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Forord  

Å jobbe som lærer krever mye av oss, og det er ikke bare det vi lærer elevene våre som setter 

spor i dem, men også våre feiltrinn. Inn i klasserommet tar vi med hele oss selv, på godt og 

vondt, og det kan være vanskelig å skulle være et godt forbilde til enhver tid. Hvordan vi skal 

oppdra den enkelte elev til å bli selvstendige og kritiske tenkere som ønsker å gripe verden og 

jobbe for et godt fellesskap, er et stort ansvar vi har påtatt oss. Jeg ville undersøke om 

Steiners idé om oppdragelse til frihet virkelig er en realitet, eller om elevene ved 

Steinerskolen stemmer, mener og tror det samme. Hvordan skal vi unngå å påvirke elevene 

våre i for stor grad? Er det egentlig mulig å legge til side noe vi assosierer med vår identitet 

før vi går inn i klasserommet? Disse spørsmålene, samt mangel på kunnskap rundt tema fra 

undervisningen ved Steinerhøyskolen, gjorde at jeg ønsket å utforske dette på egenhånd.  

 

Etter tolv år som Steinerskoleelev, noen år som ansatt i Steinerskolen og nå student, har jeg 

opplevd en tendens til homogene meninger blant både elever og lærere. Dette i sterke ytringer 

og politisk ståsted. Politikk har i mange år vært en del av min hverdag, men jeg har møtt på 

mye motstand innad i steinermiljøet for å være aktiv. På bakgrunn av et brennende 

engasjement ønsker jeg med denne oppgaven å vise kompleksiteten av meninger i 

undervisningssammenheng.  

 

Innledning 

Oppdragelse til frihet står sterkt i Steinerskolen, men hvordan dette oppfylles i praksis er 

vanskelig å få tak på. På bakgrunn av dette stiller jeg spørsmålet i hvilken grad lærerens 

holdninger og verdier skal komme til uttrykk i klasserommet, for å ivareta Steiners idé om 

oppdragelse til frihet.  

 

Det blir helt sentralt å se på i hvilken grad elevene ved Steinerskolen er selvstendige tenkere, 

og dette gjøres ved å bringe inn skolevalgresultatene fra valget i 2021. Det er blitt gjort en 

sammenligning med et utvalg offentlige skoler i de områdene der det finnes videregående 

Steinerskoler for å tydeliggjøre forskjellen av politiske standpunkt.   

 

For å belyse Steiners ideer og visjoner for fremtidens skole, inneholder oppgaven et avsnitt 

om hvordan oppstarten av Steinerskolen foregikk, samt hvor den er i dag. Dette for å danne et 
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mer helhetlig grunnlag for videre lesing. I hoveddelen presenteres Rudolf Steiners tanker 

rundt oppdragelse til frihet, og hva som vektlegges i dagens læreplan på dette feltet. I tillegg 

til oppdragelse til frihet refereres det til «selvet» enkelte steder i oppgaven, og det er dermed 

nødvendig med en kort begrepsforklaring.  

 

Videre tar oppgaven tar for seg forholdet mellom frihet og grenser, om meninger virkelig er 

nysgjerrighetens fiende, eller om det både er en rett og plikt for lærere å yrte seg om 

personlige verdisyn og holdninger. Forskning gjort ved Steinerhøyskolen er tatt med som et 

supplement for å vise hva studentene læres, og hva som utøves i praksis.  

 

Steiners mange foredrag kan til tider være svært vanskelige å forstå, og fler av hans uttalelser 

er til dels utdaterte, eller med tiden blitt moderert og modernisert. Et eksempel på dette vil 

være kategoriseringen av elevene gjennom de ulike temperamentene (Ertesvåg, 2008). Her 

deler Steiner inn barna i fire hovedgrupper, hvor også kroppsform spiller inn og kan si noe om 

hvem eleven er temperamentsmessig. Dette ble sterkt kritisert for en tid tilbake, og da spesielt 

fordi denne måten å forstå barna på inngikk som en del av Steinerhøyskolens praksishåndbok 

(Ertesvåg, 2008). Gjennom mine år som lærerstudent ved høyskolen har jeg i svært liten grad 

vært innom denne form for kategorisering, og jeg opplever det som lite relevant for 

fremtidens steinerpedagoger. Det betyr dog ikke at det ikke benyttes av enkelte lærere i 

Steinerskolen, hvilket jeg selv har vært vitne til. På bakgrunn av kompleksiteten med å forstå 

Steiner, er det i denne oppgaven i stor grad blitt brukt teori fra Steinerskolens læreplaner, da 

dette er det gjeldende for dagens skole og tilhørende pedagogikk.  
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Forskning 

Ønsket var at det skulle finnes en undersøkelse som sa noe om det er én spesiell gruppe som 

sender barna sine på Steinerskolen, hvem steinerskolelærere er og hva de stemmer. Sistnevnte 

for å kunne si noe om deres holdninger og verdier, som også er å finne i det politiske 

landskapet, kunne ha en direkte sammenheng med hva deres elever stemte ved årets 

skolevalg. Med andre ord, påvirker vi elevene våre til å mene det samme som oss selv, eller 

oppdrar vi virkelig til frihet og selvstendig tenkning. Dessverre var ikke en slik type 

undersøkelse mulig å oppdrive. Den undersøkelsen jeg derimot fikk tak i var en studie gjort 

fra Steinerskoler i Canada og USA som sier noe om hvordan det har gått med 

steinerskoleelevene, hva de i voksen alder vektla av kvaliteter de hadde tillært seg, hva de 

anså som viktige kriterier på en arbeidsplass, samt i hvilken grad de fullførte høyere 

utdanning (Gerwin & Mitchell, 2007, s. 7). Resultatene viste at de tidligere 

steinerskoleelevene i større grad fullførte høyere utdanning enn resten av landenes befolkning, 

og at det var en overvekt av kunstneriske- og humanitære studier. 80% svarte at etiske 

prinsipper og muligheten til å hjelpe andre, samt selvstendighet og anledningen til å komme 

med egne ideer ble rangert som veldig- eller svært viktig (Gerwin & Mitchell, 2007, s. 10-11). 

Videre viste undersøkelsen at steinerskoleelevene pekte ut kompetansen de hadde til å tenke 

selvstendig, og hvordan de var i stand til å sette ideer ut i virkelighet, som en nyttig kunnskap. 

Et stort flertall mente de hadde et indre moralsk kompass til å navigere dem gjennom 

utfordringer både på arbeidsplassen og i privatlivet, og at de høye etiske prinsippene var noe 

de alltid bar med seg (Gerwin & Mitchell, 2007, s. 10-11).  

