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Abstract  

The aim of this master thesis was to understand further and deepen a concept that is used 

exclusively in Steiner schools. There was an inquiry into how the teachers work with the 

individual child in Steiner schools in the 4th school year, how they view and understand the 

concept of Rubicon, and how it is dealt with in the pedagogical practice. The theoretical 

framework and literature are primarily based on relevant concepts and ideas from Gert Biesta 

about subjectification, and Inga Bostad about sense of belonging, as well as the crisis typology 

of Ulrich Oevermann. The research was conducted as a qualitative study with a hermeneutical 

approach. Five semi-structured interviews were conducted with former pupils and focus group 

interviews were conducted with teachers in Steiner schools, and these made up the empirical 

data. A special focus in the interviews was devoted to memories and experiences with the 

themes of storytelling from the year in question. The interview subjects were from 30 to 70 

years old.  

The main findings are the teachers´ consideration for the individual child´s development 

through the vulnerable period that Rubicon constitutes, and how the teachers´ understanding 

gave new insights to the concept of Rubicon. The former pupils’ memories of the stories told 

in 4th grade was noticeable and show the importance of storytelling. 
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Takk  

En slik prosess som ligger bak det å skrive en masteroppgave, er aldri en ensom prosess. Det 

er mange jeg trenger å takke. Noen mennesker på min vei har ytt meg så mye motstand at det 

ville være naturlig å ikke takke, men det kanskje disse menneskene som fortjener mest takk – 

når alt kommer til alt. For hva kan man ikke lære gjennom mostand? Dog, i denne 

sammenheng, vil jeg rette en takk til de som har støttet meg gjennom disse tre årene jeg har 

vært student ved masterprogrammet. 

Først og fremst kollegaene ved Ringerike steinerskole og Steinerskoleforbundet, for 

tilrettelegging, hjelp, ideer og gode samtaler. Takk for alle kloke samtaler også lenge før 

masteroppgaven begynte, det er tross alt årene som lærer og kollega som har gjort meg rustet 

til en slik oppfordring. En stor takk til daglig leder ved Ringerike steinerskole, Marit Synnøve 

Vestøl, som dyttet, heiet, søkte og tilrettela for meg fra begynnelse til slutt. Og hva var vel en 

lærers gjerninger uten elever? Takk til alle «mine» elever gjennom årene som lærer – dere har 

lært meg å sette pris på de viktigste tingene i livet: å være fleksibel, kreativ og 

samarbeidsorientert – og ikke minst å ta ting med et smil og med godt humør. Å være lærer 

har beriket livet mitt på måter jeg ikke trodde jeg skulle få oppleve. Jeg retter også en stor 

takk til mine medstudenter på masterstudiet som har bidratt med et varmt, sosialt miljø både 

på Vidaråsen og på nettsamlinger. Samtaler, forslag til tekster og bøker, og som 

sparringspartnere. Jeg vil også rette en stor takk til min veileder Helena Selsfors som har 

hjulpet meg med sin klokskap, tydelighet og konkrete tilbakemeldinger, i god blanding med 

filosofisk grubling.  

Takk til familie og venner som har støttet, lyttet og vært en skulder å lene seg til. En ekstra 

takk til min søster Aina som alltid har gode råd og to ører når jeg trenger det som mest.  

Takk til Jan Erik som jeg tror ble en del av livet mitt for at jeg skulle våge å ta på meg de 

merkeligste utfordringer, både fysisk, emosjonelt og mentalt. Turer i skog og mark, bål og 

kaffe, stille sommerkvelder eller lune vinterkvelder: og de gode, endeløse samtalene våre om 

alt mellom himmel og jord – og bortenfor. Takk også for forsidebildet: det var du som så at 

denne guttens ferd var Rubicon-reisen.  

Sist, men ikke minst, mine to «Soler» i livet: Thyra og Guttorm. Jeg hadde aldri kunnet bli 

meg uten dere. Dere lyser opp livet mitt slik jeg ikke trodde andre kunne gjøre. Takk.  
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Daily Meditation: Thursday, March 10, 2022  

Finding one’s place in order to bear fruit. 

"When a person succeeds in finding the place where they truly belong, they are happy. 

Everyone knows this. Yes, but not everyone knows where their place is. ‘Place’ is a word that 

has many meanings: home, country, house, job, position, ideal… 

We often see people wandering aimlessly, without ever settling down – they have not 

managed to find their place, they have no roots and are unhappy. Someone has to come and 

place them in fertile soil where they will begin to sprout. Up to that point, they were like 

seeds in a loft waiting to be sown. When a seed is put in good soil, it grows and bears fruit, it 

says, ‘At last, I have found my place.’ This place is not the loft where it is in danger of rotting 

away or being nibbled at by mice. So, what everyone needs now is to be sown, to be planted." 

Omraam Mikhael Aivanhov 



Forord  

I mitt møte med steinerskolen for over 20 år siden, ble jeg kjent med begreper som jeg etter 

hvert forstod at kun levde innenfor steinerskolenes vegger. Det var begreper og forståelser 

som opplevdes som selvfølgeligheter av lærere jeg møtte, begreper som ble omtalt på en varm 

og klok måte. Etter som årene gikk, viste de seg også å medføre mye riktighet med tanke på 

barnas utvikling, både faglig, emosjonelt og sosialt. 

Mine barn gikk ut av grunnskolen med klare ønsker om hvilke videregående skoler de ville 

til, og hvor veien skulle gå etter det. Hvor kom denne lysten til å ta fatt på livet fra? Denne 

ureddheten i møte med verden? Denne klokketroen på at de nye lærerne på et ukjent lærested 

var der for å bidra til noe godt i livene deres? At de fritt kunne velge en fremtid med håp og 

glede? 

Denne masteroppgaven ble til som et behov for å si noe om steinerskolens relevans i dagens 

og – i den grad det er mulig: morgendagens samfunn. Jeg frykter at steinerskolene skal miste 

sin egenart av syne og nærme seg det rådende synet om at elever er «produkter» av «læring» 

og at stadig omskiftende skolemodeller er bedre enn det «som var». Jeg har som intensjon at 

min masteroppgave kan sette steinerpedagogikken inn i vår samtid og vise at 

steinerpedagogikken, steinerskolene og steinerpedagogene trengs, fordi de bidrar med noe av 

det som kan få et samfunn til å blomstre: at barnet gis rom til å vokse frem og inn i sin form. 

Som det står i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, artikkel 1: «Alle mennesker er 

født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og 

samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» 

Min far yndet å fortelle om en ny oppfinnelse: offentlig barbermaskin. Disse maskinene skulle 

plasseres på alle torv i alle byer. Der kunne man stikke ansiktet inn og bli barbert. «Men ikke 

alle ansikter er like?» lød motargumentet. «Nei. Men det blir de til slutt!» Blir vi alle mer og 

mer like? Hvor blir da i så fall mangfoldet av? 

Steinerskolelærere kan bli fanget i en internkultur som ikke gagner noen, aller minst 

steinerskolene og egen lærergjerning. Derfor tror jeg steinerskolene må våge å se på egen 

praksis og begreper, og gjenfinne meningen bak og skape engasjement på nytt. Jeg har flere 

ganger i løpet av masterstudiet tenkt at steinerskolen er ennå ikke født. Det er ennå et 
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pågående svangerskap, fordi steinerskolen tilhører fremtiden. Hvordan kan vi da holde 

steinerpedagogikken levende? Hvilke spørsmål må vi stille oss?  

Ut fra dette håper jeg på en renessanse i den pedagogiske forståelsen av de skuldrene 

steinerskolelærere står på. Med den utsikten, kan steinerskolebevegelsen være bidragsytere og 

skapere av fremtidens skole? 

 



1. Innledning  

1.1. Tema for oppgaven  

Utgangspunktet for denne oppgaven var min nysgjerrighet rundt begreper som utgangspunkt 

for undervisning i steinerskolene. I steinerskolens læreplan gis det forslag til hvordan 

læreplanen forstås, og ideer til utforming av fag og oppbygging av fagperioder og fagtimer. 

Læreplanen søker også å bidra til forståelsen av barns utvikling og behov. Steinerskolene har 

tradisjon for å omtale noen «knutepunkter» i barns utvikling, spesielt med tanke på hvordan 

pedagogikken bør utføres og formes. Det kan nevnes særlig alderen 6, 9 og 12 år. I denne 

oppgaven er det niårsalderen det settes søkelys på. Noe av filosofien i steinerpedagogikken er 

at barnet står en større sammenheng. Det er en forståelse at barn skal gjennom visse 

utviklingsområder, og at undervisningen både kan og bør ta høyde for dette. Med dette i 

bakhodet, settes fagområder inn på utvalgte tidspunkt. Det er en tanke om at noen egenskaper 

utvikler seg sunnere innenfor et tidsrom enn andre. Dette er noe av det som skaper rammeverk 

for lærerens arbeid. Det er ikke bare lange linjer over 10 års skolegang, men også motsatt vei: 

gjennom året, måneden, uken og dagen.  Fra lærerens side legges det ned mye arbeid i det å 

forstå hvor elevene er på sin utviklingsvei.  

