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«Som pedagog skal man se gjennom 
utfordringene slik at det som gjemmer seg 
i mennesket får komme frem»    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     (Steinerskolen.no, helsepedagogikk, 2022) 
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ADHD I SKOLEN 

      PRAKTISK, KUNSTNERISK OG FYSISK      

UNDERVISNING FOR ELEVER MED ADHD-DIAGNOSE 

 

  ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en tilstand 

der vedkommende med ADHD har en adferd knyttet til hovedområdene 

oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet (Engh, 2014, s. 9). Disse utfordringene 

kan sies å skape et spesielt behov for tilrettelegging hos dem som har diagnosen. Storø 

skriver at sosialpedagogikk kan forstås som en samlebetegnelse for pedagogisk orienterte 

handlinger. Disse handlingene retter seg mot barn og ungdom med hjelpebehov og tar sikte 

på å bidra til å inkludere klientene i sosiale fellesskap og hjelpe dem med å løse problemer 

(Storø, 2008, s. 30). Temaet i oppgaven er derfor relevant å se på i forhold til 

sosialpedagogikk som fagområde, fordi man i sosialpedagogikken søker å tilrettelegge best 

mulig for integrering og samhandling for mennesker med spesielle behov. Med denne tanken 

i bunnen ønsker jeg å se nærmere på situasjonen til barn og unge med ADHD i skolen og 

hvordan man kan tilrettelegge slik at de kan føle seg inkludert, ha en god skolehverdag og 

slik sett bedre livskvalitet enn om denne tilretteleggingen ikke hadde funnet sted. 

 En god skole er noe Rudolf Steiner søkte å etterstrebe for alle elever uansett sosial 

bakgrunn (Stabel, 2016, s.22) og andre forutsetninger (Weisser, 2020, s. 19). Dette er noe av 

selve grunntanken bak etableringen av den første steinerskolen (Stabel, 2016, s. 22, og 

Weisser, 2020, s.19). I søken etter å skape engasjement i undervisningen ble det lagt opp til at 

kunnskapen i stor grad skulle læres gjennom kunstneriske uttrykk og praktiske oppgaver 

(Steinnes, 2004 s. 400). I og med at barn med ADHD har lett for å miste fokus og 

konsentrasjon, samt at de fort kjeder seg og blir urolige, kan det sies at en læringsmetode der 

det å skape engasjement med praktisk arbeid og kunstnerisk utøvelse, hvor man gjør noe 

aktivt og ikke bare må sitte stille, kan være positivt. Slik sett kan det tenkes at 

steinerpedagogikken kan være spesielt gunstig for barn med ADHD. 

 Konkret vil jeg derfor undersøke hvordan steinerpedagogiske metoder med vekt på 

praktiske, kunstneriske og fysiske aktiviteter kan bidra til å lette vanskene hos elever med 

ADHD, og problemstillingen for oppgaven lyder som følger:  

Hvordan kan praktisk, kunstnerisk og fysisk undervisning underlette 

skolehverdagen for elever med ADHD-diagnose?  
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Ordet underlette i problemstillingen forstås som å bedre, gjøre lettere, forenkle både 

fysisk og psykisk. Praktisk, kunstnerisk og fysisk refererer både til selve 

undervisningsmetoden i steinerpedagogikken der man bruker metoder som ofte er praktiske, 

fysiske og kunstneriske for å undervise teoretiske temaer, samt de enkelte praktiske, 

kunstneriske og fysiske fagene som blant annet maling og tegning, musikk, eurytmi, 

gymnastikk, folkedans, hagebruk og skolekjøkken. 

 Hovedkilder for oppgaven er Barn og unge med ADHD i skolen av Roar Engh, Kan de 

ikke bare ta seg sammen av Lisbeth Iglum Rønhovde, Menneskets sanser, hvordan kan de 

pleies? av Willi Aeppli, Kunst og undervisning i steinerskolen av Hanne Weisser og 

artikkelen Rudolf Steiner:Pedagogikk som kunstnerisk aktivitet av Jenny Steinnes. Jeg har 

også vært så heldig å få stille forfatter og avdelingsleder i den offentlige barneskolen, Pernille 

Dysthe, og musikkterapeut Carlo Cagliardi spørsmål knyttet til oppgaven. Annen litteratur 

presenteres i egen litteraturliste. 

 Hoveddelen av oppgaven er delt i fem, med underkapitler. Den første delen 

presenterer teori om ADHD-diagnosen og hva det kan innebære av utfordringer, medisinbruk 

samt at ADHD eventuelt også kan ha positive sider. ADHD er en diagnose og forskningen 

mener klart at dette er noe som eksisterer og har utgangspunkt i en kjemisk ubalanse i hjernen 

(Gow, 2021, s. 111). Det finnes samtidig kritikk som mener at symptomer på ADHD er 

følger av andre livshendelser og en reaksjon på omgivelsene og ikke bare et nevrologisk 

fenomen. Som utgangspunkt for å skrive oppgaven er det naturlig å akseptere at ADHD 

eksisterer. Likevel ser det siste underkapittelet i del én på kritikken omkring ADHD som 

diagnose på grunn av at det finnes interessante perspektiver i denne kritikken som kanskje 

kan bidra til å forstå muligheter for å lette utfordringer hos dem som sliter med disse 

symptomene, uansett om man er enig i om diagnosen eksisterer eller ikke. Del to av 

oppgaven gir en kort oversikt over steinerpedagogikken, Steiners ideer om kunst, og i grove 

trekk hvordan undervisningen er lagt opp i praksis ved steinerskolen. Videre går del tre kort 

inn på Steiners menneskesyn og sanselære. Dette for å ha et grunnlag for hvordan man kan 

tenke seg at antroposofien kan forholde seg til ADHD. Med bakgrunn i teori fra del én og 

henvisning til nye kilder, drøftes det i del fire og fem, i forskjellige underkapitler, både 

hvordan ADHD kan sees fra et antroposofisk perspektiv (selv om det er lite litteratur om 

dette, peker Soldner på momenter fra Steiners menneskesyn som kan indikere hvordan 

ADHD delvis vil kunne oppfattes fra en antroposofisk synsvinkel) og hvordan praktisk, 

kunstnerisk og fysisk undervisning kan underlette vansker hos elever med ADHD. I del fem 

presenteres resultater fra et pilotforskningsprosjekt fra USA som omhandler hvorfor 
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steinerpedagogikk ser ut til å fungere godt for dem med ADHD. De neste kapitlene drøfter 

om det er mulig å endre tilstanden for dem med ADHD, tilrettelegging for det individuelle 

barnet og hvordan omgivelsene kan skape vansker eller bidra til positiv utvikling. Etter 

hoveddelen kommer en avslutning med oppsummering av oppgaven og refleksjoner omkring 

hvordan steinerpedagogikken med sine praktiske, kunstneriske og fysiske fag kan underlette 

skolehverdagen til elever med ADHD. 
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«Å ha 13 TV- kanaler på full styrke rett  
inn i hjernen samtidig –  
og ha mistet fjernkontrollen » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

(Rønhovde, 2010, sitert i Røhnhovde, 2018, s. 44) 
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         ADHD 

 ADHD, diagnose og symptomer  

         ADHD defineres som en nevrologisk utviklingsforstyrrelse (Engh, 2014, s. 10). 

Nevropsykologiske undersøkelser av voksne med ADHD avdekker at signaloverførselen i 

hjernen til en med ADHD går noe saktere enn hos andre som følge av et lavt nivå av stoffene 

serotonin som blant annet regulerer humør, og dopamin som innvirker på bevegelser, mental 

tilstedeværelse og konsentrasjon (Gow, 2021, s. 111). Dette fører til problemer med fokusert 

og vedvarende oppmerksomhet (særlig ved distraherende stimuli), problemer med å holde 

tilbake og hemme responser, samt problemer med arbeidsminnet (Dramsdahl, 2012, referert i 

Engh, 2014, s. 9 og 10).  

      

ADHD hos barn 

I Norge er det i følge Engh ca 35.000 (4%) av barn i skolealder som har ADHD 

(Engh, 2014, s.16). Engh skriver at vanskene må ha startet før barnet fyller syv år og ha vart i 

minst seks måneder, og vanskelighetene må sammenliknes med det som er oppfattet som 

normal adferd hos barn i tilsvarende alder for å få diagnosen (Engh, 2010, s.10). Videre 

skriver han at ADHD ofte oppdages etter at barn har begynt på skolen, fordi det da blir 

tydeligere at de har problemer med å konsentrere seg og er urolige i en skolesetting hvor det 

er større krav til nettopp dette (Engh, 2014, s. 10). I følge Ogden er typiske følger av lidelsen 

hos barn at de har lett for å dagdrømme, svarer uten å tenke seg om, har vanskelig for å sitte 

rolig, sjenerer andre med lyder og bevegelser, har vanskelig for å vente på tur og tenke seg 

om før de handler. Noen er vedvarende uoppmerksomme, lette å distrahere, impulsive, 

avbryter, forlater uferdige oppgaver, viser overaktivitet og rastløshet når de skal sitte stille og 

mister lett interessen for det de holder på med. Mindre barn kan være grovmotorisk urolige 

og eldre ungdommer har uro i fingre, tær, ben og armer. De kan ofte være uforsiktige, bryte 

regler, handle uten å tenke seg om da de ikke klarer å se for seg konsekvenser av handlinger, 

eller de viser ikke vanlig tilbakeholdenhet og forsiktighet og har problemer med å tenke 

planmessig og strategisk (Ogden, 2015).  

 

ADHD hos jenter og gutter 

Litteraturen om ADHD skiller mellom jenter og gutter med diagnosen og uttrykker at 

de ofte har ulike typiske trekk. Det kan være vanskeligere å oppdage ADHD hos jenter i 

tidlig alder fordi de ikke alltid har den samme hyperaktiviteten som guttene, selv om de ofte 
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har den samme konsentrasjonssvikten (Engh, 2014, s.15). Engh viser til at hyperaktivitet som 

symptom er mer synlig og derfor lettere å oppdage. Likevel er det i følge Engh ikke slik at 

jenter med ADHD nødvendigvis har det mindre vanskelig, eller at deres tilstand er mindre 

alvorlig enn hos gutter med ADHD. Selv om jenter med ADHD ofte i følge Engh viser mer 

empati og sosial kompetanse en gutter generelt, så kan de emosjonelle erfaringene fra et liv 

med ADHD føre til manglede selvtillit, depresjoner og spiseforstyrrelser (Engh, 2014, 

s.14). Tristhet og depressive hendelser er for øvrig vanlig hos flere av dem som har diagnosen 

ADHD, både gutter og jenter (Engh, 2014, s. 18). 