 

I 2006 ble det gjort en undersøkelse ved Steinerskolene i Sverige, hvor det blant annet ble 

forsket på i hvilken grad Steinerskolen utdannet elevene til å bli aktive medmennesker med 

demokratiske verdier (Dahlin, B., Liljeroth, I. & Nobel, A. 2006). Resultatene viste at elevene 

i «stor grad» ble det etter endt skolegang. Forskerne pekte ut skolen som en mulig grunn, men 

at det dog ikke var mulig å utelukke elevenes sosiale- og kulturelle bakgrunn, samt 

foreldrenes engasjement og verdier (Dahlin, B., et.al. 2006. s. 61). Selv om det var vanskelig 

å slå fast hvem som skulle ha størst fortjeneste for at elevene utviklet seg til å bli aktive og 

demokratiske medborgere, pekte forskerne likevel på at skolen ikke kunne utelukkes i dette 

spørsmålet. Pedagogikken kunne med andre ord ikke bli sett på som ubetydelig (Dahlin, B., 

et.al. 2006. s. 61) Forskerne viste videre til hvordan det store fokuset på individet og 

individets utvikling i Steinerskolen kunne føre til at egoisme og kompromissløshet, samt 
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manglende tilpasningsdyktighet raskt kunne bli et problem (Dahlin, B., et.al. 2006. s, 50). 

Dette ble satt som en slags advarsel i undersøkelsen, da det gjennom et spørreskjema om 

medmenneskelig moralsk kompetanse og holdninger, var flere «destruktive» svar som ble 

gitt. Forskerne mente dette kunne tyde på en form for stahet (Dahlin, B., et.al. 2006. s, 50) 

 

I 2013 gjorde Lise Granlund en sammenligningsstudie av lærerutdanningen ved Høyskolen i 

Oslo og Rudolf Steinerhøyskolen (Granlund, 2013). Denne doktorgradsavhandlingen tok for 

seg forholdet mellom hva studentene undervises i ved høyskolen, og hvordan dette samsvarer 

med hva som gjøres i praksis (Granlund, 2013). I tillegg viser den til hvilken forskning som 

har blitt gjort, eller ikke gjort, med tanke på hvordan antroposofien læres bort til studentene, 

og hvordan eller i hvilken grad den utøves i klasserommet med elevene (Granlund, 2013).  

 

I mangel på undersøkelser gjort ved de norske Steinerskolene har jeg valgt å ta utgangspunkt i 

skolevalgresultatene (Norsk senter for forskningsdata – NSD, 2021). Da undersøkelsen av 

valgresultatene ved de ulike Steinerskolene skulle gjøres, lå hypotesen om at et rød-grønt 

flertall, og da med spesiell vekt på MDG, ville komme sterkt ut. Denne hypotesen er basert på 

egne erfaringer som elev og tidligere ansatt ved Steinerskolen. Fra årets skolevalg er det 

hentet ut resultater fra de seks videregående Steinerskolene som ligger i Oslo, Bergen, 

Trondheim, Stavanger, Moss og på Hedemarken. Resultatene er blitt slått sammen for å vise 

et gjennomsnitt av hva elevene ved disse skolene stemte. For å gjøre en sammenligning falt 

valget på å plukke ut 1-2 offentlige videregående skoler i områdene hvor de seks 

Steinerskolene ligger.  
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Resultater 

 «... oppdragelse til frihet bygger på en dyp respekt for menneskeselvets unike kvalitet. Derfor 
søker pedagogikken å legge til rette for individets egenart og utvikling uten å ville prege det i 
bestemte retninger. Skolen skal tilstrebe å gi barn og unge det beste grunnlaget for selv fritt å 
orientere seg etisk, politisk, religiøst og erkjennende» (Steinerskolens læreplan s. 9) 
 
 

 

 

Resultatene fra de seks steinerskolene viser at MDG kom best ut, med hele 23,6% og med 

Rødt og Sosialistisk venstreparti like bak. Legger en sammen partiene på rød-grønn side, 

bestående av Rødt, SV, Ap, Sp og MDG utgjør de til sammen 74,3% mens den borgerlige 

siden, bestående av KrF, Venstre, Høyre og Frp, gir 14% (Norsk senter for forskningsdata – 

NSD, 2021).   
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Resultatene fra de ti offentlige skolene i nærområdene hvor de seks videregående 

Steinerskolene ligger viser at SV kom best ut, med 20,4%, tett etterfulgt av Arbeiderpartiet og 

Venstre. Den rød-grønne siden gir her en oppslutning på 61%, mens den borgerlige viser 

42,5% (Norsk senter for forskningsdata – NSD, 2021).  
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Resultatene sammenlagt ved de seks Steinerskolene og de ti offentlige videregående skolene 

viser en stor forskjell i hvordan ungdommene stemmer. Ser en på fordelingen mellom de to 

sidene i politikken er det tendenser til en mer homogen sammensetning ved Steinerskolene 

enn ved de offentlige skolene, hvor partiene fikk en jevnere oppslutning. I tillegg viser 

grafene at det er noen flere småpartier som ble stemt på ved de offentlige skolene, 

sammenlignet med Steinerskolene.  

 

Tallene fra årets skolevalgkamp viser tydelig hvor steinerskoleelevene står. Miljøpartiet de 

grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet troner på toppen. Det er kun i 

Stavanger at Høyre lå på en solid andreplass (Norsk senter for forskningsdata – NSD, 2021). 

På Steinerskolen i Moss, Trondheim og Hedemarken er det ingen elever som har stemt Høyre, 

og i Bergen og på Oslo By Steinerskole ligger de langt ned på listen med kun noen få prosent. 

MDG er Steinerskolens valgvinner ved fire av de seks steinerskolene som har publiserte 

resultater for valget i 2021 (Norsk senter for forskningsdata – NSD, 2021).  
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Teori 
Steinerskolen og Steiners ideer  

Steinerskolen, grunnlagt av Rudolf Steiner i 1919, vokste frem i en tid hvor samfunnet gikk 

gjennom store endringer (Stabel, 2016, s. 16). Ikke bare ble trosretningen mindre tydelig i 

undervisningen, men skolen var også i ferd med å bli en enda større lærings- og 

sosialiseringsarena for elevene. I sentrum av disse endringene sto naturvitenskapen og ny 

kunnskap sterkt (Stabel, 2016, s. 16). Steiner var ingen motstander av naturvitenskapen som 

vokste frem i samfunnet, men mente den bar et materialistisk preg, hvor 

menneskekunnskapen ble utelatt (Stabel, 2016, s. 16). For han gikk disse to hånd i hånd, og 

ikke hver for seg. Menneskekunnskapen, eller åndsvitenskapen Steiner studerte omhandlet 

hvordan mennesket kunne utvikle sin frie tenkning gjennom å utvide kunnskapssynet til å 

omhandle mer enn den ytre og fysiske verden. Steiner mente det fantes åndelige dimensjoner i 

en mer «usynlig» verden (Stabel, 2016, s. 17). I Tyskland var åndsvitenskapen på denne tiden 

i anmarsj, men sett i en annen sammenheng enn hva Steiner gjorde. Han studerte hvordan 

menneskets åndelighet kom til uttrykk i samfunnet gjennom litteratur, kultur og religion 

