stockmarstifter, og tovet ull, og opplevelsen av leire og bivoks mellom hendene bærer i aller 

høyeste grad noe med seg som er viktig i et pedagogisk perspektiv. Viktig fordi det er 

levende, taktilt og av kvalitet. Det finnes få andre skoler som har like mye vekt på levende 

materialer som Steinerskolen, og med referanse til mine egne «skatter» jeg bragte med hjem, 

er det viktig å anerkjenne dette. Skal man sette plast opp mot pæretre vil det i ny-

materialistisk perspektiv være klart at å slutte sin munn rundt en fløyte i pæretre gir kraft og 

andre impulser tilbake enn om fløyten var i plast. Det levende som finnes i pæretre, finnes 

ikke i plast. Plasten er et mer dødt materiale enn pæretre. Materialets agens er vidt forskjellig. 

Det neste delkapittelet vil ta for seg zoologi og kunstnerisk undervisning i sammenheng med 

materialitet.  

I gråsonen mellom det naturvitenskapelige og det kunstneriske? 

Steiner oppfordrer til å begynne zoologiundervisningen med en tankemodell av mennesket før 

man går over i en sammenligning med dyret (Steiner, 2011). Deretter kommer skildringen av 
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dyret. Skildringen, som Steiner snakker om, vil i større grad belyse dyrets form, egenart og 

habitat på en måte som nærmer seg det objektive, og som kan legges til grunn for en mer 

analytisk og sammenlignende refleksjon. Likevel vil skildringen innebære et element som 

taler til følelsen, og på den måten kan man si at Steiners idé stiller seg i en gråsone mellom 

naturvitenskap og kunst. Å sammenligne menneske og dyr kan gi faget dybde, som tjener ut 

over det å skulle lære seg om dyrene. For Steiner handlet det også om å la barna oppdage 

etiske innsikter gjennom at de forbinder seg med dyrene på et grunnleggende plan, samtidig 

som de kanskje er på et stadium i utviklingen der en slik sammenligning kan stimulere til 

ytterligere nysgjerrighet? Et annet interessant perspektiv med å undervise gjennom analogier 

er at den fortoner seg nesten som en skulpturell øvelse, både for læreren og eleven. Man må 

nøye forestille seg både dyret og mennesket, ved siden av hverandre og hver for seg, som en 

sammenlignende morfologi. Kranich påpeker at å arbeide på denne måten kan føre til 

erkjennelse gjennom en åndelig-konstruerende virksomhet, og forlanger en høy grad av 

produktiv forestillingskraft og tilstedeværelse (Kranich, 1995). «Gjennom en produktiv, 

åndelig virksomhet forfølger vi hvordan typusen spesialiserer seg i en helt bestemt retning i 

en enkelt dyreform» (Steiner i Kranich, 1995, s. 30). Øvelsen griper den skapende kraft, og 

blir en del av det kunstnerisk utøvende. Kanskje fører dette til at man sammen med klassen 

blir bevisst sammenhenger som er skjult under det rent deskriptive? Man følger 

formdannelsen av dyret med sitt indre. Samtidig vil hver enkelt elev i klassen ha sin 

oppfatning av dyret som står i samsvar med hvordan de opplever seg selv. Kranich viser til 

Goethe, som mente at man ved hjelp av den formende skapende tenkningen trer inn i en 

høyere sfære av virkeligheten «(...) der vi på åndelig måte erfarer lovene for skapelse og 

tilblivelse» (Goethe i Kranich, 1995, s. 31).   

Spørsmål til den metodisk‐didaktiske fremgangsmåten i Zoologi 

Med mennesket som modell for dyrene setter man mennesket over dyret. Et viktig spørsmål å 

stille seg, er om det antroposentriske perspektivet i undervisningen fortsatt er legitimt. Steiner 

begrunner metoden med at elevene i den gjeldende alderen tenker morfologisk-

sammenlignende, og at det derfor er et godt grunnlag for å undersøke dyrene (Steiner, 2011). 