 

            Medisin 

Ørstavik viser til at 80 prosent av barn og unge med ADHD-diagnose har fått resept 

på medisiner (Ørstavik, 2016, referert i Dragland, 2021, s. 58), og i følge Solhaug ligger 

Norge på topp når det gjelder antall diagnostisert med ADHD (Solhaug 2018, referert i 

Dragland, 2021, s. 58). Moncrief viser til studier som tyder på at medikamentene endrer 

dopamintransporten og at de etter kort tid har en høy effekt i forhold til det å konsentrere seg 

og virker godt mot oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet. Men at undersøkelser etter 

regelmessig dosering viser at store doser øker tvangsatferd og annen uro i kroppen, mens 

mindre doser gir en god følelse, ro og konsentrasjon (Moncrief, 2011, referert i Dragland, 

2021 s. 59). Selv om riktig dose medisiner kan ha enkelte positive virkninger for barn med 

ADHD, har medisinene også bivirkninger som ikke er positive. Moncrief nevner for 

eksempel at man hos barn ser at de ikke lenger er så interessert i omgivelsene, blir flatere 

emosjonelt, responderer mindre, kroppen blir mindre aktiv, de blir mindre nysgjerrige og 

viser ikke så mye interesse for nye utfordringer (Moncrieff, 2011, referert i Dragland, 2021, 

s. 59 og 101). I følge Charach har langvarig bruk og høyere doser også hemmende effekt på 

veksten sammenlignet med dem som bruker lavere doser over kortere tid (Charach, 2006, 

referert i Dragland, 2021, s. 61). Andre vanlige plagsomme bivirkninger av ADHD-medisiner 

er i følge Gow søvnproblemer, tiks, hodepine, vondt i magen, irritabilitet og anorexia (Gow, 

2021, s 65).  

 

  ADHD, – kritikk og alternative forklaringer  

Den vanlige oppfatningen er at ADHD kun er en nevrologisk lidelse og har noe med 

hjernen å gjøre. Men selv om de med ADHD ofte er ukonsentrerte, kan de også i følge Zeiner 

ha lange perioder med konsentrasjon når de er interessert i en ting (Zeiner, 2010, s. 29). Engh 
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kommer med eksempler på at mennesker med ADHD på grunn av evnen til å jobbe veldig 

konsentrert når de er interessert i noe og finner sitt område, kan være av dem som oppnår 

svært gode resultater (Engh, 2014, s. 22). Man vet altså ikke nøyaktig hva som er årsaken til 

tilstanden, eller hvorfor mennesker med ADHD kan se ut til å plutselig være svært 

konsentrerte. Det åpner opp for at det kan finnes faktorer som ikke kan forklares kun fra et 

medisinsk ståsted.  

Løkke mener samfunnets måte å behandle barn og unge med vanskelig adferd og 

lærevansker ved å gi dem medisinerer for å se en rask bedring, er som en type straff og 

disiplinering (Løkke, referert i Dragland, 2021, s. 64). Han uttrykker at det mange ganger i 

tillegg til, og i større grad enn nevrologiske årsaker kan være noe i miljøet hvor barn og unge 

utvikler seg som forårsaker oppførselen. Symptomer kan komme som følge av at de har det 

vanskelig av ulike årsaker, for eksempel etter mishandling eller andre ting i omgivelsene, slik 

at dette stadig vekk påvirker konsentrasjonsevnen og andre deler av personligheten (Løkke, 

referert i Dragland, 2021, s. 64 - 65).  

Rønhovde viser til at det er et alarmerende høyt antall barn med ADHD som er født i 

siste kvartal det året de begynner på skolen sammenlignet med dem som er født tidlig på året 

(Rønhovde, 2018, s. 21). Dette kan tyde på at barna blir diagnostisert rett og slett på grunnlag 

av alder og fordi de ikke er like modne som dem som faktisk er nesten et år eldre.  

Antall med ADHD har i følge Soul økt siden begynnelsen av 2000-tallet (Soul, 2015, 

s.1), men samfunnet de siste årene har også endret seg mye og barn har en annen type 

oppvekst enn før. I følge Louv er barn i større grad omgitt av teknologi og i stedet for å gå ut 

i naturen og finne på uteaktiviteter med andre barn bruker de mye mer tid på innendørs 

aktiviteter som dataspill, sosiale medier og annen skjermbruk som TV, pc og mobiler der de 

isolerer seg fra omverdenen. Louv skriver at mangelen på kontakt med naturen og sosial 

personlig kontakt i forskjellige kontekster gir fundament for mulige psykiske og fysiske 

alvorlige konsekvenser, og studier viser at barn og unge som ofte er inne på grunn av 

manglende interesse og nysgjerrighet overfor andre typer aktiviteter, har mer tendens til å 

utvikle depresjon og angst (Louv, 2005, referert i Dragland, 2021, s. 61).  
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«Steinerskolen arbeider innenfor en 
pedagogisk tradisjon som helt siden Platon 
og Aristoteles har fremholdt at den 
intellektuelle læringen må bygge på et 
grunnlag av emosjonelle og praksisrettede 
erfaringer...dette siden antikken har vært 
velkjente og praktiserte pedagogiske 
prinsipper, spesielt Pestalozzis hodets, 
hjertets og håndens læring»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mathiesen, 2006) 
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             Steinerpedagogikken, kunsten og mennesket 

Pedagogikken 

«Steinerskolene er bygget på en pedagogisk idé der kunst og kunstnerisk virksomhet 

gjennomtrenger hele skolen. Det gjelder undervisningen i alle fag, timeplanens struktur, 

skolegårdens og skolebygningenes utforming, lærernes utdanning, lærermøtenes karakter 

osv.» (Mathiesen, 2006).  

Utvikling og læring blir sett i sammenheng med hele livsløpet der lærerens arbeid er å 

vekke til live lyst for læring ved å engasjere ikke bare tanken, men også elevenes følelser og 

vilje til praktisk handling, og å legge til rette for å oppøve sansene. (Mathiesen, 2006). 

 

Kunsten 

Steiner mente at man via kunsten opplever et åndelig aspekt ved tilværelsen og 

utvikler forståelse og evne til å iaktta fenomenene. De to verdenene møtes og det usynlige 

oppstår som form via forvandling der det usynlige kan bli synlig (Weisser, 2020, s. 138). 

Weisser skriver at gjennom å bearbeide forskjellige materialer,- fargen i maleriet, formen til 

skulpturen og frasen i musikken, begynner man å skape en nær kontakt med det som ligger 

skjult i materialet som bearbeides. Med elementære øvelser knyttet til disse oppgavene læres 

teknikk og ferdigheter og i disse arbeidsprosessene skjer det en «perseptuell trening» 

(Weisser, 2020, s.139 -145) . 

I tillegg til at undervisningen i teoretiske fag er kunstnerisk bearbeidet kommer selve 

de estetiske fagene, som gis stor plass i steinerskolens læreplan både i grunnskolen og i 

videregående skole. Avhengig av klassetrinn vil elevene flere timer ukentlig arbeide med fag 

som musikk, dans, drama, maling, tegning, modellering og en rekke håndverksfag. 

 

Undervisningen i praksis 

Undervisningen i praksis er lagt opp ved at forståelses- og orienteringsfagene 

undervises med kunstneriske og praktiske metoder i det som kalles hovedfagsundervisning 

(Weisser, 2020, s. 73). Her lærer barna om ulike temaer som geografi, historie, 

samfunnskunnskap og annen allmennkunnskap. Weisser skriver at hovedfagstimen på 

steinerskolen er bygget opp rundt tre forskjellige aktiviteter: Rytmisk stund der klassen 

arbeider med resitasjon, sang og bevegelse, en stund med samtale, fortelling og undervisning 

til periodens tema, og en arbeidsstund der man jobber individuelt eller i grupper med 

kunstnerisk og teoretisk arbeid (Weisser, 2020, s. 75). Weisser beskriver arbeidsmåtene på 
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steinerskolen, der å jobbe med tegneark i arbeidsboken gir muligheter for barn til å skrive og 

tegne det som undervises i hovedfagsperioden. Det elvene får høre gjennom fortelling en dag 

hentes opp dagen etter slik at barna får tid til å bearbeide stoffet. Arbeidsboken brukes til 

kunstnerisk uttrykk og gir en presentasjon av alle fag som gjennomgås i hovedfag. Temaene i 

hovedfag undervises i perioder og de andre fagene støtter opp om det barna lærer her. I 

fremmedspråkundervisningen lærer elevene sanger, dikt og gjør små skuespill for å bli kjent 

med det nye språket. I eurytmi jobber man med språk, lyder, bevegelse og danser til musikk. 

Håndverksfaget gir muligheter til å arbeide med forskjellige tradisjoner og steinerskolene har 

godt utstyrte arbeidsrom hvor elevene kan jobbe med ulike uttrykk. Her kan de utvikle 

ferdigheter innen sløyd og treskjæring, metallsløyd og håndarbeid (Weisser, 2020, s. 74 - 

78). Weisser skriver at gjennom å delta i forskjellige aktiviteter som teater, diktlesning eller 

korsang kan elevene innta en ny rolle og i øyeblikket kan man se hverandre på en annen måte 

enn til daglig (Weisser, 2020, s. 84). Skolens uteområde er en arena der elevene kan arbeide 

med skolehage, pløying, pleie planter, lære hagebruk og enkelt jordbruk (Weisser, 2020, s. 

84).                  
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«A child must always be thought of as 
becoming a grown-up person someday. 
Life as a whole is a unity, and you must 
not consider only the child but the whole of 
life; you must look at the whole human 
being» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Steiner, 1995, s. 5) 
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Rudolf Steiners menneskesyn 

 Det firedelte mennesket 

Sentralt i Steiners menneskesyn, Antroposofien, er at mennesket i tillegg til den fysisk 

synlige kroppen også har tre vesensledd som ikke er synlige for det fysiske øyet. Disse kalles 

eterlegemet, astrallegemet og jeget. Til sammen danner de menneskets skikkelse og refereres 

til som Steiners firedelte menneske (Forelesningsnotater SP, 2019 og Steiner, 2015, s. 31 - 

45).  