Hvordan ser dette ut i praksis? Jeg hadde selv hørt om niårsalderen og «Rubicon» fra både 

min tid som forelder i steinerskolen, og siden som lærerstudent. Da jeg begynte som lærer var 

det mange erfaringer der teori stemte over ens med praksis; jeg så det jeg hadde hørt om, 

utfolde seg i klasserommet. Da jeg kom til min første runde med 4. klassinger hadde jeg 

sammen med elevene mange opplevelser som var tankevekkende – med positivt fortegn. Noe 

i steinerskolens læreplan, noe i det Rudolf Steiner hadde sagt i sine foredrag, noe i det erfarne 

pedagoger forberedte meg på, så ut til å stemme. Hvorfor det? Jeg hadde aldri hørt om at det 

var noe spesielt med å være ni år før jeg møtte steinerskolen. Innen utviklingspsykologi og 

pedagogikk er det mye forskning på barns utvikling, dog er akkurat året mellom 9 og 10 år 

mindre vektlagt. Hvorfor er det slik at steinerpedagogikken fremhever niårsalderen som noe 

spesielt, og har det noe for seg?  
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1.2. Mål og problemstilling   

Målet med oppgaven er å undersøke hva lærere i 4. klasse opplever når de underviser på dette 

trinnet med blikk på utviklingstanker som ligger til grunn for steinerskolens læreplan, 

pedagogikk og didaktikk. Ut fra dette kom ideen om å intervjue flere grupper lærere, og på 

den måten se Rubicon fra flere vinkler. Med utgangspunkt i boken «Å høre hjemme i verden» 

(Bostad, 2021) ble jeg oppmerksom på begrepet «stedets pedagogikk». Boken gav meg nye 

tanker om undervisningen i 4. klasse i steinerskolen, der det tradisjonelt er en periode med 

geografi som kalles «hjemstedslære», med vekt på bruk av kart og innsikt i lokalhistorie. Har 

dette noe å si for å «finne sin plass i verden»? Hjemstedslæren er ikke et fag, men en 

undervisningsmetode. Tradisjonelt skulle den knytte hjem og skole sammen i en meningsfylt 

enhet for elevene. Kan det tenkes at steinerskolens vektlegging av hjemstedslære som metode 

kan henge sammen med barnets utvikling og Rubicon?  

 

Steinerpedagogikken har som tradisjon å se mennesket i en utviklingsstrøm, der man til 

enhver tid er «i ferd med å bli til». Dette må forstås som en prosess uten noe egentlig 

endepunkt, men en reise der man møter veikryss og broer som skal forseres. Gert Biesta 

bruker begrepet «subjektivering» (2017). Subjektivering er, slik jeg leser Biesta, en prosess 

der selvet får komme til uttrykk, noe som foregår gjennom et helt liv. Biesta problematiserer 

hva som kan være utfordringen i skolene om dette fjernes fordi det er en uoversiktlig prosess, 

der resultatet er svært uforutsigbart. Kan vi leve med denne usikkerheten?  

I Dietrich Benner sin bok «Tester til dannelsesfilosofi» møter vi tanker om dagens 

skolepolitikk, og spennet mellom etikk, pedagogikk og politikk. Hva styrer lærerens mandat?  

I 2018 ble det publisert en artikkel om nettopp Rubicon. Forfatterne Bettina Berger og Axel 

Föller-Mancini har funnet frem til et rammeverk av teorier for Rudolf Steiners tanker om 

niåringen. Avslutningsvis oppfordrer de til at rammeverket brukes videre i forskning, både 

praktisk og empirisk. Denne oppfordringen tok jeg med meg inn i arbeidet.  

 

Problemstillingen har endret karakter gjennom prosessen og i så måte kan man tenke at også 

en masteroppgave og problemstilling opplever sin subjektivering. Hovedinnholdet var dog det 

samme: en utforskning av begrepet Rubicon sett i lys av litteratur og lærere og tidligere 

elevers erfaringer. Jeg har forsket på erfaringer med det å være lærer for og i møte med barn i 

alderen 9 til 10 år, og erfaringer med det å være elev og et voksende menneske i møte med 

verden når man var mellom 9 og 10 år. De fortellinger, ord og begreper som kom fram av 

dette, betegner jeg som «nøkkelopplevelser» i det steinerpedagogiske landskapet. 
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Den beskrevne problemstillingen har munnet ut i følgende forskningsspørsmål:  

 

Hva opplever lærere og tidligere elever som «nøkkelopplevelser», knyttet til begrepet 

«Rubicon», i det fjerde skoleåret? 

Hvordan kan dette ses i sammenheng med begrepene «subjektivering» og «tilhørighet»?  

  

1.3. Sammenheng og begrepsavklaring  

For å avklare bruken av begrepet Rubicon i steinerskolen, vil jeg undersøke begrepet i lys av 

relevant litteratur. Som rammeverk har jeg tatt i bruk begrepet «subjektivering» fra Biesta og 

«tilhørighet» med utgangspunkt i stedspedagogikk og hjemmstedslære, beskrevet i Bostads 

bok. I tillegg brukes artikkelen til Berger og Föller-Mancini om Rubicon aktivt, samt de 

teorier som fremsettes der. Benner sine begreper om bekreftende og ikke-bekreftende metode 

innen utdanning blir også gjort rede for. 

1.4. Metode  

Metoden som ble valgt var en kvalitativ undersøkelse med intervjuer. Jeg valgte prosessen 

semistrukturerte intervjuer med fokusgrupper, da jeg ønsket at det skulle være 

erfaringsutveksling mellom mennesker som grunnlag. Forslag til hvordan bygge opp og 

gjennomføre intervjuer hentet jeg fra «Qualitative Research» (2013) av Savin-Baden & 

Howell Major. Jeg intervjuet tre grupper á to lærere og to tidligere elever. Dette beskrives i 

kapittel 3. 

1.5. Oppgavens oppbygging 

Denne oppgaven er bygget opp med seks kapitler. 1. kapittel tar for seg temaet for oppgaven 

og problemstillingen som ble formulert, samt å trekke frem hovedprinsippene i pedagogisk 

sammenheng. I 2. kapittel presenteres litteraturen og de begrepene som ble brukt som 

rammeverk for oppgaven, 3. kapittel viser metode og analyse, 4. kapittel har en gjennomgang 

av funnene i intervjuene. I 5. kapittel settes funn og litteratur i sammenheng, og i det 

avsluttende 6. kapittel kommer en konklusjon og egne tanker om dette prosjektet.  

1.6. Avgrensning 
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Denne oppgaven har som utgangspunkt det åpne spørsmålet om hvordan lærere opplever å 

jobbe med barn mellom 9 og 10 år, og hvordan det var å være elev/barn i denne alderen, sett 

gjennom begrepet Rubicon.  

Det er sparsomt med kilder om Rubicon, derfor ble det viktig å la intervjuene bli så genuine 

som mulig. Alle intervjuobjektene fikk tilsendt en intervjuguide i forkant av intervjuet for å 

anspores til temaet. Med det som utgangspunkt, falt valget på fokusgrupper for å gi 

intervjuobjektene tid og anledning til selv å få trekke frem eller utdype det som oppstod av 

tanker og inntrykk der og da. Jeg har ikke problematisert om det er lærerens oppgave å lede 

eleven inn i «overgangen» som Rubicon står for, men heller latt fortellingene og opplevelsene 

stå for seg selv. 

1.7. Kilder 

Oppgaven er et resultat av kvalitativ forskningsmetode, basert på eksisterende tekster og nye 

intervjuer. Arbeidet har medført seg studie av både eldre og nyere tekster, samt leting etter 

relevante kilder for et begrep som kan sies å være «internt for steinerskolene». Hovedkildene 

blir presentert i litteraturkapittelet og andre kilder underveis.  

 



2. Litteraturpresentasjon og teoretisk rammeverk 

Denne delen vil presentere teori og litteratur som er relevant for forskningsspørsmålet. 

Utgangspunktet og det teoretiske rammeverket er barnets utvikling sett i lys av begrepet 

Rubicon.  

 

2.1. Litteratur om temaet: utvikling, Rubicon og noen begreper  

Teori for oppgaven er hentet fra både Bettina Berger og Axel Föller-Mancini, Dietrich 

Benner, Gert Biesta, Inga Bostad og Rudolf Steiner med flere. Forfatterne presenteres i 

begynnelsen av sine tildelte kapitler i denne oppgaven.  

Hvorfor disse forfatterne? Jeg finner at det er sammenhenger mellom det Biesta (2022) stiller 

spørsmål rundt om det å høre hjemme i verden og Bostad et.al. (2021) som skriver om 

hjemstedslæren og tilhørighet. Mennesket oppfordres til å søke ut og vekk fra der de vokste 

opp, å bli en globetrotter i jakten på seg selv. Hva fører denne søken til? Hva gjør vi uten 

røtter? Skaper samfunnet en manglende følelse av tilhørighet med sine tilbud om å reise vekk; 

inn i film, inn i VR, inn i spill? Er steinerskolens undervisning og blikk på endringene 

tilknyttet alder, en mulighet til å skape tilhørighet? 

Gert Biesta holdt i februar 2022 et nettforedrag for Waldorfhögskolan (WLF) i Sverige. I 

dette foredraget spør, og delvis svarer, Biesta på noe som har vært en vedvarende utfordring: 

hvordan kommuniserer steinerskolene sitt oppdrag med «verden»? Biesta stiller spørsmålet 

om steinerskolens «oversettelsesproblem» kan føre til at steinerskolene mister muligheten de 

har til å svare på vår tids utfordring: hva skal en skole være? Hva skal skolen være til for? 

Hva trenger barn å lære i vår omskiftelige tid? Spørsmålet og tanken, slik jeg oppfatter Biesta, 

føyer seg pent til det jeg selv har forsøkt å forstå: Hvorfor er det så viktig for steinerskolene at 

barnets eget «jeg» får tre frem? Hvorfor legger vi så rette til og tar hensyn til at barnet skal får 

bli et selv?  

I sitt foredrag stiller Biesta (2022) et spørsmål til steinerskolene jeg føler ikke kan stå 

ubesvart. Beista sier i et forsøk på å bidra til samtalen og løfte den frem til andre pedagoger 

og forskere. Biesta hevder at steinerskolenes forsøk på å fremheve at pedagogikken har en 

kunstnerisk undervisning og at det fokuserer på barnets utvikling ikke er det viktigste ved 

steinerskolene. Biesta sier videre at ved å ikke fremheve hva det, ifølge ham, viktigste 
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steinerskolene gjør, vil steinerskolene stå i fare for å falle for eget grep og «bli som de andre». 