(Stabel, 2016, s. 18). Steiner fikk, selv etter å ha studert filosofi, ingen stilling ved noe 

universitet, og han skilte seg i stor grad ut fra den vitenskapelige debatten som pågikk. Det 

skulle ta flere år før han fikk gehør for sine åndelige perspektiver, og det hos teosofene, noe 

som ble ansett av flere som et brudd med den vitenskapsbaserte erkjennelsesteorien (Stabel, 

2016, s.18). Steiner på sin side så på det hele som en sammenheng mellom viten- og 

åndsvitenskapen, og avviste med det kritikken. Det var i det teosofiske miljøet Steiner møtte 

Marie von Sivers, og sammen utviklet de bevegelseskunsten eurytmi, som er å finne som et 

eget fag i Steinerskolen den dag i dag (Stabel, 2016, s. 18-19).  

 

Etter interne uenigheter i det teosofiske miljøet om hvilke metoder de skulle legge til grunn 

for sitt syn, brøt Steiner med miljøet etter nesten tolv år. Han begynte så sitt arbeid med en 

åndsvitenskapelig metodisk retning, som fikk navnet «antroposofi» (Stabel, 2016, s. 19). 

Antroposofien så på mennesket og verden på en spirituell og materialistisk måte, hvor 

menneskekroppen ble inndelt i fire vesensledd bestående av sjel, ånd og legeme. Steiner så på 

menneskets sjel og ånd som noe ikke-dødelig, hvilket dannet grunnlaget for et syn på det 

enkelte individ som noe hellig (Mathisen, 2014, s. 7). I dag beskrives antroposofien og 

Steiners spirituelle livssyn som noe som utelates fra undervisningen, men at dette brukes som 

et grunnlag for hvordan pedagogikken praktiseres (Mathisen, 2014, s. 7). Med elementer fra 



  10

den antroposofiske tanke i hvordan pedagogikken tilrettelegges, bygges den nå i stor grad på 

et human-orientert element. Dette kommer til uttrykk i undervisningssammenheng i hvordan 

respekten for bl.a. naturen og samfunnsmessige- og kulturelle temaer spiller inn som viktige 

grunnlag for pedagogikken (Mathisen, 2014, s. 7).   

 

I 1913 begynte arbeidet med å bygge et antroposofisk senter i Dornach, og selv om Steiner 

selv aldri fikk oppleve det ferdigstilte byggverket, står det i dag som et verdenskjent senter i 

det antroposofiske miljøet (Stabel, 2016, s. 20). Bygget fikk navnet Goetheanum, og huser i 

vår tid Verdenslærerstevnet for steinerskolelærere hvert fjerde år, fremdeles med inspirasjon 

fra antroposofiske ideer (Stabel, 2016, s. 275). 

 

Mot slutten av Første Verdenskrig begynte mange å diskutere hvordan en slik hendelse kunne 

unngås i fremtiden, og flere pekte bl.a. ut oppdragelsesmetoder som en preventiv måte å gå 

inn i dette arbeidet på (Stabel, 2016, s. 29). I disse spørsmålene engasjerte Steiner seg sterkt 

(Stabel, 2016, s. 21). Han kritiserte skolesystemet i Tyskland for å være i for stor grad statlig 

styrt, og at skolens mål heller burde være å oppdra barna til å bli frie, selvstendige mennesker 

som ville ta del i samfunnsutviklingen og gagne den (Stabel, 2016, s. 22). Han mente 

åndsvitenskapen ville være et viktig supplement til forskningen som allerede lå til grunn for 

pedagogikkens praksis (Stabel, 2016, s. 22). Steiner så på pedagogikken som en inngangsport 

for det enkelte menneske til å utvikle sine ferdigheter, uavhengig av hvilken sosiale bakgrunn 

de hadde. Han møtte sterk kritikk, men fikk også flere tilhengere fra forskjellige yrkesgrupper 

som ønsket endring innenfor pedagogikken (Stabel, 2016, s. 22). Steiner utga flere bøker og 

holdt mange foredrag om barnets oppdragelse, og tegnet for de lyttende et komplekst bilde av 

hvordan menneskets utvikling hang sammen og endret seg gjennom noe han kalte 

syvårsperioder (Stabel, 2016, s. 24). Disse periodene ligger i dag til grunn for hvordan 

pedagogikken hans behandles didaktisk, eller aldersadekvat (Mathisen, 2014, s. 19). 

Syvårsperiodene omhandler hvilke stadier i livet individet inntreffer gjennom de ulike årene, 

hvor bl.a. tanke, følelse og vilje er tre utviklingsområder en jobber spesifikt for å treffe 

gjennom skolegangen. Dette for at barnet selv skal vekkes og utvikles (Mathisen, 2014, s. 19). 

Et eksempel på dette er i barnets 2. syvårsperiode, altså fra 7 – 14 år, hvor læreren søker å nå 

elevenes følelsesliv gjennom billedskapende og opplevelsesrik undervisning i den første delen 

av perioden, for senere å trekke undervisningen mot det tankemessige mot slutten (Mathisen, 

2014, s. 19). Her mente Steiner det var svært viktig å ikke utfordre barnet for tidlig, dersom 

tenkningen enda ikke var moden. Utfordringer som bl.a. å vurdere, trekke slutninger eller 
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bedømme (Steiner, 2017, s. 79-80). Gjorde en det, kunne konsekvensen være at barnet ikke 

utviklet den frie tenkningen, men heller ble full av fordommer (Steiner, 2017, s. 79-80)  

 

 I 1919 holdt Steiner et foredrag i Stuttgart i forbindelse med utgivelsen av boken 

Kjernepunkter i det sosiale spørsmål, en bok som omhandlet ulike samfunnsspørsmål som en 

viktig årsak til krig (Stabel, 2016, s. 30). På fabrikken Waldorf Astoria, hvor foredraget ble 

holdt, dannet det seg en gruppe ivrige tilhørere som foreslo å sette Steiners tanker ut i livet, 

gjennom å etablere en skole (Stabel, 2016, s. 30). I løpet av et halvt år var skolen, bestående 

av tolv høyt utdannede mennesker, klar til å ta imot elever. I ukene før skolen åpnet holdt 

Steiner innledende kurs i pedagogisk kunst, om menneskets vesen, barnets utvikling og 

oppdragelse sett i et didaktisk perspektiv (Stabel, 2016, s. 31). Disse foredragene er i senere 

tid samlet i boken Allmenn menneskekunnskap som grunnlag for pedagogikken, og er godt 

kjent i dagens steinerskolemiljø (Stabel, 2016, s. 31). Læreplanene som ble brukt i de 

offentlige skolene var ifølge Steiner altfor detaljerte, og han mente det ville holde med 

oversiktsplaner som i korte trekk tok utgangspunkt i arbeidsmåter, samt barnets utvikling og 

hvilke temaer som deretter hørte til (Stabel, 2016, s. 31-32). Hvilket i lang tid har vært 

praktisert. I nyere tid utarbeides det riktignok læreplaner, inklusive kompetansemål, som 

sendes til godkjenning hos Utdanningsdirektoratet.  