 

Det tredelte mennesket 

I det firedelte mennesket virker tanke, følelse og vilje. Disse tre er 

hovedkomponentene i det som kalles Steiners tredelte menneske og er igjen koblet til tre 

såkalte organsystemer. Det ene er stoffskiftesystemet som er knyttet til viljen, den rytmiske 

organismen som er knyttet til følelsene og sansenerveorganismen som er knyttet til 

forestillingsaktivitet og tanke (Aeppli, 2003, s.17). Mazzone og Steiner forklarer hvordan 

disse tre systemene igjen er knyttet til ulike deler av kroppen. Stoffskiftesystemet og de 

tilhørende viljeskreftene er knyttet til hånden, lemmene og musklene som gjør bevisste eller 

ubevisste bevegelser som resultat av menneskets vilje. Det rytmiske systemet som dannes av 

lunger og hjerte, og som knyttes til følelsene har sentrum i hjertet og brystregionen. 

Tenkningen og sansenerveorganismen er knyttet til hodet og hjernen (Steiner, 2015, s. 35, og 

Mazzone, 2010, s. 61 - 67). 

 

Menneskets tolv sanser 

I følge Steiner har mennesket tolv sanser. Disse kan også beskrives som evner som 

trenger å utvikles og pleies for å fungere godt. De tolv sansene er knyttet til tanke, følelse og 

vilje samt deres tilhørende systemer, – sansenerveorganismen, det rytmiske systemet og 

stoffskiftesystemet. De omtales som viljesansene, følelsessansene, og erkjennelsessansene 

(Aeppli, 2003, s. 7 - 18).  

 

Det helhetlige mennesket 

Alle de ulike delene av mennesket virker inn på hverandre og skaper det helhetlige 

mennesket. Tanken, følelsene og viljen med sine tilhørende systemer og tolv sanser utvikles 

på forskjellige stadier i oppveksten og påvirker hverandre og de fire vesensleddene i 
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mennesket de virker i. Viljen er i sentrum de første syv årene i menneskets liv, følelsene fra 

skolealder til fjorten år, og tanken er i sentrum fra fjorten til tjueen og videre i voksen alder 

(Lievegoed, 2005, s 145 – 185).  

I de ulike epokene er mennesket tilnærmelig i størst grad gjennom enten tanker, 

følelser eller viljen ettersom hva som er i fokus på det aktuelle stadiet, og pedagogikken på 

Steinerskolen er derfor lagt opp slik at undervisningen er tilpasset hvor barnet er i forhold til 

dette. Steiner sier at man i den steinerpedagogiske undervisningsmetode «fremfor alt har å 

gjøre med en harmonisering av det øvre mennesket, ånds-sjelemennesket, med det kroppslig-

legemlige menneske, det nedre menneske» (Steiner, 2011, s. 9).  

Steiner sier også at: «Barnet bruker sine fire erkjennelsessanser til å lære i skolen og 

alt som henger sammen med den såkalte betraktende undervisning, henvender seg 

fortrinnsvis til de øvre sanser. Et barns evne til å lære avhenger av om denne gruppe sanser er 

våknet og rede til å ta imot. Men de kan bare utvikle seg ordentlig hvis de har et grunnlag i 

velutviklede viljesanseorganer» (Aeppli, 2003, s. 87).  

Derfor ser man det i steinerpedagogikken som lite fruktbart å for eksempel bedrive 

mye abstrakt undervisning for barn som er på viljes- eller følelsesstadiet, da det abstrakte 

tilhører tenkningens stadium (Forelesningsnotater, SP, 2019). 
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«De unge må ha en levende  
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       (Steiner, sitert i Aeppli, 2003, s. 94) 
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Praktisk, kunstnerisk og fysisk undervisning 

ADHD, sanser og kunst?  

I artikkelen Disorders of Attention and Childhood activity (ADHD), som søker å se 

oppmerksomhets- og aktivitetsforstyrrelser fra et antroposofisk perspektiv, peker Soldner på 

at evnen en person bruker til å bevisst styre fysiske handlinger og stoppe impulser er i 

sentralnervesystemet og er knyttet til hodet, altså tankedelen av mennesket, mens lemmene 

som ofte er ukontrollerte hos dem med ADHD, er knyttet til kroppen og viljen. Soldner ser 

det som viktig å inkludere at det i tillegg til noe nevrobiologisk også er en spenning mellom 

lemmene og hodet, eller vilje og tanke, som må tas med når man behandler ADHD (Soldner, 

2020). Verken tankeevnen eller lemmene er ferdig utviklet hos barn, og spenningen mellom 

disse delene av mennesket som Soldner viser til, er også noe som kan sees i sammenheng 

med Steiners ideer om at viljesansene må være velutviklet for at man skal kunne ha 

fungerende erkjennelsessanser og være klar for å lære (i følge sitatet på slutten av forrige 

kapittel). Ut i fra det Soldner og Steiner sier kan det tolkes som at det å trene sansene og 

skape harmoni mellom alle menneskets ulike deler kan være viktig i forhold til å underlette 

symptomer og vansker tilknyttet ADHD, og da spesielt viljesansene (viljen) som er knyttet til 

det fysiske og som i følge Steiner er spesielt viktige å pleie for å utvikle erkjennelsessansene 

(tanken) (Aeppli, 2003, s. 42 - 44). En av disse viljesansene er likevektsansen som kan tolkes 

som viktig å pleie for dem med ADHD. Om likevektsansen skriver Steiner: «Likevektsansen 

…er aktiv ved enhver legemlig beskjeftigelse…og når den stråler inn i sjelen, da kjenner man 

ro». (Aeppli, 2003, s. 72). Aeppli skriver at: «Å holde legemet i likevekt skaper en følelse av 

indre sikkerhet og trygghet og senere i livet sinnsro» (Aeppli, 2003, s. 74). I forhold til uro 

hos dem med ADHD vil det kunne tolkes at å oppøve likevektsansen i viljen er viktig.  

I tillegg til at det å oppøve viljen kan tolkes som viktig, kan det tenkes at det også kan 

være nyttig å oppøve følelsessansene (følelsen) hos dem med ADHD. Goldrich viser til 

Barkley som mener at de med ADHD også viser vanskeligheter med følelsesmessig 

selvregulering (Goldrich, 2015, s.17). I forhold til dette kan det være viktig å oppøve følelsen 

og å lære å kanalisere dem inn i noe konstruktivt. Den beste måten å oppøve sansene (vilje, 

følelse og tanke) er i følge Steiner gjennom kunstneriksk aktivitet (Aeppli, 2003, s. 61).  

I forhold til blant annet Løkkes tanker om at samfunnet og teknologi kan bidra til å 

fremprovosere ADHD (i kapittelet om ADHD og alternative forklaringer) kan dette utsagnet 

fra Aeppli være relevant: «Sanseinntrykkene er en form for ernæring... og kan være av 

betydning for organismens sunnhet og vedlikehold» (Aeppli, 2003, s. 10). Aeppli spør videre 
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om ikke sanseinntrykkene kan være både oppbyggende og nedbrytende (Aeppli, 2003, s. 10). 

Nedbrytende sanseinntrykk er blant annet noe som kommer fra teknologi. Steiner mener at 

utover naturens verden har menneskeånden skapt to områder til: Teknikkens og kunstens 

verden (Aeppli, 2003, s. 56), og Aeppli uttrykker at teknikkens verden er kald og livløs, og 

med en «flom av aggressive sanseinntrykk…som kalles overstimulering» (Aeppli, 2003, s. 

57) og at motoriserte bevegelser går til angrep på barnets viljesanser (Aeppli, 2003, s. 74). 

Altså kan teknologi tolkes som en slags nedbrytende ernæring. Når det gjelder teknologiens 

innvirkning på barnets vilje skriver Aeppli at oppdrageren har tre viktige oppgaver: Beskytte 

småbarn mot teknikken, sørge for at skader rettes opp med pedagogiske forholdsregler og at 

de helbredes gjennom et sunt miljø (Aeppli, 2003, s. 74 - 75). Aeppli skriver at kunsten har 

enda mer oppbyggende effekt på sansene enn naturen (Aeppli, 2003, s. 61) og at en måte å 

utvikle sanseorganismen på «finnes i enhver ekte kunstnerisk beskjeftigelse, utøvende eller 

mottakende» (Aeppli, 2003, s. 62). 

For å bremse skader fra omgivelsene og å hjelpe mennesket til å utvikle seg ved å 

oppøve sansene, vil det kunne tolkes ganske klart at man fra et steinerpedagogisk perspektiv 

bør bruke kunstnerisk arbeid som middel. I det følgende foreslås det derfor hvordan de ulike 

praktiske kunstneriske og fysiske fagene ved steinerskolen kan bidra til å underlette vansker 

for elever med ADHD og hvordan fagene kan bidra til å pleie sansene for å skape balanse i 

mennesket. 

 

Kunst og håndverk 

 Tegning og maling  

  Aeppli skriver at billedsansorganet som finnes hos barnet i småskolen senere utvikler 

seg til iakttagelsesorgan for begreper (Aeppli, 2003, s.93). Slik kan tankesansen trenes via 

tegning og maling ved at barnet virkeliggjør bilder fra sin forestillingsverden.  

Aeppli viser til hvordan man via formene som skapes etter bevegelsen av hånden som 

maler eller tegner bruker viljesansene (Aeppli, 2003, s.77 - 79), og en type tegning som er 

spesielt egnet til å pleie viljesansene i følge Aeppli er formtegning (Aeppli, 2003, s.77). 

Aeppli skriver at viljesansene blir aktivisert med god virkning gjennom formtegning og ved 

at vi løper former. Barna i småskolen på steinerskolen løper og går formene, noe som gjør at 

de enkelt kan iaktta og oppleve dem. De kan starte med å løpe rette og krumme linjer forover 

og bakover. Videre fortsetter de med grunnleggende former som for eksempel trekanter, 

firkanter og spiraler. Å løpe disse formene aktiverer og forsterker alle viljesansene. Senere 
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tegner barna disse med hånden, men har det også i selve kroppen (Aeppli, 2003, s.77 - 79). 