Steinerskolene gjør nemlig noe unikt, sier Biesta, steinerskolen verdsetter at barna skal bli til 

et selv. Biesta hevder at steinerskolene på sin måte å undervise på, se mennesket på, 

oppfordrer til en form for selv-indusert handling der et selv vil stige frem. Ikke en 

personlighet, ikke en identitet, men et «selv», et «jeg». For, sier Biesta videre, det viktige 

spørsmålet blir hvordan vi har det med oss selv, hvordan vi forsøker å leve våre liv best 

mulig, hvordan vi prøver å eksistere i verden.  Vi eksisterer som subjekter, ikke objekter, i en 

slags subjekt-het.   

Biesta (2022) sier videre at der barnets behov for frihet blir sett på som et problem, og noe 

som må rettes på; for eksempel at eleven ikke vil sitte stille ved pulten eller gjøre oppgaver 

som er tildelt. På slike områder, sier Biesta, omfavner steinerskolene barnets behov for frihet 

og legger til rette for dette i skolehverdagen. Jeg finner at Benner omtaler det samme i sin bok 

«Tekster til dannelsesfilosofi» (2005) der han skisserer forskjellen på bekreftende og ikke-

bekreftende metoder for pedagogikk og utdanning. Benner skriver at i det bekreftende spør 

læreren seg om hva han eller hun skal gjøre for at elevene kan sitte stille i klasserommet og 

motta kunnskap? I lys av ikke-bekreftende, kunne læreren heller spørre seg: hva skal jeg med 

elever? Benner mener at det bekreftende, brukt som pedagogisk metode, vil nærmest kreve 

indoktrinering og kondisjonerer elever til å oppføre og svare slik de tror det forventes av dem. 

Det ikke-bekreftende, derimot, åpner opp for egen-aktivitet hos elevene. Slik jeg forstår 

Benner – og dette er en svært forenklet fremstilling av hans filosofi, så er det bekreftende 

situasjoner der læreren bringer verden til barnet med bestemte meninger om hvordan den ser 

ut, mens i det ikke-bekreftende holdes ideer frem som eleven selv må strekke seg etter for å 

finne ut av. Det Biesta ville kalle «å bringe barnet til verden».   

Biesta (2022) bruker Jean-Jacques Rousseau sin bok «Emile» som bakteppe for noe av dette. I 

boken Emile (2010), som er en fiktiv fortelling, skaper Rousseau en – vil noen si – idealisert 

biografi om et menneskes oppvekst og muligheter. Rousseau hevder at mennesket står under 

press fra ytre og indre krefter. De ytre kreftene er verden og alle dens meninger og hendelser. 

Disse kreftene bør barna skånes for å begynnelsen av livet sier Rousseau. Så er det de indre 

kreftene; drifter og lyster. Disse skal barnet, det voksende mennesket, lære å håndtere. Det gis 

et eksempel i artikkelen til Martin og Martin (2010) hvor Emile har kastet en stein og knust et 

vindu. Læreren blir ikke sint eller straffer barnet, men reparerer heller ikke vinduet med en 

gang. Émile må derfor sove på et kaldt rom og på den måten lærer han at det har 

konsekvenser å knuse et vindu. Dette kan fremstå som nærmest et overgrep mot barn i dag; 
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hvem ville gjort noe slikt? Biesta bringer inn boken til Paul Roberts: «The Impulse Society. 

Why is it wrong to get what we want?», som setter søkelyset på hva som skjer med mennesket 

når alle våre lyster kan tilfredsstilles på få sekunder? Skal vi følge tanken til Rousseau, vil det 

å alltid får tilfredsstilt sine lyster, føre til at mennesket blir slave av sine lyster. 

Biesta (2022) sier videre i sitt foredrag at Apple ikke selger telefoner, de selger behov. Ingen 

ville vel kjøpt nye ting hele tiden om det ikke var en følelse av behov? Og hvor kommer våre 

behov fra? Biesta sier at kanskje så mye som 70% av behovene vi føler ikke er våre egne. 

Men den økonomiske veksten i verden er avhengig av at du og jeg føler behov for nye ting. 

Det er med andre ord en gammel fortelling, selv om Rousseau ikke kjempet med internett og 

fast food-kjeder. 

Så hva da med pedagogikken? Hva med steinerskolen?  

Biesta (2022) skisserer noe om hvordan steinerskolene har en unik enkelhet i sitt oppdrag: 

inkarnasjon og frihet. «Inkarnasjon» beskriver Biesta som et forsøk på / et ønske om å hjelpe 

barnet til å komme til verden. Gjennom dette kan skolen bidra til at barnet kan oppnå 

suverenitet i verden. Med dette forstår jeg Biesta dithen at barnet gjennom denne 

suvereniteten oppnår en evne til å stå i verden. I denne forbindelse henviser Biesta til Philippe 

Meirieu og hans forskning om forbindelse og frigjøring. Det er noe av dette som var 

grunnlaget for Biestas bok «Utdanningens vidunderlige risiko» (2017). Det handler ikke om 

kreative måter å gripe inn i undervisningen på, men å se skjønnheten i risikoen om å ikke vite 

eller det å ha full kontroll. Biesta hevder at denne risikoens iboende skjønnhet ligger i det at 

Jeg-et ikke kan skapes, det er derimot et produkt av seg selv. Biesta refererer til en 

forskningsrapport fra Nederland, der en gutt hadde svart på hva han trodde utfallet av all 

undervisning, lekser og prøver var? Gutten svarte at resultatet, det var jo han! Dietrich Benner 

brukte uttrykket «Aufforderung zur Selbsttätigkeit», noe Biesta forstår Benner sitt uttrykk 

som et ønske om å eksistere i verden, å stå i sitt eget liv, og leve som et subjekt. 

Mot slutten av foredraget problematiserer Biesta (2022) om ikke steinerskolene er utdatert? 

Pedagogikken er 100 år. Er det ikke på tide å modernisere skolen? Bringe den frem til vår tid? 

Hvorfor skal steinerskolene fortsette å holde på fag som sløyd, strikking, formtegning, 

tegning, maling, skolehage og eurytmi? Er det ikke på tide av steinerskole-elever bringes inn i 

det 20. århundre og få ta del i kunnskapsøkonomien? Eller, spør Biesta, er det nå tiden er inne 

for steinerskolene? Er vår tid i et desperat behov for steinerskolene? Han sier videre at det kan 
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ses på i lys av hvordan vi karakteriserer «vår tid». Biesta refererer til boken «The Impulse 

Society» av Paul Roberts. I vår tid er det mye intensjon rettet mot å tilfredsstille øyeblikkelige 

krav, ønsker og lyster. Dette forstås i lys av markedsøkonomien som selger livsstil mer enn 

den dekker behov. Roberts hevder det er et problem å konstruere et samfunn på bakgrunn av 

at vi får det vi til enhver tid vil ha. Dette peker tilbake på det Rousseau påpekte om å bli en 

slave av sine egne lyster og derfor ikke være i stand til å stå i et forhold til verden, som gjerne 

vil nekte eller hindre deg i å få det du har lyst på akkurat nå. Roberts spør: hvordan vi skal 

håndtere og leve i et økonomisk system som nesten er for dyktige i å gi oss det vi vil ha, når 

dette igjen fører til overforbruk, avhengighet, overvekt og andre helseproblemer? En økonomi 

som er orientert rundt å gi oss det vi vil ha, er ikke den mest egnede til å gi oss det vi faktisk 

trenger, hevder Roberts. Utfordringen kommer av at den globale økonomien trenger å vokse 

for å kunne eksistere. I så måte har den globale økonomien ikke lenger verken plass eller tid 

nok. Så hvordan kan økonomien da fortsette å vokse? Ved å skape nye behov, skriver 

Roberts. Biesta legger humoristisk til, at romfartsporgrammet i grunnen handler om å skaffe 

nye markeder. 

Herman Koepke skriver i sin bok «Det niende året» (1983) at etterligningskreftene som har 

vært så sterke i barnet frem til rundt niårsalder, har gjort at barnet aldri har følt seg riktig 

alene. Gjennom etterligning har barnet følt seg som en del av verden. «I det niende året 

opplever barnet virkelige en fullstendig forvandling av sitt eget vesen, som viser til en viktig 

forandring i dets sjeleliv, en viktig forandring i barnets fysisk-kroppslige opplevelse.» (s. 40) I 

dette vendepunktet opplever barnet for første gang at det er helt alene. Samspillet man stod så 

naturlig i er på gåtefullt vis blitt borte, da evnen til etterligning forsvant. I denne perioden, fra 

evnen til etterligning avtar, inntil barnet igjen kan forbinde seg med sine omgivelser, 

gjennomgår barnet en krise. Koepke sier videre at denne krisen kalles tradisjonelt for 

«Rubicon» i steinerskolene. Steinerskolen har tradisjonelt tatt vare på denne perioden ved å 

bringe en endret tilnærming til undervisningen inn i klasserommet når elevene er i sitt 9.-10. 

leveår.  