 

Steiners foredrag om antroposofien var for mange vanskelige å omsette ut i praksis og 

anvende i pedagogikken, og det hendte det oppsto konflikter ved skolen i Stuttgart (Stabel, 

2016, s. 33). I løpet av det første året skolen var i drift, ble det utarbeidet erfaringer gjort ved 

skolen, i et forsøk på å kartlegge hvilke aspekter ved pedagogikken og hvilke 

undervisningsmetoder som viste seg hensiktsmessige å videreføre. Det hele ble så sydd 

sammen til en horisontal undervisningsplan som tok for seg og viste helheten gjennom de 12 

skoleårene (Stabel, 2016, s. 31-34). Planen skulle brukes som en inspirasjonskilde for 

undervisningen, og la vekt på det frihetsrommet den enkelte lærer måtte ha for å kunne utøve 

dette på best mulig vis. Det hele med Steiners åndsvitenskap og menneskesyn som grunnlag 

(Stabel, 2016, s. 34). Lignende horisontale planer blir i dag brukt i undervisningssammenheng 

ved Steinerhøyskolen. 
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Oppdragelse til frihet og selvet 

I steinerpedagogikken står ideen om oppdragelse til frihet sterkt (Mathisen, 2014, s. 7-9). 

Dette går ikke ut på at selve oppdragelsen er fri, men at vårt mål som pedagoger er å oppdra 

våre elever til å bli selvstendige personer som har evne til å tenke kritisk og en vilje til å gripe 

verden, samt gjøre den til et godt sted for både en selv og ens medmennesker (Mathisen, 

2014, s. 7-9). For å kunne oppdra til frihet fordres det at pedagogikken ser på mennesket som 

en helhet og jobber målrettet for å treffe tanke-, følelses-, og viljeslivet, samt den delen som 

bygger kroppslige gode vaner, og ikke minst legger vekt på sosiale relasjoner og 

relasjonsbygging (Mathisen, 2014, s. 7-9). Pedagogikken legger dermed opp til å se 

mennesket som en helhet, med både det fysiske og sjelelige legemet, og det er på denne måten 

steinerpedagogikken søker å gjøre elevene til selvstendige og ansvarlige individer. Målet med 

oppdragelse til frihet er at de skal kunne gå ut av skolen og gripe verden på en nyskapende 

måte, være nysgjerrige og undrende over det ukjente de har i møte, og ikke minst ha respekt 

for både jorden og sine medmennesker (Mathisen, 2014, s. 7-9). Slik oppdragelse til frihet er 

definert i læreplanverket åpner det opp for at hver enkel steinerskole, ut ifra sine geografiske 

og sosiale områder, vil ha innvirkning på hvordan dette arbeidet gjøres, samt hvilke etiske 

ideer og verdiorienteringer som ligger til grunn (Mathisen, 2014, s. 7-9). Oppdragelse til 

frihet er dermed et samspill mellom den enkelte steinerskole, kollegium, foresatte og elever, 

med en verdiinnvirkning som kan komme ulikt til uttrykk fra sted til sted. (Mathisen, 2014, s. 

8-9) 

 

«Det største man kan forberede hos det voksende mennesket, hos barnet, det er at det i rette 

øyeblikk i livet kommer frem til opplevelsen av friheten gjennom forståelsen av seg selv» 

(Steiner, 2017, s. 79) 

 

Rudolf Steiner beskriver mennesket med fire ulike eksistensnivåer bestående av rytmiske 

livssprosesser, det fysiske legemet, det kommunikative og relasjonellet, samt «selvet» eller 

«jeget» (Edlund, 2008, s. 39-56). Ifølge Steiner står «selvet» som drivkraften i mennesket, og 

at det i voksen alder blir frigjort slik at en selv er i stand til å være oppdrager i eget liv. Det er 

«selvet» som er kjerneelementet for å kunne gjøre bevisste handlinger og tenke fritt (Edlund, 

2008, s. 39-56). Steiner mente at «selvet» var sjelens midtpunkt, på samme måte som hjernen 

er kroppens (Steiner, 2015, s. 46) 
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Frihet og grenser 

Tone Strømøy skriver om viktigheten av å gi barnet frihet, slik at det selv lærer seg å gjøre 

erfaringer rundt egne handlinger (Strømøy, 2015). Grensene hun viser til blir satt for å gi 

barnet rammer, slik at det mestrer å sosialiseres, samt følge samfunnets krav og normer. 

(Strømøy, 2015, s. 34). For at dette skal muliggjøres kreves pedagogiske mål, som inneholder 

profesjonelle utførte og planlagte tiltak som systematiseres. I denne systematiseringen ligger 

bl.a. sosialisering, indoktrinering og undervisning (Strømøy, 2015, s. 15). Strømøy peker på at 

oppdragelse innebærer fysiologisk, intellektuell og følelsesmessig påvirkning som en utsettes 

for i ulike miljøer. Gjennom oppdragelsen mener Strømøy at læreren skal veilede barna slik at 

de utvikler en god selvfølelse, kritisk sans, egen identitet og omsorg for de rundt seg 

(Strømøy, 2015, s. 16). Hun viser til balansen mellom frihet og grenser som både fremmende 

for barnets utvikling, men også hemmende dersom det oppstår ubalanse (Strømøy, 2015, s. 

15). Thomas Gordon peker likeledes ut frihet som et nøkkelpunkt for å oppnå at den enkelte 

elev er i stand til å utvikle sin individuelle kreativitet og egenart (Gordon, 2008, s. 21). I 

tillegg står skolen som en vital organisasjon hvor opplæring skjer ved å fremme personlige 

forhold (snakk med oss lærer, s. 22).  

 

Strømøy viser til at omsorg innebærer et yrkesetisk og moralsk element, hvilket omhandler de 

vurderinger og verdivalg en både gjør, og unnlater å gjøre, samt hvordan det menneskesyn en 

har som lærer kommer til uttrykk i omsorgen som overføres til barna (Strømøy, 2015, s. 37). 