Selv om dette er godt begrunnet, og fundert i Steinerpedagogikken, gjør denne rangeringen av 

organismer at elevene lett vil tenke at mennesket står på toppen, både over dyr og natur. Gjør 

vi det? Dette er en svært vanlig måte å tenke på innen humanismen, men det finnes vektige 

filosofer som kritiserer en slik posisjon iherdig. Da oppgaven har bragt post-humanismen på 
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dagsorden, vil det likevel være naturlig å stille seg spørrende til dette. Ny-materialismen6 

forsøker i sin ontologi å desentrere mennesket, og likestille alle materialer; levende og mer-

enn-menneskelige entiteter. I lys av dette, vil Steiners didaktiske fremgangsmåte i zoologi stå 

i sterk kontrast. For hvordan skal man kunne ta kråka helt på alvor, hvis man møter den med 

en idé om at mennesket står på toppen av hierarkiet? Steinerskolens læreplan i naturfag 

presiserer at det er et etisk ansvar knyttet til faget, hvor naturen ikke skal reduseres til et 

objekt i fri disposisjon (Steinerskoleforbundet, 2021). Fagets formål er at det skal bidra til 

nærhet, ansvarlighet og nytenkning, men et antroposentrisk perspektiv har åpenbart et 

potensiale til å trekke i motsatt retning. Samtidig er det viktig å anerkjenne metoden for dens 

evne til å forbinde elevene med dyret. Det man sammenligner seg med, forbinder man seg 

med, og dette kan igjen få frem empatien hos elevene. Den følelsesmessige kontakten som 

oppstår, vil være viktig, uavhengig det antroposentriske ståstedet. Selv om elevene ikke er 

klar over dette, vil det som lærer være vesentlig å være seg bevisst fra hvilket perspektiv man 

underviser.  

Vi ser at kunst og følelse tar plass i naturfaget, og man kan stille seg spørrende til modellen 

Steiner tar til orde for. Men hvordan kan en ny-materialistisk tilnærming arte seg? De neste 

avsnittene vil ta for seg zoologi og materialitet med henblikk på empirien.  

Materielle møter i zoologi 

Et spørsmål som gjør seg gjeldende i forhold til kunst og naturfag i samspill er kontrasten 

mellom vått-i-vått teknikken, og de fakta som elevene blir stilt overfor i naturfags-

undervisningen. Hvordan kan den våte og utflytende teknikken stå i samsvar med det de 

lærer? En mer åpenbar sammenheng ville jo være om elevene ikke malte dyrene vått-i-vått, 

men heller forsøkte å tegne presise tegninger av de fakta de fikk høre. Læreplanen for høyere 

klassetrinn foreslår plansjer og forklarende tegninger som en del av den kunstneriske 

bearbeidelsen (Mathisen, 2014). I 5. klasse, slik empirien viser, står derimot elevene i et spenn 

mellom materialet som flyter utover, og det faktuelle som forsøker å samle, konseptualisere 

og konkretisere. Tradisjonen med å skape dyr i leire, oppfordrer også til å frembringe 

opplevelsen av dyret, snarere enn å få en presis som mulig fremstilling av det de har sett og 

lært om dyret. Det er en fin tanke at kunsten skal videreføre det naturen ikke kan, og at 

kunsten går ut over den rene realisme, men sitter det ikke barn i klasserommet som har behov 

 
6 Ny-materialismen er en filosofisk retning som begrunner et post-humanistisk verdenssyn gjennom en flat 
ontologi, der ikke ånd står over materie, men er innvevet i materien. På denne måten får materialiteten kraft og 
agens, den er ikke død og livløs. 
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for å få tegne blekksprutens sugekopper med tynn blyant, og utarbeide detaljer med sort tusj? 

Slik jeg nevnte tidligere omtaler Steiner den rene tegning som om den ikke hadde en 

kunstnerisk verdi (fordi den er usann), (Steiner, 2011, s. 32). Materialitet i et post-humanistisk 

perspektiv ville nok heller sett på hvilken kraft og hvilket potensial som finnes i en tusj, eller 

en grå blyant. Det er det som utspiller seg i møtet med materialet som er viktig. For Steiner 

handlet det nok mer om at ikke alle materialer kan være tilstrekkelig for den estetiske impuls. 

Dette vil jeg komme tilbake til.  

Lærerstyrte oppgaver og strenge rammer? 

