
Kunstpedagogisk
videreutdanning
i modellering
og kunsthåndverk
studieåret 2022/2023

Denne videreutdanningen
henvender seg til deg som

• ønsker å bli mer fortrolig med formidling             
av forming ut fra steinerskolens fagplaner                                                                                                                                       

• er klasselærer eller faglærer
• ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning  

og fornyelse
• ønsker en fordypning i kunstformidling, 

kunstpedagogikk og kunstfilosofi

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

Modellering
høsten 2022 i ukene 37, 45 og 46.

Kunsthåndverk
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 videreut-
danningene er at deltakerne skal oppnå en 
god og kreativ forståelse for det prosessuelle 
i et kunstnerisk arbeid. Derfor vektlegges 
refleksjon over sanseerfaringer, eksperimen-
tering og kunstnerisk fordypning gjennom 
gjentakende øvelser.

Mellom modulene arbeider deltakerne med 
praktiske oppgaver. Hver modul avsluttes 
med en skriftlig oppgave.

Kursansvarlig, Modellering: 
Odd Lindbråten
odd@tingvang.no
Tlf: 41573307

Kursansvarlig, Kunsthåndverk: 
Henrik Thaulow
henrik.thaulow@steinerskolen.no
Tlf: 97663466

Medvirkende lærere
Odd Lindbråten
Forming, Modellering
Høyskolelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen
Henrik Thaulow
Læreplanarbeid, Materialer/verktøy
Høyskolelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen
Sidsel Hovland
Bearbeiding av kunsthistoriske motiv
Høyskolelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen
Marius Wahl Gran
Farge knyttet til form
Førstelelektor i Steinerpedagogikk ved
Steinerhøyskolen
Henrik Holm
Kunstfilosofi
Professor i filosofi ved
Steinerhøyskolen

Dette videreutdanningstilbudet tilbyr
Modellering (høst 2022)

• Grunnleggende materiallære gjennom bearbei-
delse av leire og gips.

• Forskjellige øvelser og betraktninger av hva 
form er og hvordan man kan bruke materialer 
og ulike teknikker til å uttrykke seg.

• Selvstendig arbeid og oppgaver i klassesam-
menheng.

• Utstillingsbesøk / ekskursjoner.
• Planlegging og forarbeid til semesteroppgave.

Kunsthåndverk (vår 2023)
• Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, 

tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steiner-
skolens læreplan i faget kunst og håndverk.

• Enkle trykkteknikker.
• Kunstneriske bearbeidingsmåter av fagstoff.
• Øvelser i å utvikle og gjennomføre formingsun-

dervisning på noen klassetrinn.
• Utstillingsbesøk / ekskursjoner.
• Planlegging og forarbeid til semesteroppgave.