Aeppli siterer Kadinsky som sier at: Loddrette, vannrette, kantede og buede former er uttrykk 

for usynlige kraftimpulser. Ved å observere former man tegner, bruker man også viljesansene 

i samspill, og oppøver slik evnen til å sanse nettopp former (Aeppli, 2003, s.78 - 79). 

 I forhold til tegning og maling kan man også øve på skrift som er et beslektet uttrykk. 

Steiner viser til hvordan bokstavene må utledes fra bilder slik at barna kjenner en 

sammenheng fra noe billedlig de kan relatere seg til og over til skrifttegn som er abstrakt 

(Steiner, 2011, s. 51 - 57). Bokstavene bør lages gjennom dynamisk tegning, som 

formelementer som kan tale til viljesansene (Aeppli, 2003, s. 79). Steiner sier også at alle 

bokstavene bør løpes og tegnes i første klasse, før barna lærer å skrive (Aeppli, 2003, s. 79).  

Selv om maling og tegning består av former som pleier viljesansene, er det i første 

omgang følelsessansene som pleies når man maler og tegner. Maleri og tegning er i tillegg til 

form også farger, lys og skygge som alle appellerer til følelsessansene og som taler spesielt til 

øyet. Selv om følelsessansene ikke har samme spesielle sammenheng med 

erkjennelsessansene (tanken) som viljesansene, virker de inn på hele systemet, og for dem 

med ADHD som ofte kan kjenne sterke følelser kan det være viktig å trene på å skape orden 

i følelseskaoset. Aeppli skriver at øyet forfriskes av maleriet (Aeppli, 2003, s. 85). Via 

fargene i bildet brukes følelsessansen varmesansen ved at farger enten kan kategoriseres som 

varme eller kalde på grunn av den følelsen de skaper.  

Rønhovde viser til at mennesker med ADHD ofte kjenner sterke sanseinntrykk 

(Rønhovde, 2018, s. 81). På det visuelle området, der synsinntrykk kan bli overveldende og 

det kan være vanskelig å sortere ut impulsene, er det derfor sannsynlig at å tegne og male kan 

bidra til å bringe fokus og orden i det visuelle kaoset. 

 

   Plastisk kunst, – modellering, trearbeid og håndarbeid 

     Aeppli viser til at på samme måte som når planten utfolder seg er livssansen i viljen i 

bruk når man skaper plastisk kunst (Aeppli, 2003, s.79). Steiner mener at hvis mennesket 

bare ser ut i naturen blir det sjelelig uttæret i sin egen sanseverden og at det hjelper å samle 

blikket omkring arkitektur eller plastiske kunstverk (Steiner referert i Aeppli, 2003, s.80). Det 

kunstneriske skaper altså orden i verden rundt, noe som er spesielt viktig for dem med 

ADHD, som før nevnt. Å lage ting med hendene er en god måte å skape orden i inntrykkene, 

og på steinerskolen jobber man tredimensjonalt med blant annet modellering og leire, 

håndverk som for eksempel sløyd, treskjæring og metallsløyd, og håndarbeid med sying, 

strikking, hekling, toving og andre teknikker.  
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          Flere av viljesansene (bevegelsessansen, likevektsansen og egenbevegelsessansen) 

belives gjennom å arbeide med mange av disse teknikkene. 

Når man modellerer brukes naturlig nok bevegelsessansen (viljen) ved at man beveger 

hendene, og  Aeppli skriver at når man iakttar flater, hjørner og krumninger ved å berøre med 

hendene aktiviseres berøringssansen (viljen) (Aeppli, 2003, s.79). Aeppli skriver også at et 

kunstverk må ha indre likevekt, og når man beveger hendene er også likevektsansen (viljen) 

aktiv ved at man avveier former mot hverandre (Aeppli, 2003, s.79). Å modellere kan også 

være en avslappende aktivitet som øker konsentrasjon og motorikk.  

         Sløyd og treskjæring kan også sies å trene bevegelsessansen (viljen) i det man 

former treverket, og berøringssansen (viljen) brukes på samme måte som ved modellering i 

forhold til å kjenne forskjellen i materialet ettersom man former en gjenstand, sliper den og 

tilsetter olje eller annet treverket skal impregneres med.  

Man kan finne nesten alle materialer i naturen rundt skolen og andre steder i 

nærområdet. Egholm anbefaler å begynne når barnet er mellom seks og åtte år (Egholm, 

2018, s. 9). Man kan både dele oppgaver ved at alle arbeider med samme tema, samtidig som 

hver enkelt er i en individuell læringsprosess. Ideen er at barnet kan forstå hvordan man kan 

bruke riktig verktøy og grunnleggende teknikk i forhold til å erfare å arbeide med 

treverk. Oppgavene kan være på ulike nivå fra en enkel og lett form til et mer komplisert og 

utfordrende prosjekt, andre ganger kan barna velge selv det de ønsker å skape, slik kan de få 

en følelse av frihet. 

         I håndarbeid er det innlysende at man trener finmotorikken ved å jobbe med 

teknikker som strikking, hekling, brodering, annen type søm og applikasjon. Man øver viljen 

ved å bruke bevegelsessansen når man beveger hånden i arbeidet, og berøringssansen (også 

viljen) når man kjenner de ulike strukturene i de forskjellige materialene som tovet ull, myk 

ull, tråd, garn, knapper, lær og ulike stoffer. Likevektsansen (også del av viljen) kan også sies 

å brukes når man måler og kutter til former og lager funksjonelle produkter. Man bruker også 

følelsen på lignende måte som med maleri ved å lage noe som stimulerer øyet og 

varmesansen når man velger farger. Ofte tegner man også skisser av det man skal lage og 

bruker da alle sansene som brukes i vanlig tegning. 
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Musikk 

Musikkundervisning  

Musikken som kunstform utmerker seg spesielt i forhold til å kultivere både viljen og 

tanken på en harmonisk måte og Steiner beskriver musikk som et åndelig fenomen som 

eksisterer uavhengig av mennesket i kosmos. Musikken kommer fra dette åndelige som 

berører det dypest menneskelige som har forbundet seg med jorden via menneskets sjel 

(Tolkning av Weisser, 2020, s. 149). Steiner sier at: «I det mennesket synger bringer det til 

uttrykk den betydningsfulle visdom som verden er bygget opp av» (Steiner, 2011, s. 38). Når 

man holder på med musikk er det et samspill mellom erkjennelsessansene (tanken) og 

viljesansene (viljen) som man bruker i forhold til å oppfatte intervaller i tonene og rytmen i 

musikken (Aeppli, 2003, s.80).  

I og med at de med ADHD kjenner indre uro, kan man tenke at det å holde på med 

musikk kan være en god måte å få ut overflødig energi ved å kanalisere denne inn i bevegelse 

og skape orden gjennom musikkens oppbygning og rytmer.  

Weisser skriver at musikk har veldig god innvirkning på barns utvikling og læring og 

refererer til Kodaly som mener at musikk er knyttet til identitetsdannelse på samme måte som 

språket (Weisser, 2020, s. 151 - 152). Weisser skriver at musikkundervisningen i de første 

skoleårene bruker enkle pentatone sanger, rytme og tonespråk som gir verktøy til barn for «å 

hvile i sin hjemstavn» (Weisser, 2020, s. 151 - 153). Å synge og å spille instrumenter er 

grunnleggende for elevenes musikalske dannelse og barna kan arbeide ut fra sin fantasiverden 

(Weisser, 2020, s. 152). I undervisningen vil man også analysere melodier og harmonier ved 

å lytte og oppøver slik konsentrasjon. Å synge gir glede og inspirasjon og er noe som er 

positivt for psykisk og fysisk helse og Weisser mener at spesielt det å synge i kor er en 

opplevelse som gir mening og sammenheng (Weisser, 2020, s.156). For barn med ADHD kan 

det å synge i kor være til hjelp ved at de oppøver evnen til å lytte, følge de andre og 

samarbeide. Samtidig kan de kanalisere energi gjennom det å synge og ofte står man og 

beveger seg når man synger, slik at behovet for nettopp å stå og å bevege seg ikke blir så 

tydelig som når man må sitte.  

I arbeid med rytmer og rim i sangtekster pleies også det rytmiske. Aeppli viser til at 

det for øvrig også er et musikalsk element i diktresitasjon, og at det å resitere dikt også er 

gunstig for sansene. Aeppli skriver at innholdet i diktet ofte er sekundært, mens det er de 

musikalske elementene som rytme og rim som virkelig jobber med sansene (Aeppli, 2003, 

s.81).  
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Man kan tenke seg at det å mestre et eller flere instrumenter eller å synge kan gi bedre 

selvtillit og identitet til en med ADHD, og sjansen for å lykkes kan tenkes som god fordi man 

kan kanalisere energien inn i ordnete former og gjøre den om til noe kreativt og positivt. 

 

Musikkterapi 

I tillegg til vanlig musikkundervisning kan musikkterapi brukes som behandlingsform 

for barn med ADHD. Ruud mener at musikkterapi er bruk av musikk til å gi mennesker nye 

handlemuligheter (Ruud,1990, referert i Aasgaard, 2006, s. 66). Musikkterapi brukes overfor 

et bredt spekter av ulike type diagnoser som lærevansker, sosiale utfordringer, språklige 

vansker, kognitive, fysiologiske, psykologiske eller biologiske utfordringer (Aasgaard, 

2006).   