I boken «Å høre hjemme i verden» (Bostad, 2021) problematiseres nettopp dette temaet: hva 

vil det si å føle seg hjemme i verden? Forfatteren skriver i innledningen at et var et uforutsett 

sammenfall at boken skulle komme til liv samtidig som verden ble «stengt ned» grunnet 

covid-19, og hjemmet fikk fornyet aktualitet gjennom hjemmeskole og hjemmekontor. Hva 

betyr det å føle seg hjemme, i både hjemmet og i verden? I opplæringslovens første paragraf 
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står det: «Opplæringa i skole... skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane.... historisk og kulturell innsikt og forankring.»1  

Hva er det lange perspektivet? Hvordan kan vi sikre en utdannelse, og dannelse, i et langt 

perspektiv, både kulturelt og historisk, i en stadig omskiftende verden? I Hannah Arendts 

(1906-1975) bok «Between Past and Future» (2006) skriver hun at:  

«...the undeniable loss of tradition in the world do not at all entail a loss of the past, 

for tradition and past are not the same, as the believers in tradition on one side and the 

believers in progress on the other would have us believe...» (s. 93)  

Her mener jeg at steinerskolens læreplan tar et grep med å ta utgangspunkt i barnets utvikling 

og i de første skoleårene bruke «historiske kilder» som utgangspunkt for fagene. Historiske 

kilder forstår jeg som blant annet norske og internasjonale folkeeventyr og kulturbærende 

fortellinger, sagn og legender, klassisk barnelitteratur og fortellinger fra Det gamle 

testamentet. Tradisjonelt har steinerskolen også undervist i hjemstedets lære; en blanding av 

geografi og lokalhistorie. I Steinerskolens læreplan (2020) kan vi lese at sentrale innhold i 

geografi de første skoleårene er blant annet: «Opplevelser og erfaringer av landskap og 

topografi ved friluftsaktiviteter og turer i skolens nærområde», «møtene mellom det 

naturskapte og det menneskeskapte i skolens nærområde: stier, veier, kulturlandskap, 

bebyggelse med mer. ... Nærområdets geografi – Himmelretningene, nærområdenes topografi, 

områder sett fra lufta; de første kartene ...» (s. 136) Sentralt innhold i historie de første 

skoleårene er blant annet: «Stedsnavn, veier, bedrifter, gårdsbruk i skolens omgivelser; 

lokalhistorie og nåtidige samfunnsforhold. Fortellinger om hendelser og mennesker i nær og 

fjern fortid til skolens utvidete nærområde. Fortellinger om eget liv og om livet til noen som 

står en nær.» (s. 148)   

Dag Øystein Nome (1965-) skriver i sin artikkel «Teaching as love for the world and love for 

the child” (2021), publisert på RoSE, om Arendts blikk på barndom og skole. Arendt gav i 

1958 ut essayet “Thes crisis of education”. Nome skriver at selv om Arendt og steinerskolene 

tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre, har de likevel en innbyrdes idé: læring som 

noe konservativt, en lærer-sentrert praksis på den ene siden og en forberedelse for 

emansipasjon (frigjøring) på den annen side, og tanke om et demokratisk medborgerskap. 

Arendt mener at barnet må skjermes fra verden gjennom å være til stede i familiens private 

 
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 (lest 13022022) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
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sfære i begynnelsen av livet. Et hvert nytt liv er en ny begynnelse. Arendt introduserer 

begrepet «natality». Ikke som en fysisk fødsel, men som en fødsel inn i et sosialt liv. “With 

word and deed, we insert ourselves into the human world, and this insertion is like a second 

birth, in which we confirm and take upon ourselves the naked fact of out original physical 

appearance.” (s. 37) Nome hevder at denne andre fødselen må ses på som å bli voksen eller 

ferdig utdannet. Barnet har i seg potensiale til å forandre verden, skriver Nome, og dette 

potensialet må beskyttes fra den eksisterende verden, og han sammenligner det med den 

beskyttelsen barnet har i mors liv. Å beskytte det som ennå ikke er ferdig utviklet mot den 

gamle verden, innebærer også beskytte den gamle verden fra det som ennå ikke er utviklet. 

Når barnet beskyttes, beskyttes både det som er potensialet og den gamle verden. I denne 

sammenheng beskriver også Arendt noe som er kritisk for mennesket: vi er ikke lenger 

knyttet til fortiden, til tradisjoner, tro og tidligere generasjoners verdier. Ideen om barndom er 

ifølge Arendt truet. “The crisis in education is most likely connected with the crisis of 

tradition, that is with the crisis in our attitude toward the realm of the past.” (s. 37) Det er 

naturlig for barn å oppholde seg i en privat sfære hvor de beskyttes mot verden av foreldrene. 

Arendt kritiserer holdningen om at barndommen skal vurderes som en egen sosial klasse som 

representerer en egen kultur, med egne lover og regler, som en sub-kultur på linje med 

«women, the working class, and ethnic minorities» (s. 37) – det er å forråde barna og deres 

rett til å bli vernet mens de utvikler seg. Dette er de tidlige årene av barndommen. Hva så med 

skolen? Nome skriver at Arendt mente at skoler skulle være bindeleddet mellom den private 

og den offentlige sfære. Skolen skal representere verden, men ikke være verden. Skolen skal 

fortsette å beskytte barnet – mot både verden, men også den private sfære, og skolen blir en 

egen, autonom sfære. Nome skriver videre at dette er en av grunnen til at Arendt argumenterer 

sterkt mot at skolen skal være underlagt skriftende trender og politiske innfall. Læring skal 

blomstre og være levende for læringens skyld, underlagt prosessen å leve og ikke være en 

forberedelse til det voksne liv, skriver Nome. Arendt mente at læreren skulle være den som 

stod i randen av skolesfæren, på kanten til verden, viste verden til barna, og omtale verden 

som «vår verden». Dette å stå på kanten representerer også autoritet, som er et stort tema hos 

Arendt. Hvis læreren, gjennom å ta ansvar for verden som den er, skal kunne være autoriteter 

i skolen må to ting gjøres med innholdet og hvordan man lærer, ifølge Arendt, og Nome 

forklarer: skolen må være konservativ og den progressive ideen om «child-centered 

education» (s. 38) må problematiseres.     
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Nome (2021) skriver videre om steinerskolens kritiske potensiale og lærer-sentrert praksis, og 

at bakgrunnen for hans artikkel har vært å se om Arendts tanker kan være en måte å se 

steinerskolens potensiale på. Med det gitt at steinerskolen har et kritisk potensial. Nome 

siterer Steiner: «How we have to deal with children so that they, as adults, can grow into the 

social, democratic, and spiritually free areas of living in the most comprehensive way?” (s. 

39)  

Her løfter Nome fram noen av de samme spørsmålene Biesta stilte i sitt foredrag (2022), om 

grusomhetene i 2. verdenskrig, og Biesta spør hva lydighet hos både lærere og elever i ytterste 

konsekvens kan være? I 1961 var Arendt i Jerusalem og overvar rettsaken mot Adolf 

Eichmann. Rapportene ble samlet i boken «Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens 

banalitet», utgitt i 1963. Arendt var sjokkert over at Eichmann, på spørsmålet om han følte 

noen skyld for å ha organisert jødeutryddelse, svare «nei», han hadde bare fulgt ordre og gjort 

som han fikk beskjed om.  

«Eichmann hadde ikke selv drept noen eller beordret noen drept, han var ingen sadist 

og fremsto som grå og alminnelig. For Arendt var han skremmende normal og hun ble 

slått av hvor grunn, likegyldig og lite reflektert han var. For Arendt var Eichmanns 

ondskap banal fordi den var tankeløs.»2 

Hva kan vi gjøre for å forhindre grusomheter å skje igjen? Er det mulig å ha en skolegang 

som kan forhindre at ondskap i menneskets navn? Biesta nevnte i sitt foredrag både Theodor 

Adorno (1903-1969) som om samme tema sa at «det må aldri skje igjen» og Primo Levi 

(1919-1987) som sa «det har skjedd før, derfor kan det skje igjen» - to svært ulike 

innfallsvinkler til samme problem, hvorav det andre kan sies å være mer rettet mot realiteten, 

mente Biesta. Poenget for Biesta (2022) er at mennesket gjennom å subjektiveres også tar 

ansvar for seg selv – i motsetning til hva Eichmann gjorde. 

Tilbake til Nome (2021) og sitatet fra Steiner over. Steiner mente at en sunn 

samfunnsorganisasjon var basert på tregrenings-tanken, som Nome gjør rede for i artikkelen. 

Kort gjengitt er tregreningen en oppdeling av samfunnet basert på den franske revolusjons 

grunn-tese: frihet, likhet og brorskap. Frihet er knyttet til kultur, likhet til politikk, og 

brorskap til økonomi. Måten dette kan skje på ifølge Steiner, er: forbilde-etterligning i de 

 
2 Eichmann i Jerusalem – Wikipedia 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Eichmann_i_Jerusalem?msclkid=bc8a1d63cfbf11eca3184ae379e06920
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tidlige leveår, lærer-elev-forhold basert på autoritet og disiplin i grunnskolen, egne 

vurderinger og ansvarlighet i ungdom/tidlig voksen-tiden. Nome skriver så at læring i skole er 

en unaturlig ting som barn naturlig vil gjøre opprør mot. Denne motstanden bør transformeres 

til villighet til å bli lært gjennom læreren, ut fra hans eller hennes autoritet. Dette står i 

kontrast til tanken om læreren som støttespiller eller «kameraten bakerst i klasserommet», og 

også tanken om at eleven skal lære gjennom egenaktivitet. Lærerens autoritet kommer 

gjennom lærerens kunnskap og evne til å bade elevene i denne kunnskapen, innsikten og 

forståelsen. En egen kultur rundt et fag som nærmest er uimotståelig for eleven å ville delta i. 

