
Kunstpedagogisk
videreutdanning
i tegning og maling
studieåret 2022/2023

Denne videreutdanningen
henvender seg til deg som

• ønsker å bli mer fortrolig med             
formidling av maling og tegning ut fra               
steinerskolens fagplaner.                                                                                    

• er klasselærer eller faglærer.
• ønsker kunstnerisk inspirasjon,        

fordypning og fornyelse.
• ønsker fordypning i kunstformidling, 

kunstpedagogikk og kunstfilosofi.

Undervisning foregår på
Steinerhøyskolen
mandag til fredag kl 9.00 – kl 15.00

Maling/tegning 1
høsten 2022 i ukene 37, 45 og 46 

Maling/tegning 2
våren 2023 i ukene 3, 11 og 12

Utgifter til videreutdanningen er NOK 
11.650 + materialutgifter pr semester.

Et bestått semester gir 15 studiepoeng.

Påmelding
Steinerhøyskolen, Prof. Dahls gate 30,
+ 47 22 54 05 90
www.steinerhoyskolen.no/studier/kunst-
og-handverk



Målet med de kunstpedagogiske videreutdan-
ningene er at deltakerne skal oppnå en god og 
kreativ forståelse for det prosessuelle i et
kunstnerisk arbeid. Derfor vektlegges reflek-
sjon over sanseerfaringer, eksperimentering 
og kunstnerisk fordypning gjennom gjentakende 
øvelser.
Mellom modulene arbeider deltakere med 
praktiske oppgaver. Hver modul avsluttes med 
en skriftlig oppgave.

Kontaktlærer og kursansvarlig
Marius Wahl Gran: 
marius.wahl.gran@steinerhoyskolen.no
Tlf.: +46 70 889 78 45

Dette videreutdanningstilbudet tilbyr
Maling/tegning 1 (høst 2022)

• Fargelære, ulike teorier
• Øvelser i akvarell, grunnleggende pedago-

giske øvelser og egen utprøving
• Pigmenter og innføring i materiallære
• Fordypning i formtegning
• Forelesninger og bearbeiding av kunsthisto-

riske motiver
• Billedbetraktning / kunstnerbiografier
• Utstillingsbesøk / ekskursjoner
• Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Maling/tegning 2 (vår 2023)
• Ulike fargeteorier
• Maleteknikker i akvarell, tempera og akryl 
• Tegneteknikker i kull, tusj og blyant
• Billedbetraktning / kunstnerbiografier
• Forelesninger og bearbeiding av kunsthisto-

riske motiver
• Utstillingsbesøk / ekskursjoner
• Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Medvirkende
lærere
Marius Wahl Gran
Maleri i ulike teknikker
Førstelelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen

Sidsel Hovland
Bearbeiding av kunsthistoriske motiv
Høyskolelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen

Henrik Thaulow
Tegning
Høyskolelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen

Henrik Holm
Kunstfilosofi
Professor i filosofi ved Steinerhøyskolen