I det følgene svarer musikkterapeuten Carlo Cagliardi på spørsmål om musikkterapi, 

og hvordan veiledning og samarbeid med elever med spesielle behov og lærevansker, for 

eksempel ADHD, kan legges opp: «Musikkterapi krever ikke noen bakgrunnskunnskap om 

musikk, det viktigste er å samarbeide med terapeuten og lære, øve, og mestre den 

terapeutiske arbeidsprosessen. Man kan bruke ulike arbeidsmåter og instrumenter som sang, 

lytting, samspill, sangskriving, innspilling, improvisasjon eller samtale individuelt eller i 

gruppe. Å optimalisere timene er viktig for ikke å skape frustrasjon eller følelse av å ikke 

komme noen vei ved å repetere øvelser. Blir det for mye press kan det gjøre at terapien har 

motsatt virkning. At musikkterapien er lystbetont er viktig for at barna skal kunne ha nytte av 

den. Dette er viktig fordi barn med ADHD lett mister interessen og motivasjonen hvis ting 

blir kjedelige. Gjennom observasjon, innsamling av informasjon og kartlegging av 

utfordringene til enkeltindividet lages det en passende læreplan. Dette gjøres av 

musikkterapeuter som kan gjøre en profesjonell observasjon av eleven det gjelder. I planen 

bør det stå hva som er målet med terapien, hva som er passende musikkterapeutiske øvelser 

eller aktiviteter og hvordan bruke riktig teknikk for at eleven skal kunne utvikle seg. I forhold 

til elever med ADHD vil hovedmålene være å arbeide med konsentrasjon og balanse og også 

det å forholde seg til felles regler samt å mestre frustrasjon. Frustrasjon er ofte et 

fremtredende tegn hos dem som har ADHD og å lære seg å mestre det som er ubehagelig og 

frustrerende, og balansere energier og følelser er vesentlig i det terapeutiske arbeidet med 

barn med denne diagnosen. Fremgangsmåten i det terapeutiske arbeidet er kommunikasjon og 

styrt lek. Gjennom å leke får man naturlig kontakt samtidig som læringen foregår. Elevene 

må også forstå og respektere regler under forskjellige aktiviteter dermed oppøver de å 

forholde seg til omgivelsene» (Cagliardi, personlig kommunikasjon, 04. Mars 2022). 
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Trommesirkel 

Trommesirkel dreier seg om rytmer. I steinerfilosofien er rytmer et fenomen som har 

en særstilling, der rytmene sees som svært viktige når det gjelder barnets utvikling og livet 

generelt. Rytmer er overalt i naturen,- i forhold til døgnet, uker, månedssykluser, året, 

årstidene og matsesongene som hører til, samt festene disse markeres med, rytmer i kroppen 

og i musikken (forelesningsnotater SP). Perry og Szalavitz viser til at rytmer er et 

grunnleggende element i det å være menneske og levende helt fra vår første kontakt der vi 

hører morens hjerte ved fødsel og senere pusten. Hjernen og hjertet er nært knyttet sammen 

og pulsen viser hva som foregår i de laveste delene av hjernen og hjernestammen. (Perry og 

Szalavitz, 2017, referert i Johannessen & Bakken, 2020, s.115 - 116).  

Studier viser at å arbeide med trommesirkel med barn kan forbedre det kognitive og 

når man kombinerer forskjellige sanser øker koordinasjonsevnen ved at man kobler dansens 

elementer til det musikalske. I følge nettstedet Drumming Happiness øker også produksjonen 

av endorfin i hjernen når man spiller perkusjon eller et slaginstrument (Drumming Happiness 

Drum Circle, 2022). Endorfin er som sagt relatert til følelser av velvære og glede, og de har 

god innvirkning i forhold til å øke konsentrasjon og fokus som er noen av hovedutfordringene 

med ADHD.  

Trommesirkel kan også sees som en aktivitet som integrerer tanke, følelse og vilje 

etter antroposofiske ideer. Man bruker viljen i det fysiske man spiller, følelser i samspill med 

andre og tanke i forhold til koordinasjon. I følge nettsiden Drumming Happiness kan 

perkusjon frembringe en dypt avslappende modus, og en halv time med tromming demper 

stresshormoner og balanserer blodsirkulasjonen (Drumming Happiness Drum Circle, 2022).  

Det kan brukes som et verktøy til å «tromme ut» negative tanker og sterke følelser. 

Når man spiller sammen spres gode vibrasjoner, man kommuniserer gjennom trommene og 

får feedback, selvtillit og positive følelser kan smitte over på andre igjen Dette kan skape en 

felles følelse av tilhørighet. Magien trommene har er at når man spiller med andre i en gruppe 

skapes det en konstant bevegelse. Etterhvert oppstår en ubevisst synkronisering som skaper et 

felles rytmisk språk, som et unisont hjerte. Dette kan skape et rom som innebærer inkludering 

og integrering hvor man kan være seg selv uavhengig av kognitive ferdigheter, kultur, språk, 

religion, alder eller evne til å spille. Dette er også viktig for barn med ADHD som lett kan 

føle seg annerledes i andre hverdagslige settinger. Man øver på samarbeid og å forholde seg 

til omgivelsene ved å være i samspill med andre og følge dem, både under vanlig spilling og 

improvisasjon. 
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Fysiske fag  

Gymnastikk  

I gymnastikktimen brukes hele kroppen og man beveger lemmene, noe som gjør at 

man bruker viljesansene (viljen) som da innvirker på erkjennelsessansene (tanken). 

Egenbevegelsessansen (viljen) trenes opp, noe som også innvirker på språksansen (tanken). 

Aeppli skriver at likevektsansen (viljen) trenes ved at barnet utfordres til å orientere seg i 

rommet og å søke likevekt (Aeppli, 2003, s.77). Ulike treningsinstallasjoner pleier ulike deler 

av viljesansene og en ballansestang kan være fint for å oppleve balansen (Aeppli, 2003, s.77), 

noe som igjen innvirker på likevektsansen som er viktig i forhold til å finne indre ro, som 

tidligere nevnt.  

Barnelek kan gi en følelse av frihet som kan være viktig for dem med ADHD, som 

ellers fort kan miste interessen om de føler seg presset til noe. Når man driver med lagspill og 

leker med andre trenes også det sosiale. For barn med ADHD kan gymnastikk kanskje være 

en arena der de kan slappe av og delta på likere linje med de andre, da symptomene ikke blir 

så tydelige fordi de kan kanaliseres gjennom bevegelsene i kroppen. Kanskje klarer de tvert i 

mot å prestere bedre fordi det kan være positivt med mye energi og krefter. Selv om ikke 

fokus skal være på resultater og karakterer i steinerskolen kan det tenkes at barna likevel kan 

føle på at elever presterer ulikt i forhold til det som skapes og leveres. Gymtimene kan være 

et fag der det kan tenkes at elever med ADHD kan oppleve det som at de mestrer oppgavene 

med letthet, og det å føle at man får til noe kan være viktig for å få selvtillit til å mestre på 

andre arenaer også. 

 

Eurytmi 

«Det undervisningsfag som mer enn noe annet og på den aller mest effektive måten 

appellerer til både de øvre og de nedre sanser, beliver og besjeler dem er den kunst Rudolf 

Steiner har skapt i Eurytmien. Eurytmien trer dermed frem som et førstegangs middel til 

menneskets oppdragelse» (Aeppli, 2003, s.81).  

 I Eurytmien jobber man med hele kroppen, og de andre kunstformene med sine 

spesifikke positive sider i forhold til å stimulere sansene samles til forskjellige uttrykk. Man 

beveger lemmene, både armer i ulike posisjoner og ben ved at man danser, går, tramper, løper 

og hopper. Alt dette gjøres til musikk, små fortellinger eller dikt som fremføres av de 

voksene som støtter undervisningen. Noen ganger gjøres eurytmi også mens barna selv 

resiterer dikt eller deler av historier, taler i kor, veksler på hvem som taler, markerer deler av 
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tale med ulike bevegelser, jobber i grupper med å gjøre parallelle eller motsatte former, 

bruker stokker eller staver til å lage rytmer og markeringer, lager forestillinger som blir en 

blanding av skuespill, dans eller konsert. Formene som gås, løpes eller danses er ofte 

geometriske eller bokstavformer. Aeppli skriver at «Geometriske og matematiske 

forestillinger stammer fra viljesansene med deres iakttagelse» (Aeppli, 2003, s.81), og når 

barnet løper og går disse geometriske formene lærer det å betrakte og bevege seg gjennom 

vinkler, trekanter og firkanter, og pleier slik viljesansene (Aeppli, 2003, s.82).  

Det dreier seg om hvordan man beveger seg til ulike lyder: «Hvordan beveger vi oss 

til episk diktning, i forhold til lyrisk og dramatisk? Hvordan beveger vi oss til en sørgemarsj i 

forhold til en vals? Hvordan beveger vi fargene, har rød samme bevegelse som blå? Hvordan 

går vi på verseføtter? Hvordan beveger vi oss til et verb i forhold til et substantiv? Hvordan 

beveger vi de forskjellige noteverdiene: heltoner, halvtoner, fjerdedeler, åttendedeler etc. 

Dette er spørsmål eurytmien besvarer gjennom bevegelse» (Eurytmi og dans, 2019, 

Steinerskolen i Fredrikstad).  

Eurytmien fremføres i drakter i ulike farger som utfyller eller står i kontrast til 

hverandre og stimulerer slik følelsessansene på samme måte som farger i maleri.  

Når barna gjør eurytmi forholder altså flere av sansene seg til hverandre. Man oppøver 

blant annet koordinasjonsevnen, evnen til å samarbeide, observere, lytte, vente på tur til å 

utføre noe, være stille når andre eller en selv utfører noe, stå stille i perioder og å være bevisst 

på bevegelsene sine. For dem med ADHD er det viktig å øve på nettopp mange av disse 

tingene, samtidig kan overflødig energi kanaliseres gjennom bevegelsene i eurytmien. Man 

får altså aktivert sansene gjennom de ulike kunstretningene som musikk, dans, dikt og også 

fra eurytmien som uttrykk i seg selv.  

Det kan også tilrettelegges individuelt med helseeurytmi. Her kunne man for 

eksempel trene likevektsansen i forhold til å finne indre ro og viljen generelt i forhold til 

koordinasjon og konsentrasjon. 

 

Dans 

På samme måte som eurytmi vil annen dans også være en god måte å kanalisere 

overflødig energi inn i ordnete bevegelser: «Møtet med forskjellige former for dans inngår 

som en naturlig videreføring av dette bevegelsesfaget» (Eurytmi og dans, 2019, Steinerskolen 

i Fredrikstad).  

Alf Bjerke, som har vært musikk- og fiolinlærer ved flere Steinerskoler, skriver i 

Steinerbladet at: «Det levende og rytmiske i barnet lar seg ikke hemme» (Bjerke, 2020, 
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Folkedans. Steinerbladet). For dem med ADHD vil folkedans og annen dans være en god 

måte å få energien ut i noe produktivt. Via dansen som alle deltar i vil heller ikke 

vedkommende føle dette som spesialterapi, men igjen kunne delta uten at symptomene er i 

veien for aktiviteten som skal utføres, vedkommende vil kunne delta på lik linje med de 

andre.  