Hillevi Lenz Taguchi bruker ved en anledning tradisjonene innenfor Reggio Emilia-

pedagogikken til å utforske det materielles agentskap (Taguchi, 2010). Reggio Emilia’s 

barnehagepedagogikk er fundert i en overbevisning om at individet - sammen med andre - 

konstruerer sin egen kultur og sin egen kunnskap (Norsk Reggio Emilia Nettverk, 2021). På 

tross av sitt sterke fokus på det kunstneriske, er tradisjonen det man kan kalle en motsats til 

det kunstpedagogiske idégrunnlaget til Steinerskolen. Barna innenfor denne pedagogiske 

tradisjonen blir i maleundervisningen tildelt rikelig med både tempera og akvarellfarger i flere 

nyanser, ark med farge og tekstur, og mange forskjellige malerkoster (Lim, 2004). Ser man på 

den Steinerpedagogiske tilnærmingen, er den fundert i helt andre og «strengere» prinsipper. 

Barna får færre materialer og oppgavene er i større grad styrt av læreren som gjerne «viser» 

hvordan det skal gjøres på forhånd (Junemann & Weitmann, 2019). Med tanke på empirien 

(presentert tidligere i oppgaven), blir ett av spørsmålene man kan drøfte om en lærerstyrt 

oppgave med strenge rammer innenfor det kunstneriske setter barna i en posisjon der de ikke 

får utøve sin egen estetiske impuls? Da elefanten skulle males i 5. klasse, og oppskriften på 

dette ble fulgt, var opplevelsen at mange av barna spurte hva de skulle gjøre nå, og dermed 

sådde tvil rundt sin egen evne til å avgjøre i maleprosessen. Man kan regne med at en klasse 

har et spenn av individer - alt fra de som trenger stramme rammer for å skape, til de som 

trenger frihet. Det virker likevel som et paradoks at Steinerskolen legger opp til at elevene 

skal forme dyret i leire med utgangspunkt i opplevelsen, (gjerne med tre trykk), og male dyret 

vått-i-vått med en bred pensel, samtidig som materialiteten i oppgavene stiller klare rammer 

for hvordan det kunstneriske skal og kan komme til uttrykk. Paradokset ligger i at opplevelsen 

arter seg forskjellig fra elev til elev, mens rammene kanskje gjør det vanskelig for noen å 

uttrykke nettopp opplevelsen. For å presisere; materialene impliserer både begrensninger (og 

potensialer). Akvarellmaleriet flyter utover, penselen gjør det vanskelig å være detaljert, 

leiren yter motstand og tørker ut, blir fuktet igjen, men har slått sprekker - alt dette mens 
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elevene forsøker å uttrykke noe de har blitt vist hvordan skal gjøres. Med andre ord kan man 

argumentere for at rammene i oppgaven, og materialitetens begrensninger og potensialer på 

sett og vis stiller seg i veien for en friere uttrykksform. Og hva er en friere uttrykksform? 

Kommer ikke alltid individualiteten og skapende prosesser til uttrykk selv ved gitte oppgaver? 

De ideene som ligger til grunn for at 5. klasse skal bearbeide dyrene gjennom prinsipper fra 

læreplanen i kunst og håndverk, gjør kanskje elevene mindre trygge på sine egne avgjørelser.  

Eksplisitt uttalt; er det slik at Steinerskolens faste prinsipper og strenge rammer for barnets 

formskapende utvikling begrenser og hemmer mange barn fra å utfolde sine skapende evner? 

Jeg vil argumentere for at det ligger begrensninger i Steiners idé om hva som i bunn og grunn 

er kunst, og hva som fører oss nærmere åndens høyeste ønske. Fordi hans grunntanker legger 

opp til noen rammer, som gjør at å gjøre det på andre måter lett blir «feil», eller «usant» synes 

det viktig å være seg bevisst premissene i kunstpedagogikken som skolen legger opp til.  

Dyr i bivoks 

Ser vi til oppgavens andre empiriske eksempel, er det tydelig at den bar mindre preg av hva 

skal vi gjøre nå, og mer av en fri utfoldelse fra elevenes side. Materialet var bivoks i fire 

forskjellige farger, og elevene fikk ikke andre instruksjoner enn å forme dyret sitt. Bivoks er 

et materiale som gjør det enkelt å forme små detaljer som værhår, øyne, revens hvite haletipp 

og så videre. Oppgaven var ikke «form dyret slik - ut i fra tre trykk», men form dyret ditt. 