Læreren underviser hele klassen, det er ikke en en-til-en-situasjon, det er en 

undervisningsreise for alle. Nome skriver at «child-centered education» er ideen om at hvert 

barn har rett på en individuell oppfølging ut fra barnets ønsker, behov og evner – ikke langt 

unna «tilpasset opplæring» innen spesialpedagogikken. Her mener Nome at nettopp gjennom 

det lærer-sentrerte får hver enkelt elev mulighet til å delta i for eksempel fortellerstoffet på sin 

måte. Eleven oppfatter det som er viktig for sin egen del, og hva som er viktig varierer fra 

person til person. Det er fellesskapsundervisning, men med rom for egen-opplevelse. 

Avslutningsvis skriver Nome at nettopp det faktum at læreren bruker klassiske fortellinger, 

myter, legender og biografier som utgangspunkt for fortellinger, kan ses på som 

konservatisme. I tillegg kommer det faktum at elevers villighet til å forbinde seg med det 

ulike innholdet, hviler på lærerens autoritet i klasserommet, noe Nome tolker som lærer-

sentrert undervisning. 

Bostad (2021) skriver at skolens formålsparagraf sier at opplæringen skal bidra til «historisk 

og kulturell innsikt og forankring» (s. 8). Derfor sier opplæringsloven at det for elevene å føle 

seg hjemme i et fellesskap, ha hjemmefølelse, kjenne forankring i historien og kulturen. Ikke 

det motsatte; føle seg fremmedgjort, ensom og utenfor. Bostad spør seg hva realiteten er og 

hvordan dette kan forstås i dag? Det kjempes for anerkjennelse av identitet, normalitetsidealer 

og livsmestring, samtidig som det kjempes for mangfold og globalt ansvar. Retten til å være 

på et sted handler om både grunnleggende rettigheter, skiftende kunnskapssyn og tilhørighet. 

Samtidig, sier Bostad, pådyttes skolen stadig flere oppgaver og mer ansvar: ulike 

samfunnsidealer, skiftende syn på lærerens rolle og identitet, og ikke minst globale 

utfordringer med tanke på miljø, klima og økende digitalisering. Samtidig er det en økende 

tendens til stress og psykiske plager blant barn og unge. «Skolen har også blitt fremstilt som 

både et felleskap der man ikke har noe til felles, og som en forlengelse av hjemmet» (s. 9) 
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skriver Bostad (2021), og spør om læreplanenes innføring av livsmestringsfag nettopp er å 

etterspørre dette med å finne sin plass i verden, sin plass i fellesskapet? 

Ifølge Steinerskolens læreplan (2020) er barnets utvikling utgangspunkt for undervisningen 

og steinerskolen søker å danne en skole som passer for barna. Med utviklingsperspektivet som 

bakteppe står lærerne hver dag i en utveksling med elevene der barna er i sine 

«utviklingsløp». Biesta (2022) sier i sitt foredrag at det er en oppgave for skolene å hjelpe 

barn å føle seg hjemme i verden, ved at gi barna lyst til å møte verden. Hva skjer med oss om 

vi ikke føler oss hjemme i verden, at vi føler oss fremmedgjort overfor det nære? «Har 

hjemløsheten et hjemland?» (Bostad, 2021, s. 31)  

I det ovennevnte har jeg vist hvordan man kan se på lærerens rolle i lys av autoritet og 

hvordan samtiden stiller spørsmål om tilhørighet. Det har vært presentert ideer om mennesket 

som et subjekt i verden. Kan subjektivering, det å bli til, være en nøkkel for å føle seg hjemme 

i verden?  

I det neste avsnittet ser vi på utviklingstankegangen hos ulike forskere.  

2.1.1. Utvikling  

I det følgende kommer et kort overblikk over noen utviklingsteorier, først fra et psykologisk 

perspektiv «Oppvekst og psykologisk utvikling» (2017) og «Skolen som læringsarena» 

(2013), deretter steinerpedagogiske kilder og til slutt noen av Rudolf Steiners tanker. 

 I boken «Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver» (2017) 

gis det en bred presentasjon av ulike utviklingsteorier gjennom tidene. Gulbrandsen (red.) har 

samlet tekster skrevet at norske psykologer og pedagoger. Jeg vil i hovedsak her kort gjøre 

rede for to kapitler, omhandlende teoriene til Piaget og Vygotskij. Grunnen til at disse to er 

valgt ut hviler på det at de begge har tanker om «den midtre barndom» som utviklingsområde. 

«Skolen som læringsarena» (2013) brukes for å fordype den sosiokulturelle teorien. 

Til slutt i avsnittet vil jeg forsøke å se på likheter og ulikheter mellom Piaget, Vygotskij og 

Steiner. 
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2.1.2. Jean Piagets teorier om utviklingsstadiene   

Fra boken «Oppvekst og psykologisk utvikling», kapittel 7: «Jean Piaget: en konstruktivistisk 

teori om barns utvikling». Jean Piaget (1896-1980) var en sveitsisk psykolog og filosof. 

Kapittelet innledes med å se på bakgrunnen for Piagets teorier. Forfatterne Karstein Hundeide 

og Liv Mette Gulbrandsen skriver at Piagets teorier har hatt betydning for blant annet studiene 

av barns utvikling innen språk, persepsjon, intelligens og moral. Piaget satte de kognitive 

utviklingsstadiene inn i et system. Han mente at barns intelligens var annerledes enn de 

voksne, altså barn er ikke mindre intelligente enn voksne, de har en annen form for 

intelligens. Piaget gjorde mange undersøkelser der han intervjuet barn. Noen av hans mest 

kjente funn er blant annet barnas tanker om at sol og måner følger etter dem, at alt som er 

levende beveger seg, at navnet på tingen er selve tingen eller bor i tingen. Dette kalte han for 

egosentrisitet, og det refererer til barnets manglende evne til å forstå at det finnes andre måter 

eller synsvinkler enn ens egen. Piaget vektla sosialisering som viktig for å utvikle intelligens 

gjennom samhandling med andre barn eller «likeverdige partnere» (s. 213). Gjennom lek og 

samspill med andre barn blir barna i stand til å se ting fra ulike vinkler. Piaget observerte også 

det han kalte for «kollektiv monolog», måten barn snakker sammen på uten å snakke sammen. 

Barn snakker uten å egentlig lytte til andre. Dette er igjen det egosentriske perspektivet som 

modereres i samhandling med andre. Piaget kalte det «assimilering» når barnet tilpasser seg 

sine omgivelser, og «akkommodering» når barnet prøver ut og tilpasser sin adferd (s. 215). 

Det er viktig at barnet ikke enten er i kun assimilering eller kun i akkommodering, begge 

deler kan føre til manglende sunn utvikling. Når begge prinsipper er prøvd ut og balanseres, 

oppstår «ekvilibrasjon», en ny form for balanse. Når denne balansen er oppnådd, forstår man 

situasjonen på en praktisk og detaljert måte ifølge Piaget. Piaget vektla at endringene oppstod 

i møte med likeverdige partnere: «...disse operasjonene kan ikke tilskrives individet alene, 

men krever nødvendigvis samarbeid og meningsutveksling mellom mennesker» (s. 220), men 

skulle det være utviklingsfremmende, må utvekslingen skje i et forhold av likeverdighet. Da 

kan man fremme sine meninger uten å hemmes av autoriteter som krever underkastelse. Det 

er under slike forhold at barn gradvis lærer å justere egen adferd og meninger, kan tåle kritikk 

og se saken fra andres synsvinkel. Samtidig lærer de å stå opp for seg selv, sine synpunkter og 

sin rolle. I en slik prosess tvinges man til å gi slipp på noen av sine selvsentrerte holdninger. 

Ikke gjennom tvang utenfra, men akseptert fordi de er basert på en forståelse av at det er 

nødvendig. I motsetning til dette sier Piaget at autoritet kan være utviklingshemmende. Med 

autoritet mener Piaget et ubalansert forhold, der respekten er ensidig. Men, hevder han, 
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ledelse i for eksempel klassesituasjon må være der, og samtidig være på en slik måte at den 

ikke hindrer barnas frie assosiasjoner og samhandling med andre.  

I Piagets teorier om utviklingsstadiene finner vi disse begrepene: Det sensorimotoriske stadiet 

(0-1½ år), det pre-operasjonelle stadium (1½-7 år), det konkretoperasjonelle stadium (7-12 år) 

og det formell-operasjonelle stadium (12-15 år). Jeg vil her se nærmere på det 

konkretoperasjonelle stadium, 7-12 år.    

Piagets klassiske vannglassforsøk viser hvordan barn før og etter omtrent syvårsalder endrer 

forholdet sitt omverden. Vannglassforsøket forløper slik: et barn blir presentert tre glass, 

hvorav to er like store (A og B), mens det tredje (C) er høyere, men alle kan romme samme 

mengde væske. Når væske flyttes mellom A og B er barnet enig i at det er like mye, men om 

væske helles fra A eller B over i C, vil barn rundt femårsalder si det er mer i glass C, fordi det 

høyere. Visuelt sett ser det ut til å være mer. Jeg har selv vært med på å etterprøve Piagets 

teorier, og ser at barn etter syvårsalder endrer oppfatning om hvor det er mest, og sier så at det 

er like mye i glass C. Piaget kaller denne forståelsen for «revers», altså at barnet forstår at 

operasjoner kan reverseres uten å endre karakter. Dette kaller Piaget «forståelseskategorier», 

eller «operasjonelle skjemaer». Når disse er ordnet i systemer som kan reverseres, blir barnet i 

stand til å konservere, altså huske, hva som var og hvordan det kan anta ny form. Hundeide og 

Gulbrandsen forklarer det slik: 

«...blir barnet i stand til å konserverer for eksempel en væskemengde på tvers av 

synlige forandringer. Likedan blir det i stand til å kompensere for forandringer ved at 

det kan operere ut fra to dimensjoner samtidig, slik at forøkning i høyde blir 

kompensert med forminskning i bredde, og dermed opprettholdes konservasjon. 