Hennes tanker om at frihet går ut på å lære barna å ta ansvar og vise omsorg er derfor et 

produkt av hva en som pedagog gjør i klasserommet (Strømøy, 2015, s. 37).  
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Meninger og makt 

Meninger er nysgjerrighetens fiende, skrev Markus Lindholm (Lindholm, 2021, s. 287), og 

legger i det at hvis man ved enhver tid skal mene noe om ting en ikke kan noe om, og blir 

bastant i egne meninger, da ekspanderes ikke ens nysgjerrighet, og en står i fare for å ikke 

ville undersøke og utforske temaer i større grad (Lindholm, 2021, s. 287). De komplekse 

sakene svinner med det hen i enkle løsninger som å ikke gå videre inn i temaer en allerede har 

gjort seg opp en formening om. Lindholm peker på at meninger raskt kan bli «kognitive 

parasitter», som setter seg i personligheten og blir en del av vår identitet (Lindholm, 2021, s. 

287). Dersom dette er tilfellet, mener han, vil det oppleves som et personlig angrep på oss 

dersom meningene våre blir kritisert (Lindholm, 2021, s. 287). Likhetstrekk ved denne 

tankegangen er å finne i Thomas Gordons bok Snakk med oss lærer (Gordon, 2008). Han 

viser til at vi sjeldent godtar nye idéer, uten først å forsvare vår gamle tro, og vanlige 

atferdsmønstre (Gordon, 2008, s. 215). Gordon mener elevene er likedan, at også de vil 

kjempe med stor kraft for å forsvare sine egne ideer og meninger (Gordon, 2008, s. 215).  

 

Gordon trekker frem hvordan bruk av makt i arbeidet med innlæring av samfunnets normer 

vil være svært uheldig, og at det kan føre til at elevene enten opponerer, underkaster seg, eller 

trekker seg helt tilbake til maktpresset har gitt seg (Gordon, 2008, s. 152). Som konsekvens 

ved bruk av makt i undervisningen vil en som lærer kun svekke ens egen evne til å undervise 

om samfunnets normer og verdier (Gordon, 2008, s. 213). Tilsvarende mente Steiner at 

dersom læreren ikke var i stand til å se barnets behov, og dermed kom med moralske 

impulser, ville barnet ubevisst avvise disse fordi det i «selvet» er hindringer for å ta imot slike 

belæringer (Mitchell, 2008, s. 9-10). Videre beskriver Steiner hvordan det å gi elevene ferdige 

iakttakelser og abstrakte begreper i tidlig alder vil være som å utøve vold og gripe brutalt inn i 

barnets «selv» (Steiner, 2017, s. 79), dermed vil målet om å oppdra til frihet med det svekkes. 

Han mente at dersom det skulle blitt formulert pedagogiske grunnsetninger, ville den første 

vært å lære seg hvordan en kan iaktta livet i alle dets ytringer (Steiner, 1978, s. 17).  

 

Gordon understreker viktigheten av at lærere ikke må undervise som om ulike verdisyn er 

inteteksisterende, og mener det både er deres rett og plikt til å formidle egne trosretninger, 

verdier og personlige overbevisninger (Gordon, 2008, s. 213).  
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Skolen i praksis 
 
 «We should be quiet about how we handle things in the school, that is, we should maintain a 

kind of school confidentiality. We should not speak to people outside the school, except for the 

parents who come to us with questions, and in that case, only about their children, so that 

gossip has no opportunity to arise» (Steiner, 1998, s. 10)  

 

Det er gjort lite forskning på hvordan undervisningen i klasserommet utarter seg i 

Steinerskolen, og majoriteten av forskningen som er gjort tar for seg Rudolf Steiners tekster 

(Granlund, 2013, s. 70). Lisa Granlunds doktorgradsavhandling viser dog til at det er store 

uenigheter om hvordan Steiners antroposofi både skal forstås og i hvilken grad Steiners 

kunnskapssyn skal utøves i praksis (Granlund, 2013, s. 66).  

 

Granlund stiller seg også spørsmålet om studentene ved Steinerhøyskolen kun kopierer et 

allerede ferdig undervisningsopplegg, eller om de er i stand til å tenke nytt og bringe inn nye 

former for struktur (Granlund, 2013, s. 180). Granlund peker på at både Steiners læringsteori 

og arbeidsmåter innenfor didaktikken i stor grad er satt for studentene ved Steinerhøyskolen, 

noe hun mener kan tyde på sterk intern styring og innstramming (Granlund, 2013, s.183-184).  

 

Thomas Gordon understreker at skolens formål er å utvikle elevene til å bli selvstendige 

individer, men kritiserer lærerne for å gjøre det stikk motsatte. Han mener skolen svekker 

elevenes evne til å handle ansvarsfullt, samt at elevene blir avhengige av sine lærere fordi de i 

altfor stor grad kontrollerer hva som skal læres, og hvordan (Gordon, 2008, s. 12). Gordon 

mener dog at dette ikke er lærerens hensikt, men at det skjer fordi lærerne selv ikke har lært 

hvordan de skal utvikle elevene til å bli selvstendige og ansvarsfulle (Gordon, 2008, s. 12).  

 

Svein Bøhn skriver om hvordan all undervisning i realiteten er påvirkning, og at veien til 

frigjøring og oppdragelse til frihet skjer dersom læreren tar hensyn til «selvet» (Bøhn, S., 

Schiøtz, C. & Waage, P. N) Dette innebærer å både inkludere den sjelelige og det fysiske 

legemet gjennom undervisningen, slik at hele mennesket blir inkludert i oppdragelsen. På 

denne måten mente Bøhn at vi ville være i stand til å åpne oss for andre mennesker og deres 

egenart (Bøhn, S., Schiøtz, C. & Waage, P. N, s. 27). 
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Drøfting 

Manglende undersøkelser? 

Det er bemerkelsesverdig at det er gjort til dels lite forskning på Steinerskolene i Norge, og en 

kan stille seg spørsmålet om Steiners mening om at det som foregår på skolen skal holdes 

hemmelig, fremdeles lever i beste velgående. Undersøkelsen Granlund utførte ved 

Steinerhøyskolen viser at studentene lærte seg å tenke kritisk rundt Steiners idéer og 

pedagogikk, men at det i praksis var lite rom for endringer, hvilket førte til at studentene i stor 

grad fulgte et ferdig undervisningsopplegg. Dette kan en i høyeste grad kjenne seg igjen i som 

student. I tillegg pekte hun på hvordan steinerpedagogikken og antroposofien ble forstått og 

tolket ulikt, samt utført i praksis. Fordi det ikke er gjort noen videre undersøkelse på dette 

feltet, kan en ikke slå fast hvor store disse forskjellene er, eller om de har noen konkret 

innvirkning på elevene. Mangelen på en slik type forskning kan føre til at vi ikke vet om 

kvaliteten ved skolene er god nok, fordi det ikke finnes noe organ som kan kontrollere at 

opplæringsloven følges.  
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Følger vi lærerplanen – sett i lys av resultatene  