Følgelig skapte denne sammensetningen av et formbart materiale, og en friere oppgave både 

detaljerte dyr, og ting til dyrene. Man skal være oppmerksom på at enhver læringssituasjon 

står i en kontekst mye større enn det som angår materialet elevene får jobbe med, men 

spørsmålet som gjør seg gjeldende i denne oppgaven omhandler likevel materialet. Kan det 

hende at materialets egenskaper (f. eks fargerikt, formbart ved håndens varme, lettere enn 

leire, umulig å «søle» med, og lite utflytende) selv var med på å gjøre oppgaven til det det 

ble? Hvis det er tilfellet er det kanskje ikke så rart at elevene som skulle male elefanten lurte 

på hva de skulle gjøre videre; med den utflytende malingen og den brede penselen var det 

ikke plass til annet enn formen og fargen. Begrensningene og potensialet viste seg i nettopp 

materialet. Bivoksen skapte en større frihet til fortolkning, både hva gjaldt detaljer og tilleggs-

attributter. «Hva som etter hvert materialiserer seg som læring, avhenger av hva vi sier til 

barna, hvordan vi støtter dem eller begrenser mulighetene de har til videre utforskning, 

hvordan vi legger til rette for lek eller utforskning, hvilke materialer vi gir dem, i hvilket 

tidsrom og så videre.» (Taguchi, 2010, s. 57). Taguchi’s påstand peker på at de pedagogiske 

rammene i en læringssituasjon er avgjørende. Dette leder videre til spørsmålet om også det 



  27

antroposentriske perspektivet i Steiners ideer tilfører forholdet til materialiteten noe? Og hvis 

man ser for seg å arbeide i zoologitimen med kråka - hvordan skulle 5. klassingen få mulighet 

til å utdype og forbinde seg med dette dyret gjennom form og farge? 

Hvorfor ta kråka på alvor?  

Selv om Steiner anerkjenner at vi mennesker har et visst slektskap til dyrene, plantene og 

mineralene, uttaler han eksplisitt at det er et opplagt skille mellom menneske og dyr. I boken 

Teosofi siterer han Carus7, og konstaterer at de evner og strukturer som finnes i nervesystemet 

og hjernen når et nytt nivå hos mennesket som intet annet kan måle seg med (Steiner, 2015). 

Han deler så inn værensformene i mineralsk, vegetabilsk, animalsk og menneskelig, der det 

menneskelige står på toppen (Ibid.). Det er tydelig at den antroposentriske verdensanskuelsen 

som Steiner forfekter, filosofisk sett er uforenlig med en ny-materialistisk tankegang som 

anser all materie som likeverdig med like stor grad av påvirkningskraft og agentskap. For å i 

det hele tatt tilnærme seg en ny-materialistisk tankegang må man revurdere det eksplisitte 

skillet mellom det animalske og det menneskelige, slik Steiner tar til orde for. En 

antroposentrisk holdning vil degradere materialet til noe laverestående, og dermed miste de 

perspektivene på læring som finnes i ny-materialismen. Hvis man ikke anerkjenner at 

materialet har agentskap, («vilje») slik som Taguchi tar til orde for, ville man også avvise 

materialets deltakelse, men som Barad hevder; «Vi er en del av den naturen vi søker å forstå» 

(Barad i Taguchi, 2010, s. 87).  

Jeg har allerede beskrevet hvordan Steiner ønsket at man arbeidet med dyret i 5. klasses 

zoologi, men hvordan ville det fortone seg hvis man ikke forholdt seg til Steinerpedagogiske 

premisser om hvordan det skal gjøres, men heller lot materialet i møte med dyret bestemme 

form og fremgangsmåte? Dette vil jeg gi et forslag til i neste avsnitt. Det er viktig å påpeke at 

målet ikke er naturtro gjenskapinger, men om å skape, forme, og møte dyret med dets 

kvaliteter, og energi, men også dens mytologiske betydning i fullt alvor gjennom den 

materielle bearbeidelsen. Ved oppgavens begynnelse beskrev jeg et møte med kråka, som 

godt kunne dannet utgangspunkt for en samtale med barna, der både refleksjoner omkring 

 
7 Carl Gustav Carus (1789 - 1869) var en tysk lege og maler (Snl, 2021). Steiner refererer til 

ham i Teosofi.  
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kråkas egenskaper og intelligens, og en kunstnerisk bearbeidelse ville være spennende 

potensialer. 