Alf Bjerke påpeker også et annet viktig poeng om hva som kan oppnås når dansen er 

pardans: «Det er viktig at elevene sirkulerer og danser med stadig nye partnere. Da har man 

en gylden anledning til å forebygge antipatier som kan resultere i mobbing» (Bjerke, 2020, 

Folkedans. Steinerbladet). Selv om barn med ADHD ofte har mange venner, kan man også 

tenke seg at de lett kan bli offer for baksnakking og erting på grunn av deres til tider 

upassende oppførsel.  

 

Teater og skuespill 

Teater 

Teater som kreativt og praktisk arbeid i forhold til ADHD kan innebære å jobbe med 

mye forskjellig. I en teaterproduksjon vil det være ulike grupper som arbeider med for 

eksempel musikk, kostymer, rekvisitter og skuespill. Musikken kan underlette vansker på den 

måten som tidligere beskrevet og å arbeide med kostymer, rekvisitter og scenografi vil alle 

være knyttet til håndverk, håndarbeid og maling og bidra til å kanalisere energi som tidligere 

nevnt.  

 

Skuespill 

I forhold til teater og drama som form for å underlette vansker med ADHD kan det 

være interessant å se nærmere på selve skuespillerdelen av prosjektet. Dersom motivasjonen 

er stor, kan det føre til at man mestrer skuespillerrollen bra fordi man er motivert og da klarer 

å konsentrere seg. I skuespillets natur dreier det seg også om å et øyeblikk «bli en annen», 

noe som kan føles lettende ved at man er i en annen rolle enn til daglig. Skuespill innebærer 

ofte også mye fysisk bevegelse og høy dialog som hjelper for å kanalisere energi. Samtidig 

må man skjerpe konsentrasjonen og huske hvor man skal, stå, gå og generelt hva man skal 

gjøre til enhver tid. Det er derfor viktig at eleven får en rolle som vedkommende kan mestre 

slik at det ikke blir et nederlag om de da ikke er i konsentrasjonsmodus. Å få til noe på en 

scene kan gi god selvtillit fordi det er mange tilstede som kan bekrefte den gode innsatsen. 

Eleven må også øve replikker og oppøver slik både hukommelse og konsentrasjon. Skuespill 
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er i stor grad samarbeid, noe som hjelper dem å lære å forholde seg til en gruppe, når man må 

være stille og når man kan gjøre noe konkret og planlagt. Man bruker viljesansene til å 

bevege seg, og orientere seg i rommet når det gjelder hvor man plasserer egen kropp i forhold 

til andre skuespillere, følelsessansens i forhold til å prøve å leve seg inn i karakterens verden 

og erkjennelsessansene i forhold til tale og sang. Man kan også tenke seg at man øver Jeget 

ved at man lever seg inn i en annen karakter og slik blir bevisst på denne karakteren som 

medmenneske og også at man trener aktivt på å forholde seg til andre karakterer/mennesker 

mer bevisst enn i det daglige. Aeppli skriver at: «Enhver form for menneskekunnskap 

henvender seg til de øvre sanser» (Aeppli, 2003, s.96). Menneskelige relasjoner er jo noe av 

hovedessensen i dramafaget og man kan si at teater slik sett henvender seg til de øvre sanser 

(erkjennelsessansene/tanken). Aeppli skriver også at: «Læreren gjør mennesket nærværende i 

eventyr, fabler, legender og i de fleste myter». (Aeppli, 2003, s.95 - 96). I forhold til dette er 

det naturlig å tenke at mennesket også gjøres nærværende gjennom skuespill og teater der 

barna lever ut disse historiene aktivt på scenen.  

Selv om skuespill kan være noe som letter vansker, kan det også skape utfordringer på 

annen måte. Man vil til tider få all fokus på seg og kan føle prestasjonsangst og nervøsitet, 

kanskje mer enn andre, og da kan det være vanskelig å være stille, klare å komme inn på 

riktig timing med replikker eller konsentrere seg, det er derfor viktig med tett dialog med 

personen selv i forhold til hva vedkommende er komfortabel med. 

 

Andre praktiske aktiviteter  

Kosthold, skolekjøkken og hagebruk 

Det å være bevisst på mat og drikke som forverrer og bedrer symptomer er viktig, og i 

en test som omhandler ernæring skriver forfatteren av boken Smart Foods for ADHD and 

Brain Health, Gow: «Løsningen er sunne måltider laget fra bunnen av med friske, organiske 

råvarer» (Gow, 2021, s 82). Måltider laget fra bunnen av med friske, organiske råvarer er 

nettopp noe som er vanlig og viktig ved Steinerskolene.  

Barn med ADHD mangler vitaminer, mineraler og omega 3 (Gow, 2021, s. 81). Testing 

bekrefter også at barn som tar omega 3 viste økt aktivitet i den delen av hjernen som er koblet 

til oppmerksomhet og at reaksjonsevnen hos barna ble raskere. Omega 3 øker også 

produksjonen av serotonin som regulerer humør, og dopamin som blant annet innvirker på 

bevegelser og mental tilstedeværelse (Gow, 2021, s. 111). Det anbefales derfor å spise fisk 
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minst to ganger i uken for å få nok av stoffet (Omega-3 fjerner ADHD-symptomer, 

16.08.2013. Forskning.no). 

I tillegg til dette viste undersøkelser at barn med ADHD også hadde lavere nivå av 

bakterier i magen som innvirker på appetitt, læring, minne, humør og stress-respons (Gow, 

2021, s. 52). Dette mikrobakterielle klimaet i magen kan også bli forstyrret av stoffer som det 

finnes mye av i blant annet ferdigmatprodukter, soyaolje og usunne matvarer som godteri, 

chips og annen junkfood (Gow, 2021, s. 104 -120). E-stoffer som det er mye av i usunn mat 

kan også knyttes til økt hyperaktivitet (Gow, 2021, s. 153), og høyt nivå av sukker i kroppen 

knytes til å redusere stoffer som er viktig for hukommelsen, læring og for å styrke 

nettverkene hjernen (Gow, 2021, s. 144).  

Av råvarer som enten er hentet fra skolehagen eller økologiske innkjøpte varer, kan 

barna nettopp lære å lage sunne måltider i skolekjøkkenfaget eller på SFO, samtidig som de 

får informasjon om hvordan maten og stoffene innvirker på kroppen, hvorfor noe er sunt og 

ikke og hva de bør spise. Slik kan både de med og uten ADHD lære om mat samtidig som 

man jobber fysisk, aktivt og praktisk med hagebruk, jordarbeid, såing, luking og matlaging. 

Dette praktiske arbeidet kan også bidra til å lette symptomer ved at man kan få ut energi, 

samtidig som ferdigheter og forståelse for hvordan planter, urter og grønsaker vokser i 

naturen utvikles.  

             

Aktiviteter og reguleringsverktøy i undervisningen 

De som har ADHD handler ofte før de har tenkt seg om, og impulser og reaksjoner 

går fortere enn de bør. Elevene vil derfor ofte prøve å begrense impulser ved at de beveger 

seg og ikke klarer å sitte stille. Disse bevegelsene vil kanskje bli forsøkt stoppet av læreren, 

noe som nok kan være frustrerende for den med ADHD som trenger å få ut uroen. I forhold 

til dette kan det tenkes at det å gjøre noe aktivt slik man gjør i Steinerskolens undervisning 

kan hjelpe eleven til å kanalisere energi inn i produktet som lages, eller det kunstneriske 

uttrykket som utføres. Slik blir behovet for å røre seg utenom mindre. Dermed vil heller ikke 

dette behovet bli så synlig for andre og man unngår å være annerledes. En som har gått på 

steinerskolen, som er avdelingsleder i den offentlige barneskolen og som også er forfatter av 

en biografi om ADHD som heter Hyper, Pernille Dysthe, kunne fortelle at da hun begynte å 

strikke i timene fikk hun med seg mer av det læreren sa (Dysthe, personlig kommunikasjon, 

01. Mai 2022). 

Dysthe forteller videre om tiltakene på skolen der hun jobber: «Vi har også en 

verktøykasse med diverse utstyr vi bruker som «reguleringsverktøy». Det kan være noe å 
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fikle med, tegneutstyr, balansepute, kjeder til å ta fra hverandre og sette sammen etc. Vi vet at 

det å ha noe mellom hendene å holde på med for mange barn med ADHD kan være en 

forutsetning for å holde fokus på det læreren sier» (Dysthe, personlig kommunikasjon, 01. 

Mai 2022). 

 Det å gjøre noe praktisk og fysisk for å kanalisere energi i skolesammenheng med 

ADHD er også noe som foreslås av forfatteren Dunn. Dunn skiller mellom øvelser for å 

aktivisere og berolige elevene. Øvelser for å aktivisere kan være fingermaling, synge, spille 

og høre rask musikk, danse og bevege seg, hoppe og løpe, balanseøvelser og treningsstrikk til 

å trene bena. For å berolige elevene kan de for eksempel få holde på med stressball, hoppe et 

visst antall ganger, lene seg tilbake til stolen eller presse håndflatene mot hverandre, gjøre 

armhevinger, sitte på yogaball eller synge og spille musikk med rolig tempo (Dunn, referert i 

Johannesen & Bakken, 2020, s.118).  

     Dysthe forteller også hvordan alle barna i klassen inkluderes i flere øvelser: «På 

skolen jeg jobber nå fokuserer vi på inkluderende læring. Det vil si at vi blant annet legger 

inn fysisk aktiv læring i undervisningen for å inkludere barn som ikke fungerer så godt i den 

mer statiske klasseromssituasjonen» (Dysthe, personlig kommunikasjon, 01. Mai 2022). Når 

alle gjør samme praktiske og fysiske øvelser kan det tenkes at man i større grad får til en 

bedre integrering av den med ADHD, samtidig kan øvelsene også være nyttige for dem uten 

ADHD fordi de fleste har godt av avbrekk og bevegelse. 

Straarup skriver at hjernen hos dem med ADHD blir fortere trett enn hos andre, og at 

det derfor er nødvendig med hyppigere lading av batteriet (Straarup, 2017, s. 31). Pauser er 

også et viktig moment i forhold til å underlette vanskene for elever med ADHD. 