Læreplanen spesifiserer at pedagogikken skal tilstrebe å gi elevene et godt fundament for å 

fritt orientere seg religiøst, etisk og politisk, fordi oppdragelse til frihet omhandler å styrke 

enkeltindividets kvaliteter og egenart uten styring i bestemte retninger. Med dette som et 

viktig grunnprinsipp i steinerpedagogikken er det svært bekymringsfullt å se årets 

skolevalgresultater. Der forholdet mellom rød-grønn og borgerlig side er til dels jevn i 

offentlig skole, med en fordeling på 60 – 40%, er resultatet for Steinerskolene over 70% på 

rød-grønn side og knappe 14% til de borgerlige partiene. Disse resultatene gjør det vanskelig 

å tro at elevene er blitt oppdratt til selvstendige tenkere som orienterer seg fritt politisk. En 

skole som vektlegger disse elementene burde, hypotetisk sett, da hatt en så jevn prosentdeling 

mellom partiene som overhodet mulig. Eller i det minste tilnærmet jevn oppslutning slik som 

ved de offentlige skolene. Årsakene til hvorfor steinerskoleelevene stemmer til dels likt, kan 

være mange, og fordi oppgaven ikke inneholder en undersøkelse om hvem som påvirker 

elevene mest i en politisk retning blir det vanskelig å konkludere med noe. En undersøkelse 

rundt temaet kunne tatt for seg om det er i kombinasjonen skole, hjem eller sosial 

omgangskrets som er årsaken, eller om noen av disse skiller seg spesielt ut. Har foreldrene 

selv gått på Steinerskolen, og tilhører de en spesiell side politisk sett? De offentlige skolene 

som er plukket ut ligger i samme område som Steinerskolene, og derfor kan mye tyde på at 

geografiske forskjeller ikke er en avgjørende faktor for hvorfor elevene stemmer slik de gjør. 

Dersom det skulle vise seg at skolen er en stor påvirkningsfaktor, ville det vært grunn til å tro 

at Steiners idé om oppdragelse til frihet er langt fra til stede i pedagogikkens praksis på alle 

plan. Undersøkelsen fra Sverige viser at det ikke er mulig å peke på om det er skole, hjem, 

kulturelle- eller sosiale bakgrunn som har størst innvirkning på resultatene som viste at 

elevene var aktive medmennesker med demokratiske verdier. Forskerne utelater dog ikke 

pedagogikken som noe ubetydelig. Det ville vært interessant å se en undersøkelse som også 

stilte elevene spørsmålet om hvem eller hva som hadde størst påvirkningskraft på deres 

samfunnsmessige engasjement og politisk orientering.  

 

Uavhengig av hvem som har påvirket elevene til å stemme slik det er gjort ved årets 

skolevalg, burde Steinerskolene se på disse resultatene svært alvorlig. Dette fordi arbeidet 

med oppdragelse til frihet i større grad, slik jeg tolker det, ville ført til at elevene stemte mer 

jevnt mellom rød-grønn og borgerlig side.  
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Endringer i skolen?  

Det er mye som har forandret seg innenfor Steinerskolen siden oppstarten i Stuttgart. Felles 

læreplaner ligger til grunn for undervisningen, og selv om horisontale årsplaner fremdeles 

benyttes av enkelte, er dette nå mer som et supplement for å kunne se hvilken helhet, og 

hvordan en rød tråd binder sammen og følger elevenes faglige utvikling gjennom 12 år i 

Steinerskolen.  

 

Hvorfor hver enkelt Steinerskole står fritt til å utforme supplerende læreplaner dersom det 

viser seg å være av hensiktsmessige grunner, er for meg svært uforståelig. Dette fordi det i 

stor grad er lærerens personlige tilnærming til oppgaver som utøves, hvilket fører til svært 

ulik praksis fra lærer til lærer (Moen, 2014). I tillegg viser resultatene fra Granlunds 

undersøkelse at Steinerskolen allerede har antroposofien som en utslagsgivende faktor for at 

pedagogikken utøves svært ulikt fra skole til skole. Dette resulterer i at det i offentlig skole 

kun burde være lærerne som gjør at undervisningen viser seg forskjellig, mens det i 

Steinerskolen er både lærere, ulik tolkning av antroposofien og supplerende læreplaner.  
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Individualisering og kategorisering 

Forskerne som foretok undersøkelsen ved de svenske Steinerskolene plukket ut 

spørreskjemaenes svar som gjaldt medmenneskelig moralsk kompetanse og holdninger, som 

et negativt funn. De bemerket seg at enkelte av svarene opplevdes som «destruktive» og 

«ubrukelige», hvilket ble tolket som et resultat av Steinerskolens sterke fokus på individet. 

Det opplevdes som en stahet i svarene, og forskerne advarte med det mot at egoisme raskt kan 

få fotfeste dersom individet i for stor grad settes i sentrum i skolen og undervisningen. 

Problemet som kan oppstå dersom egoisme får et stort spillerom er manglende evne til å 

inngå kompromisser, samt dårlig tilpasningsevne. Lærere er forbilder for sine elever, og det 

må derfor være mulig å si at om en lærer opptrer egoistisk og har vanskeligheter med å inngå 

kompromisser vil det kunne resultere i at elevene utvikler lignende karakteristiske trekk. I en 

tidligere praksisperiode fikk jeg høre om hvor overdrevent individualisert enkelte elever var, 

og at dette skyldtes bruken av sosiale medier, foreldre som roste barna for hver miste lille ting 

osv. Elevene ble sett på som egoistiske, og det ble nevnt hvor vanskelig det var å lære de til å 

ta hensyn til sine medelever. Foreldrene ble i stor grad trukket inn som hovedgrunn til hvorfor 

disse elevene oppførte seg som de gjorde, og at også foreldrene enten var egoistiske eller 

vanskelige å samarbeide med. Det hele opplevdes som om lærerne hadde falt til ro med denne 

kategoriseringen. Om egoismen blant elevene skulle være i anmarsj også her, ville det vært på 

sin plass å undersøke hvorfor dette skjer, og om pedagogikken spiller inn som et 

utslagsgivende element i det forskerne peker på som et negativt funn. For om vi som lærere 

praktiserer steinerpedagogikkens fokus på individet og selvet i for stor grad, og at dette skulle 

vise seg å legge til rette for en negativ trend, ville det vært svært uheldig om så var tilfellet.  