I Steinerpedagogisk praksis er det en lang tradisjon for å eliminere svart fra fargepaletten i 

barneskolen (James, 2019). Akkurat når svart blir innført vil følgelig variere, men Jünemann 

og Weitmann foreslår rundt 7. skoleår (Jünemann og Weitmann, 2019). Steiner selv mente at 

svart representerte det livløse, og at man da i samspill med denne kvaliteten kunne føle seg 

blottet for liv (James, 2019, s. 39). Kråka er svart og grå. Svart er en kvalitet som skaper 

kontraster og som kan oppleves som dramatisk eller skremmende, men hvis man ønsker å 

uttrykke kråkas egenskaper, energi og kraft, vil det være vanskelig å unngå svart.  

Å eliminere sort fra fargepaletten når det er nettopp sort som trengs, er åpenbart å frarøve 

barna mulighet til å uttrykke seg presist ut ifra kråkas energi og farger. Med tanke på 

materialitet i møte med dyr, og dens kvaliteter ville det i lys av ny-materialismen være 

riktigere å la elevene få jobbe med sorte tusjer, (eller f.eks. kull), og gråblyant i stedet for med 

brede pensler vått-i-vått, uavhengig av hvor de befant seg i sin utvikling. Her får materialet i 

møtet med dyret bestemme, i motsetning til Steinerskolens premisser om hva kunst er og 

hvordan det skal utøves på et gitt klassetrinn. For Steiner handler kunsten om jegets mulighet 

til å løfte oss ut over naturen og inn i et tredje rike - følgelig et åndelig sted (Steiner, 2006b). I 

ny-materialismen er ikke ånden hevet over materien, men likestilt og sammenvevet.   

Man kan jo spørre seg om Steiner hadde rett i at den åndelige verden er mer virkelig enn den 

materielle.   

Oppsummering og konklusjon  

Denne oppgaven tar for seg spørsmål knyttet til materialets betydning for 

kunstundervisningen i Steinerskolen, med eksempler og empiri fra 5. klasse og zoologi. Teori 

om 5. klassingen, Steiners modell for barnas første møte med naturfag, og hans 

kunstteoretiske idégrunnlag danner bakteppet for det overordnede spørsmålet om materialitet 

og materialitetens agentskap. Videre gjør teorier om fenomenologi, affordanse, og intra-

aktivitet et forsøk på å si hvordan vi møter verden og verden møter oss. Møtet mellom 

mennesket og materialet, materialitet i Steinerskolen og i Steinerpedagogisk praksis er 

gjenstand for drøfting. I lys av problemstillingen kan man si at det viktigste momentet i 

oppgaven er å stille noen åpne, men kritiske spørsmål til Steinerskolens kunstneriske praksis 

og kunstteoretiske grunnlag basert på et ny-materialistisk perspektiv.  
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Naturfaget i 5. klasse danner et interessant møte mellom kunst og analytisk tenkning. Barna 

undervises ut fra det faktuelle, men det blir likevel tatt i bruk materialer og kunstneriske 

oppgaver som står i kontrast til det naturfaget representerer. Steiners metodisk-didaktiske 

fremgangsmåte med mennesket som modell for dyret viser hvordan fakta og det kunstnerisk-

skapende griper inn i hverandre. Samtidig argumenterer jeg for at modellen er 

antroposentrisk, og dermed frarøver elevene muligheten til å utforske flere måter å arbeide 

med kunst på. Drøftingen rundt dette stiller seg litt utenfor oppgavens hovedanliggende, som 

handler om de materielle møtene, men blir allikevel viktig å se på da innfallsvinkelen til det 

materielle som tematikk går via zoologi i 5. klasse.  

Det interessante med Steinerskolens kunstneriske praksis, og idéteoretiske grunnlag ligger 

nettopp i det faktum at alt er så tydelig begrunnet, gjennomtenkt og fundert i Steiners ideer. 

Materialiteten i Steinerskolen har mye å by på, men står likevel i motsats til ideen om kunsten 

som et frirom der en kan gjøre «hva man vil». Steinerskolen med sine tydelige anbefalinger 

og spesifikke progresjon, gir belegg for å si at elevene loses gjennom en stødig, og relativt 

stramt løp, hva gjelder motiver, teknikker, og oppgaver (Wildgruber, 2019). I forlengelsen av 

de materielle møtene i zoologiundervisningen, stiller jeg spørsmål om Steinerskolens faste 

prinsipper og strenge rammer for barnets formskapende utvikling begrenser og hemmer 

mange barn fra å utfolde sine skapende evner. Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet 