Barnet vil nå ikke lenger blir lurt av tilsynelatende forandring, men basere sin 

konklusjon på logisk nødvendighet.» (s. 225)  

Slik sett behandles alderens genius som en overgang i å gå fra det Piaget kaller «perseptuelt», 

altså at «barnet tror hva det ser» (s. 224), til en evne til å gjennom hukommelse kunne skifte 

perspektiver.  

2.1.3. Lev S. Vygotskijs teorier om kulturhistorisk psykologi  

I boken «Oppvekst og psykologisk utvikling», omhandler kapittel 8 Lev Semjonovitsj 

Vygotskij (1896-1934). Kapittelet er skrevet av Jacob Klitmøller og Pernille Hviid. Vygotskij 
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var utdannet psykolog og så mennesket som et kulturvesen. Han omtalte utvikling som noe 

som skjer i soner, der Piaget omtalte det som trinn. Vygotskij vektla den nærmeste 

utviklingssonen, «den proksimale utviklingssone», i sine teorier. Dette blir kalt et 

sosiokulturelt læringssyn. Vygotskij utarbeidet en teori som tok hensyn både til mennesket 

som en biologisk art og som preget av samfunnet og samfunnsmessige forhold. Mennesket er 

både et resultat av evolusjon og kultur. Vygotskij mente at læring skjer i et sosialt samspill, i 

interaksjonen som foregår mellom individer og at menneskets levekår påvirker hvordan 

mennesket tenker. Vygotskij bruker begrepet «mediering» for å forklare prosessen der en 

relasjon mellom to forhold forandres når et tredje forhold introduseres. Klitmøller og Hviid 

bruker et eksempel fra skolehverdagen der en 3. klasse skal lete etter insekter til et terrarium. 

Elevene er delt i grupper. En gruppe elever vet ikke hvor de skal lete. Læreren gir ikke 

konkrete forslag som å lete ved trærne, se under blader og lignende, men minner gruppen på 

en opplevelse litt tilbake i tid da de fant noe «krible-krable» (s. 236) og hvor var det de fant 

det? Jo, elevene kom på at disse ekle «krible-krablene» var under noen stener. I det samme 

skjønner elevene at det kan være lurt å lete under stener etter insekter. De forsvinner i retning 

av en komposthaug, hvor jakten gir gode resultater. Ved å mediere benytter læreren seg av 

elevenes forkunnskaper, opplevelser basert på tidligere erfaringer, og «fått hjelp til å utvikle 

en ny måte å bruke oppmerksomheten, hukommelsen og tenkningen på» (s. 237).   

Vygotskij avviste en enkel modnings- og innlæringsforståelse. Han tok avstand fra teorier om 

at høyere funksjoner (hukommelse, oppmerksomhet og tenkning) modnes biologisk, og 

nærmest vokser ut av et forutbestemt program. Han mente det var et komplekst system av 

relasjoner i barnets utvikling som hadde sitt utspring i både biologi, samfunnsmessige 

forholde og mennesker vilje og konkrete deltakelse i sine umiddelbare omgivelser.  

Vygotskij antok at en forutsetning for utviklingen av de høyere funksjoner startet med barnets 

lavere funksjoner. De lavere funksjoner er resultat av «fylogenese»3. (s. 242) Fylogenese er 

vår biologi. Vår utvikling herfra som menneske, kommer av vår bruk av redskaper. 

Menneskets beherskelse av redskaper skapte nye eksistensbetingelser på jorden og endret vårt 

forhold til naturen. Vygotskij var ikke i denne sammenheng opptatt av redskaper som fysiske 

objekter, men som psykiske redskaper: tegn. Tegn kan mediere relasjoner mellom menneskers 

psykologiske funksjoner.  

 
3 Fra gresk: phylon = rase, genetikos = opprinnelse 
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«Samfunnsutviklingen og historien har bragt med seg en mengde forskjellige 

redskaper – for eksempel språk, skriftspråk og matematikk. Menneskets system av 

psykologiske funksjoner blir transformert ved å mestre disse redskapene i konkrete 

sosiale funksjoner. Det å lære å lese og skrive i seg selv gjør ikke skriftspråk til tegn, 

men mestringen av å lese og skrive har en transformerende betydning for systemet av 

de høyere funksjonene.» (S. 244)  

I teksten vender Klitmøller og Hviid tilbake til gruppen med elever som lette etter insekter. 

Gruppens reaksjon viste at de visste hvor insekter kunne finnes. Lærerens spørsmål var et 

psykologisk redskap, som medierte en ny type forbindelse mellom elevenes eksisterende 

oppmerksomhet og deres eksisterende hukommelse. Lærerens måte å hjelpe på ble ikke bare å 

løse et konkret problem, men også et ledd i elevenes utvikling. 

Sentralt i Vygotskijs utviklingsforståelse, står dette at utvikling alltid er en bevegelse fra en 

relasjon mellom personen og omgivelsene, til å bli noe personen selv mestrer, kalt 

«internalisering». Internalisert er kunnskapen når gruppen med elever neste gang de skal lete 

etter insekter, ikke trenger å spørre læreren om råd. Dette betyr ikke at selv om kunnskapen er 

internalisert, så forsvinner behovet for læreren eller oppdrageren, men forholdet vil endre seg. 

Selv om utvikling skjer i konkrete situasjoner, og kan ses på som unike for hvert barn eller 

individ, så mente Vygotskij at man kan karakterisere noen allmenne utviklingsbaner innenfor 

identiske, samfunnsmessige betingelser. Mennesket har mulighet til å overskride sitt eget 

system av psykologiske funksjoner, mente Vygotskij. Disse mulighetene kommer oftere i 

samspill med andre enn alene, dette kalte Vygotskij for «neoformasjon» (s. 246). 

Neoformasjon er det som stadig er under utvikling, men som ennå ikke beherskes. 

Neoformasjon kan deles inn i lengre, stabile perioder, og kortere, kritiske perioder. De stabile 

periodene er når barnet opplever mestring, mens de kritiske periodene handler om kriser. I 

disse kriseperiodene er forholdet til omgivelsene i forandring. I disse krisene vil relasjonen 

mellom barnet og omgivelsene inneholde nye sett med motsetninger. Et eksempel ifølge 

Vygotskij er «en overgang når barnets utvikling skifter fra å ha leken som ledende aktivitet og 

forestillingsevnen som den sentrale neoformasjon, til å ha undervisningsdeltakelse som 

ledende aktivitet og begrepsutvikling som neoformasjon.» (s. 247). Som eksempel på dette 

bruker Vygotskij å utvikle tale. Det lille barnet gjentar det de voksne sier, dette er det sosiale 

samspillet. Vygotskij ser ikke på det som en overflødig handling som bare forsvinner, men 

som noe som internaliseres og barnet ikke lenger sier høyt, men inne i seg. Dette ser han som 
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en ny relasjon mellom funksjonene tenkning og tale. Dette muliggjør nye former for kontroll 

med egne funksjoner.  

««Sonen for den næreste utviklingen» er et begrep utviklet av Vygotskij som viser 

hvor potensialet for utvikling er hos individet. Ideen kan forstås som en 

videreutvikling av tanken om imitasjonens rolle: det er gjennom imitasjon, herming, at 

barnet trer inn i en relasjon. I denne relasjonen kan barnet utvikle mer enn det kan 

alene. Hva barnet kan gjøre i samarbeid i dag, kan det gjøre på egenhånd i morgen». 

(s. 249)  

 

2.1.3. Sosiokulturelle teorier og Vygotskij  

I boken «Skolen som læringsarena» (2013), beskriver Skaalvik og Skaalvik den 

sosiokulturelle teorien. Einar M. Skaalvik (1941-) er professor emeritus i pedagogisk 

psykologi og forskningsmetode ved NTNU, og Sidsel Skaalvik (1942-) er professor emerita i 

spesialpedagogikk ved NTNU. Det følgende blir en fordypning av Vygotskijs teorier.  

Den sosiokulturelle teorien4 har noen av sine røtter i Vygotskij sine teorier. Vygotskij sitt 

arbeid har påvirket både amerikansk og vesteuropeisk teoriutvikling. Skaalvik og Skaalvik 

(2013) beskriver sosiokulturell teori slik: «Et viktig utgangspunkt for sosiokulturell teori er at 

den kulturen barnet lever i, bestemmer både hva og hvordan barnet lærer om verden.» (s. 63). 

Sosiokulturell teori eksemplifiseres ved å vise to ulike kulturer: den ene vektlegger samarbeid, 

den andre konkurranse. I den første lærer barn at samarbeid er viktig og verdifullt, og de lærer 

teknikker og fremgangsmåter for samarbeid. I den andre lærer seg hvordan man kan vinne 

eller nå fram i konkurranser. Et viktig poeng her er at barnet ikke bare lærer gjennom egen 

aktivitet og egen utforsking – slik Piaget ofte blir forstått – men også ved at «omverdenen blir 

tolket for oss i samspill med andre i vår kultur». (s. 64) Menneskets aktiviteter skjer i stor 

grad i sosiale og kulturelle sammenhenger. Læring er i stor grad overføring av kunnskap og 

tenkning som er utviklet over generasjoner, og står i en historisk sammenheng. Læring er også 

transformering av det som overføres.  