 Selv om disse eksemplene på aktiviteter og reguleringsverktøy er hentet fra offentlig 

skole, vil de også kunne benyttes på Steinerskolen i tillegg til de andre praktiske, fysiske og 

kunstneriske undervisningsformene og fagene.  
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       Fra «Attention Deficit» til «Attention Priority» 

   Struktur og prioritering 

I artikkelen From Attention Deficit to Attention Priority. A Waldorf Study Into 

Attention Related Disorders, som omhandler resultatene av et pilotforskningsprosjekt (gjort 

av Waldorf Education Research Institute i USA) om hvorfor barn med ADHD viser så gode 

resultater på Steinerskolen, skriver Payne og River at det er en kjent sak at travle omgivelser 

forsterker ADHD- oppførsel. De viser til at ADHD-spesialisten Rief anbefaler å redusere 

visuelt rot samt hvordan man på steinerskolen har omgivelser med behagelige farger, dempet 

belysning og generelt tilrettelegger slik at det er «barna og ikke omgivelsene som er aktive» 

(Payne og River, s. 9). Steinerpedagogene i undersøkelsen sier at de følte at barn med tegn på 

å være overstimulert eller hyperaktive så ut til å bli beroliget av en kombinasjon av styrte 

aktiviteter der de lærte gjennom å imitere fremfor instruksjon, og nettopp praktiske fysiske 

aktiviteter som baking, hagebruk og enkelt håndverk. Det å stimulere fantasien gjennom 

historier, maling, rollelek og ringleker ble også brukt. Undersøkelsen viste at Steinerskolens 

vektlegging av det rytmiske i å gjenta aktiviteter, og å ha struktur der handlinger gjentok seg 

ukentlig og i hverdagen var nyttig for dem med ADHD (Payne og River, s. 9 - 10).  

Foreldre med barn med ADHD-symptomer fikk også noen spesifikke råd av 

steinerpedagogene for å redusere adferden. Dette gikk ut på å endre matvaner, trene, redusere 

eller eliminere all skjermtid, organisere de visuelle omgivelsene, holde struktur når det gjaldt 

det som skulle huskes og gjøres i løpet av døgnet samt pedagogiske strategier for å håndtere 

uønsket oppførsel. Resultatene viste seg å være gode og at symptomene ble redusert 

betraktelig (Payne og River, s. 24).  Lærere som også brukte tipsene fra «pakken med råd» 

der det var lagt opp til en rutine med «rytmisk» veksling mellom aktivitet og pauser gjennom 

dagen, kunne vise til svært gode resultater i forhold til oppmerksomhet, hyperaktivitet og 

ADHD-symptomer. Payne og River skriver at dette viser hvor viktig det er å ha en fastlagt 

rytme i undervisningen, spesielt for dem med ADHD (Payne og River, s. 24).    

Dysthe, viser også til viktigheten av rutiner i skolen: «Vi ser at barn som har 

reguleringsvansker f.eks. får tiltakende vansker før jule- og sommerferien fordi det i disse 

periodene er så mange forskjellige aktiviteter og brudd på rutiner. Under pandemien var 

barna organisert i mindre grupper (kohorter) med færre voksne å forholde seg til og en mye 

mer konsistent timeplan. Dette resulterte i at mange barn som ellers utviser stor sårbarhet for 
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de stadige omskiftningene i mye større grad klarte å regulere seg og følge undervisningen.» 

(Dysthe, personlig kommunikasjon, 01. Mai 2022). 

Ut fra observasjonene til pilotprosjektet og også Dysthe, selv om dette ikke er 

forskningsbasert, virker det altså som at struktur og det å ha en rytme er viktig.  

Som følge av resultatene etter tiltakene i pilotprosjektet konkluderte man med at det 

var et ønske om å skifte betegnelsen på ADHD fra Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

til Attetion Priority Issues, – API, og at det egentlige problemet var at når man ikke visste 

hvordan man skulle prioritere, ville det som krevde oppmerksomheten ta den (Payne og 

River, s. 28).  Forfatteren påpeker også hvordan det å skifte terminologi på tilstanden ikke 

bare gjorde at man adresserte problematikken riktigere, men også at det da var enklere å finne 

riktig strategi for å forbedre symptomene (Payne og River, s. 28 - 29).  

I forhold til tanker om at ADHD i stor grad dreier seg om å prioritere, finnes det 

mange ting ved steinerskolens undervisning som kan bidra til å klare dette. I tillegg til 

tiltakene nevnt i prosjektet, kan for eksempel det at undervisningen er tematisk lagt opp med 

hovedfag slik at man kan forholde seg til et tema av gangen gjøre at man lettere kan holde 

fokus. At man også jobber praktisk, fysisk og kunstnerisk med samme tema i de andre 

fagene, kan kanskje også gjøre det lettere å fokusere og lære. Det å arbeide med noe praktisk, 

kunstnerisk og aktivt slik man gjør i mange fag på steinerskolen, kan også sies å gjøre at man 

i større grad må prioritere hvor man skal holde oppmerksomheten, enn når man har 

muligheten til å dagdrømme og se ut av vinduet når læreren underviser teori. Det at 

undervisningen ofte går ut på å lage noe kunstnerisk, og for eksempel danse, gjøre eurytmi, 

spille teater eller jobbe med håndverk gjør også undervisningen morsommere, eller 

engasjerende slik Steiner ønsket, som tidligere nevnt i innledningen (Steinnes, 2004 s. 400). 

Det å føle motivasjon er i følge Rønhovde helt essensielt for barn med ADHD for å kunne 

konsentrere seg (Rønhovde, 2018, s. 10), og man kan da tenke seg at det å gjøre praktiske, 

fysiske og kunstneriske ting nettopp er motiverende, fordi mange opplever det som gøy. 
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«Undervisningen må…ta utgangspunkt i 
livet slik barnet til enhver tid kan 
interessere seg for det og begripe det»  
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(Weisser, 2020, s. 36) 
 

Betraktninger 

Blir det lettere? 

I forhold til at prosjektet From Attention Deficit to Attention Priority viste positive 

resultater som følge av steinerpedagogikken og fag fra steinerskolen, og også observasjonene 

til både Dunn og Dysthe i forhold til praktiske fysiske tiltak for å lette symptomer på ADHD, 

kan man konkludere med at det er mulig å dempe disse. Det vil altså si at man kan underlette 

vansker hos elever med ADHD med praktiske, fysiske og kunstneriske fag og 

undervisningsmetoder, i alle fall midlertidig på skolen. Om det fører til endring mer 

permanent er vanskelig å si. I forhold til endring hos mennesker viser Mathiesen til Bordieu 

som bruker begrepet habitus om det som kan kalles en «sosialisert biologisk kropp» 

(Mathiesen, 2006), og som innebærer en: «Fremstilling av de vanestrukturer som innarbeides 

gjennom skolegang, deltakelse i familieliv og samfunnsliv. I stor grad preger habitus et 

menneskes handlinger…». Mathiesen mener at habitus kan «relateres til Steiners ideer om en 

frigjørende dannelse av vanen gjennom kunstnerisk undervisning» og at «Kunstnerisk og 

idrettslig øvelse kan bringe en handlingsmessig refleksjon inn i habitus» (Mathiesen, 2006). 

Om det er mulig å endre habitus kan man håpe at den type øvelse et menneske kan få 

gjennom praktisk, fysisk og kunstnerisk undervisning på steinerskolen kan bidra til å minske 

vanskene også på sikt for dem med problemer tilknyttet ADHD. At de kan kanalisere og 

omgjøre energien, de flytende tankene og impulsiviteten til en slags kreativ kilde for å skape 

noe produktivt og positivt, og at de finner sitt interesseområde der de kan finne motivasjon og 

dyp konsentrasjon der symptomene er mindre (som tatt opp tidligere i oppgaven i kapittelet 

om kritikk av diagnosen). 

 

Det enkelte barnet 

Men selv om tiltak kan virke og selv om resultatene av undersøkelsen From Attention 

Deficit to Attention Priority er svært lovende, betyr ikke dette nødvendigvis at det å sende et 

barn med symptomer på ADHD til steinerskolen gjør at barna med ADHD får like mye ut av 

den praktiske kunstneriske og fysiske undervisningen, slik at man alltid kan følge samme 

oppskrift. For selv om det kan virke ganske innlysende at det å lære gjennom praktisk, 

kunstnerisk og fysisk aktivitet er bra for barn med ADHD, er barna også naturlig nok 

forskjellige. Som barnehagepersonalet i boken Barn med ADHD i barnehagen sier: «Har man 
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sett et barn med ADHD har man sett ett». (Haugeland og Tangen, 2012, s. 68). Noen vil 

kanskje like fysiske fag som gymnastikk, eurytmi og dans, andre musikk og trommesirkel, 

noen vil trives mer i ro med maling, og andre med å holde på med håndverk. Dysthe forteller 

at en vanlig misforståelse er at urolige barn må løpe av seg uroen: «Ofte kan hyperaktivitet 

være en konsekvens av at barnet er hjernetrett. Da trenger barnet hjelp til å regulere seg ned i 

skjermede omgivelser, ikke geares opp med løpeturer eller aktiviteter i gymsalen» (Dysthe, 

personlig kommunikasjon, 01. Mai 2022). Det er derfor viktig med individuell tilrettelegging. 

Lærerplanen for steinerskolen uttrykker at læreren skal bidra til at «…barnets individualitet 

og egenart skal få så gode utviklings - og vekstvilkår som mulig» (Mathiesen, 2014, s. 3). 

Dette viser en forventning om at steinerskolen legger vekt på å følge opp hvert individ i 

forhold til der vedkommende er i sin utvikling og individualitet, noe som da også vil gjelde 

dem med ADHD. Weisser skriver at undervisningen må: «Ta utgangspunkt i livet slik barnet 

til enhver tid kan interessere seg for det og begripe det» (Weisser, 2020, s. 36), og ut i fra 

steinerpedagogikkens vektlegging av det individuelle er det naturlig å tenke at steinerskolen 

vil tilrettelegge godt for det enkeltindividet barnet med ADHD er, ikke bare at det er et barn 

med ADHD. Samtidig som skolen også bør ta hensyn til de utfordringer barn med ADHD 

ofte har, uavhengig av grunnene til det.  