springer ut fra Hillevi Lenz Taguchis forskning rundt materielle møter som en intra-aktiv 

situasjon. Forklart med hennes egne ord; «Det er de materielt-diskursive kreftene og 

intensitetene som oppstår i intra-aksjonen mellom barnet og rommets materialer, som til 

sammen utgjør potensialet for læringen» (Taguchi, 2010, s. 55). Teorien rundt intra-aktivitet 

inkluderer dermed alle materialiteter, ikke-menneskelige krefter og ikke-autonome subjekter, 

sidestiller dem med mennesket, og føyer seg inn i post-humanismen. Følgelig har jeg 

undersøkt potensialer og begrensninger for materielle møter og velbrukte teknikker 

Steinerskolen tar i bruk gjennom denne teorien. Selv om det finnes argumenter for at rammer 

og prinsipper er tjenlig for barnas skapende krefter, velger oppgaven å stille seg spørrende til 

den kunstpedagogiske tradisjonen i Steinerskolen, som et bidrag til den faglige diskusjonen.  

Problemstillingen lyder: Hvilken betydning har materialitet for kunstpedagogisk arbeid med 

zoologi i 5. klasse på Steinerskolen? Dermed omhandler spørsmålene jeg bringer til bords, 

blant annet: Hva gjør teknikken vått-i-vått med den kunstneriske utfoldelsen til elever som 

lærer om dyr? Hva med de elevene som har behov for å tegne detaljert i møte med naturfag? 

Hva gjør lærerstyrte oppgaver og strenge rammer med elevenes egen evne til å ta kunstneriske 
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avgjørelser? Hvilke begrensninger og potensialer finnes i de materialene elevene møter i 

kunstpedagogisk arbeid i Steinerskolen?  

Ser man på Steinerskolens overordnede forhold til materialitet, ser man at skolen har et 

utpreget bevisst forhold til dette. Ull, silke, bivoks, akvarellmaling, fløyter i pæretre og 

silkebøker er noe av det elevene til daglig tar i bruk. Med henblikk på Simon Nicholsons teori 

om «løse deler», var spørsmålet om en slik estetisering i skolen fører med seg en innsnevring 

av fortolkningsmulighetene hos barn. Ikke fordi materialene ikke er «gode» nok, men nettopp 

fordi de inngår i pedagogikken på velkjente måter, og dermed ikke tilbyr en undrende og 

forskende holdning hos elevene. Det kan selvsagt diskuteres, men det er interessant å spørre 

seg om Steinerskolens bevisste forhold til materialer drar skolen i en retning av aktiv 

estetisering, når Steiner selv egentlig mente at man skulle «bruke det man hadde for hånden» i 

møte med barn (Steiner, 2006a).  

Spørsmålene blir satt på prøve av det ny-materialistiske perspektivet, og Steinerpedagogikken 

og Steiners syn på kunsten og det materielle viser at dette står i sterk kontrast. For å nærme 

seg en ny måte å se på kunstpedagogisk arbeid i Steinerskolen, kan det være nødvendig å 

bryte med det som skiller menneske fra materie, og stille seg spørsmålet om ånden er mer 

virkelig enn den materielle, slik Steiner mente. I forlengelsen av dette prøver jeg å se for meg 

hvordan kunstpedagogisk arbeid i zoologi kan fortone seg om man heller prøver å møte dyret 

med andre materialer som ikke går på bekostning av dens uttrykk og energi, slik jeg vil påstå 

at Steinerskolen til dels gjør med tanke på hvordan og hvorfor i kunstpedagogisk 

sammenheng.  

Som Arve Mathisen påpeker, har ikke Steinerskolens kunstteoretiske grunnlag vært rørt siden 

Steiner presenterte sine ideer på 1920-tallet (Mathisen, 2006). Derfor har oppgavens intensjon 

og ambisjon vært å undersøke om et ny-materialistisk perspektiv kan kaste nytt lys på tankene 

rundt materialitet i Steinerskolen. Poenget har ikke vært å ta parti, men å endre perspektiv for 

å undersøke hvordan kunstpedagogikken kan ses gjennom andre briller. Om disse tankene kan 

bidra til en utvidet forståelse av materialets viktighet, og formgivende kraft i en pedagogisk 

kontekst gjenstår å se. Steinerskolen har tross alt en lang tradisjon innenfor det meste, og å 

bryte med gammel vane er ingen enkel sak.  
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