 
4 Forfatterne påpeker også at innen sosiokulturell teori er det så mange retninger, at de er kanskje mer fruktbart å 

snakke om «sosiokulturelle perspektiver». 
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Skaalvik og Skaalvik (2013) redegjør så for Vygotskijs teori om «den nærmeste 

utviklingssone». Kort gjengitt er dette at barnet i samarbeid med voksen utforsker det som er 

nærmest og gjennom dette blir han eller i hun i stand til å handle på egenhånd. Det som barnet 

eller eleven kan gjøre med hjelp i dag, gjør det alene i morgen. Den nærmeste utviklingssone 

forklares så gjennom det kalles «dynamisk testing», «testing av læringspotensial» eller 

«interaktiv testing» (s. 64). Hensikten med dette er å registrere hva elevene kan gjøre med 

adekvat støtte, og hva slags støtte som trengs. Her retter man blikket mot både hva eleven kan 

og hva som skal til for å komme videre. Skaalvik og Skaalvik presenterer så ulike testregimer, 

men jeg går ikke inn på det her, da det er det sosiale aspektet som er interessant for denne 

masteroppgaven.  

Vygotskij, sier Skaalvik og Skaalvik (2013), betoner at «undervisning består av både 

instruksjon, forklaring, demonstrasjon og egen aktivitet eller øvelser» (s. 65), og at innholdet i 

undervisningen knyttes til elevenes nærmeste utviklingssone. Dette betyr at det trengs både 

veiledning og støtte til elevenes aktiviteter. Denne veiledningen bør gis på en måte – med 

hint, forklaringer, korrigeringer og oppmuntring – som oppmuntrer elevene til å fine 

løsningen selv. I det sosiokulturelle fremheves dialog som et viktig hjelpemiddel. Gjennom 

samtale kan man komme frem til felles forståelse, oppklare misforståelser og bidra til 

løsninger i fellesskap. Der de kognitive teoriene søker å forklare tankeprosesser, dreier det 

sosiokulturelle perspektiv seg om hvilke situasjoner som skaper mulighet for læring, eller hva 

som er gode betingelser for læring. Skaalvik og Skaalvik trekker frem lærlingordningen som 

et godt eksempel på praksisfellesskap som læringsarena. Her er det ikke bare tekniske 

ferdigheter som overføres, men også «identitet, rutiner, tenkemåter og tradisjoner». (s. 69) I et 

slikt perspektiv bør elevene i skolen være med å skape sin egen skolehverdag, for eksempel 

gjennom prosjektarbeid. I prosjektarbeider kan elevene støtte seg på kunnskap fra hverandre 

og lærere. Det beskrives en «puslespillmetode» (s. 70), der alle har noe å bidra med, som de 

andre mangler. Dette gjøres ved at de ulike deltakerne får opplysninger ingen andre har. Det 

sosiokulturelle perspektivet legger vekt på at elevene er aktivt deltakende.  

 2.1.4. Rudolf Steiner  

«All den stund vi tilhører menneskeheten – og ikke dyreriket – må vi spørre oss selv: Hvorfor 

oppdrar vi? Hvorfor vokser dyrene inn i sine livsoppgaver uten oppdragelse? Ja, hvorfor må 

mennesket egentlig oppdra mennesket?» Fra «Oppdragelsen og tidens åndsliv» (1986, s. 56) 
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Rudolf Steiner (1861-1925) var østerisk filosof med et vidt repertoar av arbeidsområder og 

skrifter. I 1919 åpnet den første Waldorfskolen5 i Tyskland, der Steiner hadde vært med i 

utarbeidelsen av læreplanen og kurset lærerkollegiet.  

Steiner holdt mange foredrag om barndom, utvikling, oppdragelse, pedagogikk, didaktikk 

med mer. Disse foredragene er samlet i ulike bøker. Å velge fra Steiners rikholdige katalog er 

en utfordring, men jeg har valgt følgende tre bøker: «Pedagogisk kunst. Praktiske råd for 

undervisningen»: dette er foredrag for det første lærerkollegiet, gitt i 1919. «Oppdragelsen og 

tidens åndsliv» er foredrag hold i England i 1923, utgitt i bokform 1927. «Rubicon. The nine 

year change and child development between the ages of seven and twelve” (2014). Dette er en 

samling av utvalgte tekster av Steiner om Rubicon. 

Slik jeg forstår Steiner og læreplanens oppbygging, tar den utgangspunkt i at menneskets liv 

og biografi er et mikrobilde av menneskehetens utvikling som er et makrobilde – i stadig 

utvikling. Derfor vil skoleårene, når eleven fra 6 til 16 år, være en utvikling fra mytisk-magisk 

tenkning: eventyr, til virkelighets basert tenkning: nåtidig historie. Bevegelsen er fra magi til 

mytologi til historisk forståelse og moderne kontekst. Dette viser seg i barneskolen til 

mellomtrinnet som legger vekt på fortellerstoffet omtrent slik: 1. klasse: folkeeventyr 

(magisk), 2. klasse fabler (etisk), 3. klasse: legender (moralsk), 4. klasse: skapelses-

mytologisk (opphav til våre kulturer), 5.-7. klasse: kulturepokene: Norrøn mytologi, 

Mesopotamia/Sumer, India, Egypt, Hellas, Roma, som grunnlag for vår moderne verden.  

I «Oppdragelsen og tidens åndsliv» (1986) sier Steiner at for å forstå vår nåtid må vi forstå vår 

fortid. Om vi kun tar utgangspunkt for livet nå med forståelse av det som skjer rundt oss nå, 

vil vi ikke forstå vår samtid. På den måte blir vi passive og ikke i stand til å gjøre noe med det 

som er utfordrende i verden. Steiner oppfordrer skolen til å bidra til levende tenkning 

gjennom undervisningen. Steiner sier at: 

«Det kan vel ikke herske tvil om at oppdragelse og undervisning høre til de problemer 

som sterkest angår og interesserer alle mennesker i vår tid. Forholdene i verden har i 

løpet av kort tid endret seg så raskt at man overalt føler det tvingende nødvendig å 

tilføre det sosiale liv nye, oppadstigende krefter.» (s. 18)  

 
5 Det er kun i Norge og Storbritannia vi har tradisjon for å kalle det steinerskole. Andre steder i verden heter det 

Waldorfskole etter den første skolen i Stuttgart, grunnlagt i 1919.  
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Han sier videre at generasjonskløften utvider seg og det er vanskelig å overføre kunnskap 

mellom generasjonene. Dette ble sagt i 1924, og jeg spør meg om vi ikke står overfor de 

samme problemer i dag, i 2022? «Det vi vil forsøke, er å erkjenne hvordan vi nettopp i vår tid 

best kan nå frem til mennesket i barnet.» (s. 18) Steiner sier videre at steinerpedagogikken 

ikke inneholder noe revolusjonerende, den bygger på utmerket kunnskap fra samtiden og 

søker ikke å ta i bruk gamle metoder i ny innpakning. Steinerpedagogikken skal bestå i at 

læreren forsøker å tilegne seg kunnskap om det fysiske, sjelelige og åndelige som påvirker 

nåtidsmennesket, for å kunne hjelpe elevene til å komme inn i det sosiale liv. Oppdragelse har 

alltid vært et sosialt anliggende, sier Steiner, og det vil fortsatt måtte være det i fremtiden. 

Læreren, eller oppdrageren, må derfor ha forståelse for tidsalderens sosiale krav. For å gjøre 

nettopp dette, må fortiden være speilet som læreren ser sin samtid i. Steiner la til grunn for 

læreplanen å ikke gå lenger tilbake i historien, enn å kunne finne «denne tids krefter levende 

gjenspeilet i vår egen kultur». (s. 19) Videre i teksten bruker han den greske kulturs idealer 

om «gymnasten». Gymnasten er trent i både det fysiske og i skjønnhet, og har en harmoni i 

det ytre. Hos romeren var skjønnhet av mindre betydning. Det kom frem et behov for lover og 

regler, og et behov for å kunne snakke for seg: retorikk. Derav «retoren». Deretter kommer 

middelalderen med kloster- og riddervesen og universitetene. Fra universitetene kom 

«doktoren». Dette er overgangen fra å skjønne til å kunne. Disse tre epokene gjenspeiles i 

steinerskolens læreplan for henholdsvis 6., 7. og 8. klasse. Steiner beskriver det som at 

gymnasten tar hånd om den menneskelige, fysiske organisme. Retoren det sjelelige, slik det 

ytrer seg gjennom det menneskelige og inn i den fysiske verden. Doktoren behersker ikke 

bare det retoriske, men også fremstår som «herre over det delt usynlige i menneskets indre» 

(s. 21), altså: det unge mennesket kan ta i bruk sin tankekraft på en ny måte fra rundt tolv-

trettenårs alder.  

Steiner (1986) sier så videre, at skal man slutte fra dette prinsippet som er skissert over, står vi 

tilbake med en skole som i sin helhet kan føres tilbake til «doktor-prinsippet». Vi har kun hatt 

«øyne og ører for det som passet og behaget doktoren» (s. 22). For å kunne oppdra hele 

mennesket, må vi ta i bruk de prinsippene vi finner før «doktor-perioden», altså tilbake til det 

før-romerske, det før-greske.  

Steiner (1986) sier at like lite som vi kan forstå en tekst ved å kun vite hva bokstavene heter, 

dette er en B, dette er en G, så kan vi forstå mennesket ut fra dets enkeltdeler. Slik jeg tolker 

det, betyr det at å vite navnet på alle knoklene i kroppen, gjør ikke at jeg forstår mennesket 
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foran meg. Som lærer kan man heller ikke forstå en skoleklasse ved å kunne navnet på hver 

enkelt elev. Å forstå alle regneoperasjoner, er ikke det samme som å kunne lære det bort.  