 

Den andre siden av det hele er om steinerpedagogikkens didaktikk med syvårsperiodene kan 

føre til en kategorisering av elevene. Steiner var svært tydelig på hvilke elementer ved 

pedagogikken som skulle brukes innenfor de ulike periodene, og hvordan dette skulle 

appellere til tanke-, følelses-, og viljeslivet (Mathisen, 2014, s. 8-9). Gjennom denne måte å 

arbeide metodisk didaktisk på kan det tenkes at det finnes en risiko for at en ikke tar hensyn 

til individuelle forskjeller utviklingsmessig, og med det ikke makter å appellere til barnets 

behov i rett tid. Et eksempel på dette ville være om det i en 9. klasse, altså innenfor barnets 

tredje syvårsperiode, ble vurdert dithen at alle elevene var godt innlemmet i puberteten. 

Læreren arbeidet målrettet for å vekke elevenes tankeliv, og elevenes undervisning ble nå i 

stor grad rettet mot å bruke egen dømmekraft. Arbeidet mot å gjøre elevene til frie, 

selvstendige tenkere, i stand til å reflektere og handle etisk ansvarlig står med andre ord i 
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fokus. Dessverre er det noen elever læreren ikke legger like godt merke til i klassen, og disse 

har enda ikke nådd kjønnsmodningen. For dem er det da ifølge Steiner enda ikke tid for mer 

abstrakte begreper og tenkning i undervisningen. Det blir nå utøvet en brutal inngripen i 

«selvet» hos disse elevene, fordi «selvet» enda ikke er i stand til å gripe inn i denne formen 

for undervisning. Dette vil igjen føre til, slik Steiner så det, at oppdragelsen til frihet hemmes 

(livsbetingelser) Så lett kan det altså skje at vi bryter med Steiners ideer om oppdragelse til 

frihet, og utøver en voldsinngripen av «selvet» dersom vi kategoriserer elevene i for stor grad. 

Og det hele skjedde kun fordi vi fulgte hans teorier om syvårsperiodene.  

 

Skillet mellom individualisering i negativ forstand og kategorisering virker syltynt. På den 

ene siden må lærere være svært påpasselige med å ikke individualisere elevene i så stor grad 

at de blir egoistiske, mens på den annen side skal pedagogikken følge syvårsperiodene som 

kan føre til at vi kategoriserer elevene dersom vi ikke tar individet på alvor. Ikke minst blir 

det en viktig påminnelse på hvordan vi selv som lærere bør fremtre, og at også vi må unngå å 

bli egoister fordi vi da står i fare for å miste evnen til å tilpasse oss. Lærere er i aller høyeste 

grad forbilder for sine elever, så hvordan ville en kompromissløs og egoistisk person forvaltet 

denne rollen? I tillegg er det nødvendig å stille seg spørsmålet om en slik kategorisering som 

syvårsperiodene kan medføre, egentlig er etisk forsvarlig å drive med.  

 

Til sist anser jeg kategorisering etter temperament eller kroppsform som en svært overfladisk 

og nesten lettvin måte å «løse» problemer på. Jeg har vært vitne til hvordan lærere benytter 

seg av denne kategoriseringen som en måte å unnskylde elevenes oppførsel på, fremfor å 

veilede elevene til å handle, eller oppføre seg bedre mot deres medelever. Det ville vært 

interessant å vite i hvilken grad Steiners inndeling i de fire temperamentene benyttes av 

steinerpedagoger, og om dette i så tilfelle kan vise seg å være hensiktsmessig eller ei. En 

avklaring på om dette er blitt modernisert, moderert eller tatt helt ut av vår pedagogiske 

praksis ville vært på sin plass.  
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Læreren 

Lærerens oppgave er å undervise og lære elevene til å forstå samfunnets normer og verdier, 

som er fastsatt av samfunnet som helhet. De åpner dermed ikke opp for tolkning, og det er 

derfor viktig at det er en felles forståelse for hva disse innebærer. En presisering av normer og 

verdier, samt vårt yrkesetiske ansvar som lærere kunne med fordel tatt en større plass i 

utdanningsløpet til fremtidens steinerskolelærere. Per dags dato er det meg bekjent kun 

Læreren i etikkens lys og Pedagogikk – en grunnbok som er oppført som pensum for 

lærerstudentene ved Steinerhøyskolen. Undervisningen i pedagogikk omfatter dog temaer 

som klasseledelse, skole- og hjem samarbeid o.l. og jeg vil si det muntlig sett er til dels godt 

ivaretatt. De yrkesetiske retningslinjene for hvor mye vi skal mene oppleves som mangelfullt.  

Erfaringsmessig er det til dels mye undervisning på Steinerhøyskolen som omhandler hvordan 

vi som lærere oppfører oss i klasserommet, og foran barna, samt presisering og bevisstgjøring 

rundt det å være et godt forbilde for elevene våre. Slik jeg tolker Steiners bok «Kunsten å 

undervise» forstår jeg han som en mann med sterke meninger rundt hva som ligger i vårt 

yrkesetiske og moralske ansvar, men etter undersøkelsen til Granlund, som viser at hans 

pedagogikk praktiseres svært ulikt, vil det kunne resultere i at slike retningslinjer også viser 

seg forskjellig fra skole til skole, og fra lærer til lærer. Det er i så tilfelle svært uheldig, da alle 

barn bør ha rett på like godt utarbeidede retningslinjer som lærerne til enhver tid tilstreber å 

følge. Det yrkesetiske ansvaret en har som lærer er vanskelig å komme utenom, samt hvordan 

vi som pedagoger skal kunne gi elevene et like godt grunnlag dersom vi tolker samfunnets 

normer og regler ulikt. Skal Strømøy tas på ordet må vi definere samspillet mellom frihet og 

grenser, samt i større grad enes om hvilke samfunnsmessige normer og verdier som skal 

fremmes slik at elevene blir selvstendige.  
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Hva skal vi mene? 

Jeg tror ikke løsningen, når det kommer til den påvirkningskraften vi som lærere besitter 

ligger i å enten være objektive i samtale om ulike temaer, eller i full grad å være åpen om 

både tro og livssyn. Det ligger nok mer i en balansegang, hvor vi greier å trekke oss litt 

tilbake med egne meninger når det oppstår diskusjoner i klasserommet. Fra egen erfaring vet 

jeg at å engasjere seg. i en politisk sak som klassen i fellesskap diskuterer, oppleves det som 

svært sårbart dersom majoriteten, sammen med lærer, står på den andre siden enn hva en selv 

gjør som elev. I slike sammenhenger bør læreren heller opptre som en ordstyrer som kan 

hjelpe elevene til å føre debatten på en seriøs og respektfull måte, heller enn å sette seg selv 

på den ene siden av saken. Et flertall av de lærerne jeg har møtt i Steinerskolen har blitt 

opplevd som svært bastante i sine meninger, og har i flere tilfeller lukket ørene for andres 

synspunkter. Jeg opplevde meningene som homogene, og at det kreves mye å stille spørsmål 

ved noe som virket fastsatt i miljøet. Dette ofte i saker som angår miljøvern, matproduksjon 

og dyrevelferd. Saker som assosieres med den rød-grønne siden i politikken, og etter mitt syn 

speiler årets valgresultater for Steinerskolene. Dersom elevene ikke er sterke nok i seg selv 

tror jeg dette kan føre til at en gir etter og godtar lærerens påstander uten videre å utforske 

temaet. Kompleksiteten rundt politiske spørsmål svinner med det hen, og meningene man 

sitter igjen med blir grunne. Vi åpner heller ikke opp for nysgjerrighet og meningsutveksling 

dersom vi tviholder på våre egne meninger, hverken for oss selv eller elvene. Til syvende og 

sist er det elevene som skal oppdras til å bli selvstendige tenkere som står fritt til å orientere 

seg politisk, og ikke læreren som skal opptre egoistisk ved å fremme egne sterke meninger for 

enhver pris. 