 

Forventninger fra omgivelsene 

I sin bok om kunstnerisk undervisning i steinerskolen refererer Weisser til en historie 

om to foreldre som oppfatter barnets oppførsel som uttrykk for helt forskjellige ting, og 

skriver at det fører til: «To forskjellige måter å oppleve og forholde seg til et barn på..dette 

fører til vidt forskjellige handlinger overfor barnet» (Weisser, 2020, s. 24). Dette kan være 

noe å tenke på i forhold til hvordan man ser barn med ADHD og hva slags handlinger det 

fører til overfor barnet, hvilke tiltak som settes inn og dermed hvilke resultater man får og 

hvordan barnet får det selv. Man kan spørre hvor godt skolesystemet egentlig er tilpasset barn 

generelt, og om man kan kreve at et barn skal kunne sitte og konsentrere seg i timevis og høre 

på teoretisk informasjon fra et voksent menneske. Steiner hevder at abstrakt eller 

virkelighetsfjern tenkning og ensidig naturvitenskapelig skolering kan knytes til 

menneskelige og sosiale problemer og at skolen er gjennomsyret av slik abstrakt tenkning 

(Weisser, 2020, s. 38). Er det noe galt med de barna som ikke synes dette er så spennende og 

dermed drømmer seg bort og lar seg distrahere av andre ting? Aeppli skriver at: «Før ni-

tiårsalderen er skolebarnet ikke i stand til å oppfatte tanker i abstrakt begrepsmessig form» 
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(Aeppli, 2003, s.92). Med tanke på Rønhovde, som i kapittelet om kritikk av ADHD-

diagnosen, viser til at flere av barna med ADHD er født på slutten av året (Rønhovde, 2018, 

s. 21), blir det helt urimelig å mene at det er noe feil om barnet ikke klarer å følge med. Man 

forventer det samme av dem som av de som er et år eldre og tror noe er galt. Barn utvikler 

seg til forskjellig tid, og om det får negativ tilbakemelding for å ikke mestre noe det ikke er 

modent for, kan det kanskje nettopp føre til at barnet tror det er noe galt med det og få enda 

sterkere symptomer på ADHD. Dermed kan det innfri en selvoppfyllende profeti i stedet for 

at barnet får tro på seg selv og at symptomene heller dempes på sikt.  

Dysthe skriver at: «Det som fungerer for barn med ADHD er … forsterking av ønsket 

atferd fremfor oppmerksomhet rettet mot det barnet ikke mestrer. For meg er det aller 

viktigste å ivareta selvfølelsen. Barnet må få en opplevelse av at det er likt av de voksne, og 

at det også gjør noe som er bra…Vi må tenke «barn vil hvis de kan», fremfor «barn kan hvis 

de vil», og «det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig»» (Dysthe, 

personlig kommunikasjon, 01. Mai 2022).  

Fra et konstruktivistisk syn på funksjonshemning der funksjonshemningen sees i 

sammenheng med hvilke krav omgivelsene stiller, (Gustavson 1999 og Sæterda 1998) kan 

man nettopp si at dersom det foreligger urimelige krav til oss kan vi alle bli 

funksjonshemmede. Krav som stilles overfor en person bør være noe man klarer å mestre ut 

fra sine forutsetninger. Alle barn er forskjellige, og noen opplever at skolen blir en utfordring 

fordi den nettopp representerer en omgivelse med noen spesifikke rammer og krav som gjør 

det vanskelig for dem å passe inn. For dem med ADHD-diagnose kan diagnosen i 

skolesettingen oppleves som ekstra vanskelig nettopp fordi omgivelser og diagnose ikke 

passer spesielt godt sammen. I følge artikkelen From Attention Deficit to Attention Priority 

fremgår det at steinerskolen ser ut til å ha omgivelser og en måte å lære på som passer dem 

med ADHD bedre, slik at de blir mer funksjonsfriske og dermed både kan ha det og gjøre det 

bedre på skolen. Noe som igjen kan virke inn på selvtilliten. Som Dysthe sier: «…Alle higer 

etter mestring, bekreftelse og tilhørighet, og etter min mening er dette nøkkelbegreper…». 

(Dysthe, personlig kommunikasjon, 01. Mai 2022).  
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«…Det mest praktfulle eksempel på    
åpenbar metamorfose : larven som  
forvandler seg til sommerfugl…» 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Aeppli, 2003, s.42). Om sammenhengen mellom de 
øvre sanser (tanken) og nedre sanser (viljen) og hvordan 
man i Antroposofien mener dette ligner metamorfosene 
som kan sees i naturen.             
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       Avslutning 

Problemstillingen for denne oppgaven er spørsmålet om hvordan praktisk, kunstnerisk 

og fysisk undervisning kan underlette skolehverdagen for elever med ADHD-diagnose.  

I oppgaven har vi sett at ADHD defineres som en nevrologisk utviklingsforstyrrelse 

og at symptomene i hovedtrekk viser en adferd knyttet til oppmerksomhetssvikt, 

hyperaktivitet og impulsivitet. Hos barn ser man symptomene tydeligere når de begynner på 

skolen fordi de blir satt i en omgivelse der de må sitte stille, høre på undervisning og vise 

konsentrasjon. Typiske trekk hos elever med ADHD-diagnose er at de blant annet fremstår 

urolige, ukonsentrerte, impulsive og at de dagdrømmer. ADHD er ofte tydeligere hos gutter 

enn jenter fordi guttene ofte viser mer hyperaktivitet, men det betyr ikke at ADHD hos jenter 

er mindre alvorlig. For å lette symptomer tys det ofte til medisiner, noe som kan hjelpe på 

noen av symptomene, men medisinene har også bivirkninger, derfor er tilrettelegging og 

alternative måter å møte diagnosen på viktig.      

Kritiske røster mot diagnosen mener at man ikke kun kan se det som en nevrologisk 

forstyrrelse, men også noe som er en reaksjon på de omgivelsene vi lever i med mindre 

kontakt med naturen og utelek med venner, mer skjermbruk og generelt mer stress enn før. 

Noe som kan gjøre at barn nettopp får symptomer på ADHD. I forhold til dette kan 

steinerskolen i følge undersøkelsen From Attention Deficit to Attention Priority tilby roligere 

omgivelser, fokus på en undervisning typisk for steinerskolen (mer praktisk, fysisk og 

kunstnerisk), økologisk kosthold og rytmisk struktur.  

Undervisningen på steinerskolen er gjennomsyret av kunst for å engasjere elevene, 

noe som kan være bra for barn med ADHD som kan bli dypt konsentrerte når de nettopp er 

engasjert. I tillegg kan denne undervisningsformen tenkes å lette symptomer fordi barna kan 

kanalisere overflødig energi inn i bevegelse både i fag som dans, eurytmi, trommesirkel og 

gymnastikk, og også ved at de lager produkter og slik bruker kroppen kreativt og fysisk i 

håndverk og håndarbeid, maling og tegning. Dermed trenger ikke uroen å komme til uttrykk i 

like stor grad på andre måter. Gjennom skuespill og teater kan man lære om menneskelige 

relasjoner og å forholde seg til andre sosialt, og gjennom hagebruk og økologisk kosthold kan 

symptomer dempes fordi man jobber praktisk. Økologisk mat uten kunstige stoffer påvirker 

også hjernen og motvirker ADHD-symptomer. I tillegg legger undervisningen på 

steinerskolen opp til å oppøve sansene, noe som innen steinerpedagogikken sees som viktig 

for å kunne lære og det å utvikle seg som menneske. Soldner påpeker også at det 
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sansemessige mellom viljen og tanken kan være viktig for å forstå hva som skjer hos dem 

med ADHD.  

Reguleringsverktøy og små avbrekk med fysiske leker og øvelser kan brukes 

individuelt eller av klassen i timen for å få ut uro. Fellesskapet når alle gjør det sammen 

legger til rette for en ordentlig inkludering fordi alle deltar uten at det blir fokus på at den 

med ADHD fremstår som annerledes.  

I forhold til at undervisningen og aktivitetene tilbyr en måte å få ut uro på og å 

kanalisere energi inn i noe positivt og kreativt, kan det sies at praktisk, fysisk og kunstnerisk 

undervisning slik den gjøres ved steinerskolen kan bidra til å underlette vansker for elever 

med ADHD-diagnose i skolesammenheng, og kanskje på sikt. Likevel er det viktig å huske at 

alle barn med ADHD er ulike og at noen for eksempel trenger å skjermes og å sitte i ro 

fremfor å måtte gjøre fysiske aktiviteter. Det at steinerskolen søker å legge til rette for det 

individuelle hos enkeltmennesket er derfor positivt. Payne og River konkluderer med at 

ADHD som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder burde hete API for Attention 

Priority Issues, og at struktur og rytme med pauser, samt aktivitet i undervisningen er viktig.  

Hvilke omgivelser barn med ADHD må forholde seg til og hvilke forventninger 

omverdenen har til barna, har mye å si. Det kan stilles spørsmål om det er rett å kreve at barn, 

med behov for å leke, bevege seg og drømme kreativt, skal sitte i ro å lytte til teoretisk 

forelesning fra en voksen, noe Steiner mente det var for mye av i skolen. Forhåpentligvis vil 

praktisk, fysisk og kunstnerisk undervisning som et alternativ til dette kunne hjelpe i forhold 

til å underlette vansker hos elever med ADHD-diagnose. Slik at de kan få bedre selvtillit, og 

at dette kan legge til rette for å omgjøre energien, de flytende tankene og impulsiviteten til en 

slags kreativ kilde for å skape noe produktivt og positivt, og at de på sikt finner sitt 

interesseområde hvor de kan kjenne motivasjon og dyp konsentrasjon der symptomene er 

mindre fremtredende.  

Sitatet som innleder denne avslutningen sier at det mest praktfulle eksempel på     

metamorfose er larven som forvandler seg til sommerfugl. Kanskje kan man si at det er 

urimelig å kreve at en larve skal fly, men om man venter tålmodig og legger til rette for at 

den kan ta tingene i sitt eget tempo og på sin egen måte, vil man kanskje en dag se hvordan 

den sprer vingene sine og flyr ut i sommerlyset. 
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