 

Steiner mente en pedagogisk grunnsetning burde være at en lærer seg å iaktta livet i alle dets 

ytringer, og hvordan de tidlige begrepene som blir gitt barn er en direkte maktinngripen i 

barnets «selv», hvilket vil svekke oppdragelsen til frihet (Steiner, 2017, s. 79). På bakgrunn 

av dette kreves det en åpenhet, både for selvet og de ulike meninger en kommer i møte. Dette 

må med andre ord også inkludere våre egne meninger, gjennom et oppgjør med dem, slik 

Lindholm peker på. For først slik vil grepet om meningene løsne, og nyansene vil komme 

tilsynet, slik at vi oppnår en åpenhet til å lytte til andres oppfatninger og tanker. Med det sagt 

blir det en hårfin grense mellom det å være tro mot hvem en er, og ikke la det bli en autoritær 

del av undervisningen hvor en prakker sine egne meninger på elevene som formaning av noe 

slag. Men hvordan gjøres dette i praksis? Greier man denne balansegangen, og samtidig få 

elevene til å utvikle sine egne synspunkter og stå sterkt i disse? Det kan se ut til at slike idéer 
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om klasseledelse fungerer svært godt på papiret, at det er mulig å balansere mellom egne 

holdninger og verdier, men samtidig lytte og undersøke elevenes synspunkter. La oss si det 

slik at en lærer er et godt og trygt forbilde for elevene sine, de ser opp til denne personen som 

har fulgt klassen i flere år. Denne læreren har bastante meninger rundt miljøvern, og det er 

tydelig hvilken side i politikken hun står på. Hvordan kommer man utenom at dette ikke har 

en påvirkning på elevene? Det kan være vanskelig å se at dette eksempelet kan ha negativ 

innvirkning på elevenes skolegang, ettersom erfaringen tilsier at de fleste steinerlærere har 

sterke og homogene meninger når det kommer til det grønne skiftet. Problemet oppstår når 

elevenes oppdragelse til frihet påvirkes i så stor grad av lærere med sterke meninger at 

nysgjerrigheten hemmes. Det er noen etiske grunnprinsipper som er satt i læreplanverket, og 

som nok bidrar til at dette eksempelet ikke skremmer så mange. Under Kunnskap & etikk 

(Mathisen, 2014, s. 10) legges det nemlig føringer for at undervisningen skal preges av en dyp 

respekt for naturen og naturens mangfold, samt konsekvenser ved å påvirke og endre dens 

kretsløp (Mathisen, 2014, s. 10). Slike etiske retningslinjer for undervisningen er langt fra 

provoserende ved første øyekast, men ved et dypdykk i årets skolevalgresultater for 

Steinerskolen kan det oppfattes som om elevenes oppdragelse til frihet egentlig er 

oppdragelse til miljøvern. Dette fordi den rød-grønne siden av politikken raskt kan assosieres 

med vern av natur. For lærere med et sterkt engasjement for miljøvern kan en forestille seg at 

slike retningslinjer virker enda mer oppmuntrende for å fremme og ilegge deres meninger på 

elevene. Det ville vært interessant å vite om disse retningslinjene gjør at å være 

klimaskeptiker og steinerskolelærer blir en umulig oppgave. Lignende formål med 

opplæringen er dog å finne i opplæringslovens paragraf 1.1. (Opplæringslova, 2021)  

 

«Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevvist. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad.» (Opplæringslova, 2021).  

 

Dette gjør at det ikke er enestående hvordan Steinerskolen formulerer sine retningslinjer, men 

at tanken om å gjøre elevene miljøbevisst er felles for alle skoler. Skolevalgresultatene fra 

årets valg viser dog at det er forskjeller mellom offentlig skole og Steinerskolen, hvilket kan 

tyde på at det enten i sosial- og kulturell bakgrunn, familiens engasjement, eller 

pedagogikkens praktisering er store forskjeller mellom hvordan elevene stiller seg til disse 

spørsmålene. I mangel på videre forskning kan vi dessverre ikke fastslå noe som helt sikkert.  
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Avslutning og konklusjon 

«I hvilken grad skal lærerens holdninger og verdier komme til uttrykk i klasserommet for å 

ivareta Rudolf Steiners idé om oppdragelse til frihet?» Funnene i oppgaven viser at dette 

spørsmålet gir svært komplekse svar, og manglende konkrete retningslinjer. Jeg opplever at 

mye er opp til den enkelte lærer i Steinerskolen, og jeg savner tydeligere føringer, samt mer 

forskning.  

 

Det har vært utfordrende å lete i Steiners litteratur, både på grunn av språk, men også 

manglende innholdsfortegnelser. Med språket, og tolkningsrommet Steiners tekster åpner for 

er det ikke rart at praktiseringen av pedagogikken og antroposofiens involvering er til dels 

ulik fra skole til skole.   

 

Jeg tror det er svært vanskelig å unngå å påvirke elevene, men hvordan vi velger å gjøre dette 

er avgjørende for om elevene blir selvstendige og frie mennesker eller ikke. Formaninger og 

bastante meninger bør til enhver tid unngås, da konsekvensene av dette kan være store. Vi må 

som lærer legge til rette for at de elevene med andre synspunkter og meninger enn 

majoriteten, også får slippe til og få sin plass i klasserommet.   

 

Individualiseringen og kategoriseringen inneholder hårfine grenser som det er svært lett å 

tråkke over. Også her trengs det mer forskning for å se i hvilken grad dette gjøres i praksis. 

Om kategorisering basert på kroppsfasong og temperament i nyere tid har noen forankring i 

forskning, ville vært avgjørende for om dette skal få fortsette å ha fotfeste blant steinerlærere.   

 

Uavhengig av hvilke årsaker som ligger til grunn for at elevene stemte slik de gjorde, er jeg 

sikker på at de ville stemt mer jevnt dersom oppdragelse til frihet i større grad var til stede i 

undervisningen. Av hensyn til skolevalgresultatene kan det tyde på at steiners idé om 

oppdragelse til frihet ikke har kommet til sin rett. 
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