«Undervisning og oppdragelse har to sider som det er like viktig å ta hensyn til: den 

ene side er det fagområder man tar for seg på skolen, - den annen dreier seg om selve 

mennesket: hvordan man utvikler barnets iboende evner og muligheter på grunnlag av 

en ekte menneskeiakttagelse.» (s. 142)  

Så hvorfor skal vi oppdra barn spør Steiner (1986), og sier videre at vi ser på det som vår 

soleklare plikt å oppdra barn. Men hvorfor skal barna finne seg i det? Noen barn motsetter seg 

da også oppdragelsen som blir påført dem. De voksne snakker om uoppdragne barn, uten å 

reflekter over om det de har å tilby barna er noe barna vil ha eller føler de trenger. Steiner 

mener spørsmålet handler om hvordan læreren, eller oppdrageren, kan forvandle det som 

virker usympatisk, til noe sympatisk overfor barnet. Og anledningen til en slik forvandling byr 

seg når barna er mellom 7 og 14 år, hevder Steiner. Han hevder at vilje og tanke, i dette 

aldersspennet, ikke er «skjaltet inn» i hverandre, men strømmer forbi hverandre og finner på 

sett og vis ikke fotfeste i mennesket. I puberteten får ungdommen et uttrykk sterkt preget av 

følelser. Derfor, sier Steiner, skal læreren i tiden mellom 7 og 14 år hjelpe til å utvikle 

følelsen på riktig måte, og på sett og vis balansere den mellom det som strømmer ovenfra og 

ned, til det som strømmer nedenfra og opp. Dette begrunner Steiner med at tenkningen retning 

er fra himmel til jord, mens viljens retning er fra jord til himmel. Man støter på det problemet 

hos Steiner, at han sjelden oppgir kilder for sine teorier. Derfor: Om jeg skulle tolke dette, 

ville det være å: balansere det som går fra hodet/tanken til kroppen/viljen, og det som går fra 

kroppen/viljen til hodet/tanken, gjennom følelsene/hjertet, pusten.  Dette innebærer å 

appellere til hele mennesket, ikke bare gjennom tenkning, men gjennom handling og 

bevegelse.  

Steiner (1986) vektlegger at undervisningen må være «kunstnerisk». Hva menes med det? Det 

må undervises med kunstneriske aktiviteter, slik jeg forstå det. Steiner hevder at det rytmiske 

system i kroppen (hjertet, pust) virker hele livet uten å bli trett, og det rytmiske ligger til 

grunn for det kunstneriske. Det intellektuelle og viljen (hode og kropp) derimot, blir slitne og 

trøtte, og trenger mer hvile. Som voksen skal man bruke mer av sin intellektuelle kapasitet, 

derfor er det godt å bruke den rytmiske aktivitet som barn, da slites man heller ikke ut – 

verken som barn eller voksen. «Derfor appellerer vi til det rytmiske system, som ikke tærer på 

barnets krefter». (s. 83) 
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Steiner (1986) hevder at evnen til å bedømme og vurdere ikke er moden før ved fjorten-

femtenårs alder, først da kan man gjøre seg opp sin egen mening. Lærere og oppdragere skal 

være forsiktig med å presse sine meninger på barnet, men heller søke at barnet holder på en 

åpenhet i alderen 7-14 år, slik at det kan ta imot og akseptere en sannhet. Ikke ut fra logisk 

slutninger, men ut fra at læreren, oppdrageren, er en naturlig autoritet. Ikke en autoritær, men 

en autoritet. I dette ligger et stort ansvar på læreren, oppdrageren, i å formidle med omtanke, 

godhet og hjertevarme. «...den lærer som gjennom sitt sinnelag makter å tenne begeistringen i 

oss for det godet – og tilsvarende vekker avsky i oss mot det onde – vil ved sin holdning gi 

oss en moralsk retningskraft for livet.» (s. 90)  

Steiner (1986) sier om tiden mellom 9 og 10 år at det er et vendepunkt, en markant krise. Den 

kan være lett å overse om man ikke er observant og iakttar de subtile forandringer. Spesielt i 

denne alderen kan det observeres en skyhet, at barnet trekker seg litt tilbake fra verden. Det er 

viktig å huske at dette er individuelt og skjer etter barnets egenart. Dette vendepunktet kan vi 

kun iaktta, vektlegger Steiner, for i denne alderen bærer barnet vendepunktet kun som et 

brennende spørsmål. Barnet kan ikke uttale det i verken begreper eller ord: spørsmålet er der 

kun som en følelse. Her kommer spørsmålet om den naturlige autoritet opp: barnet har til nå 

kunnet se på den voksen som en allvitende, alltid tilstedeværende person. Nå dukker det opp 

spørsmål hos barnet om den voksne likevel er allvitende? Hvordan kan denne voksne vite og 

gjøre det rette? Steiner foreslår at læreren, som svar på dette, kan vise interesse for barnet og 

la det merke at man er glad i det. La barnet kjenne gjennom undervisningen at vi «henvender 

oss særlig hjertelig til det». (s. 92) Dette er av betydning for hele livet, hevder Steiner, for det 

som måtte sitte igjen av usikkerhet etter ni-tiårsalder, vil kunne dukke opp igjen senere i livet 

uten at mennesket er klar over det, og kan ytre seg som en «svakhet i karakter» og «sykdom» 

(s. 92).  

At erfaringer i barndommen kan føre til sykdom senere, forskes mye på. I denne sammenheng 

– og som min kommentar til Steiners påstand – har det nylig dukket opp en studie publisert av 

BMJ Journal, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry6. Et norsk forskerteam har 

brukt data fra mor, far og barn-undersøkelsen til Folkehelseinstituttet (FHI), og koblet det opp 

mot multippel sklerose (MS)-registeret. Teamet har funnet at traumatiske opplevelser i 

oppveksten påvirker risiko for å utvikle MS senere i livet. Undersøkelsen viser også at de som 

 
6 Association of adverse childhood experiences with the development of multiple sclerosis | Journal of 

Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (bmj.com)  

https://jnnp.bmj.com/content/early/2022/03/08/jnnp-2021-328700
https://jnnp.bmj.com/content/early/2022/03/08/jnnp-2021-328700
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har fått hjelp til å bearbeide traumer hadde mindre sjans for å utvikle MS senere i livet. 

Artikkelen er gjengitt i Dagens Medisin den 15. april 2022.7  

Monica Ruef er en tysk steinerpedagog. Hun har samlet Steiners uttalelser om både Rubicon 

og året mellom 9 og 10 år. I boken «Rubicon» (2014) står det at det voksende barnet frem til 

omkring ni-tiårsalder har slått seg til ro med nødvendigheten av at den voksne er en autoritet. 

Men når barnet er mellom 9 og 10 går gjennomgår det en form for krise. Alt skjer på 

bakgrunn av følelser og inntrykk. Et barn går frem til lærere og ønsker noe spesielt. Om 

hendelsen skulle kles i ord, ville det være som om barnet sa noe i retning av: Frem til nå var 

alt som var vakkert, vakkert fordi læreren syntes det var vakkert, og alt som var sant, var sant 

fordi læreren mente det var sant. Men på dette tidspunkt gjennomgår barnet en krise. Barnet 

spør: hvem rettferdiggjør autoritet i møte med denne verden? Hvordan vet læreren at det som 

er vakkert og det som er sant, er vakkert og sant? Barnet selv har ingen idé om disse ordene, 

men kan føle det på denne måten. Som lærere må vi observere dette øyeblikket, slik at vi kan 

si de riktige ordene når de trengs. Hele resten av barnets liv, om det er lykkelig og trygt, eller 

fremmedgjort og innvendig paralysert, avhenger av hva vi gjør i denne krisetiden. For lærere 

gjør en slik utdanningsmodell det klart at vi må gjøre det som helliggjør en annens liv. Fra 

denne beundringen, mellom 10 og 14 år, utvikler det seg som fører til positive trekk senere i 

livet. Skulle dette uttrykkes i et bilde, kunne man si: ingen hånd kan i voksen alder løftes i 

velsignelse, som ikke har i barndom blitt foldet til bønn. Dette er kun et bilde for å illustrere 

hvordan sann kunnskap om mennesket gitt til barnet, kan gi en levende og gryende følelse for 

det moralsk gode og motstand mot det onde. Vi må gi barna konsepter og impulser som kan 

vokse som organismen, som kan vokse på en sjelelig-spirituell måte, og bære de indre 

muligheter for å bli rikere og rikere, slik at man senere kan se tilbake på minnene med glede, 

og at barndommen sår frø i kroppen som har blitt eldre.  

2.1.5. Piaget, Vygotskij og Steiner  

Det følgende er helt og holdent min tolkning og forsøk på å se tre tenkere og teorier opp mot 

hverandre.  

Både Piaget og Vygotskij var født i 1896. Steiner var født i 1861 og derfor i full aktivitet 

lenge før. Vygotskij var fra Hviterussland, Piaget fra Sveits og Steiner fra Kroatia (Østerrike-

Ungarn). Steiners avla sin doktordisputas i filosofi ved universitet i Rostock. Piaget utdannet 

 
7 Traumatiske hendelser i barndommen gir økt risiko for MS - Nyheter, Forskning - Dagens Medisin  

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/04/15/norske-forskere-med-ny-kunnskap-om-ms/
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seg innen filosofi og psykolog, og var professor ved universitet i Genève. Han holdt også en 

doktorgrad i biologi. Vygotskij avla sin doktorgrad ved universitet i Moskva over temaet 

psykologi og kunst. Tre menn med svært ulik bakgrunn og sosial status.  

Det er også verd å nevne at i denne tiden var det mange fremragende forskere innen 

pedagogikk, også kvinner. Svenske Ellen Key (1849-1926) skrev blant annet Barnets 

århundre, et tobindsverk publisert i 1900. Italienske Maria Montessori (1870-1952), som var 

lege og pedagog, og grunnlegger av – først et barnehjem med svært vellykkede resultater – 

deretter Montessoriskolene.  

Piaget teorier om utvikling knyttet seg til tanken om at barnet lever i en egoistisk sfære og kan 

i så måte ikke knytte seg til andre mennesker før etter seks-syvårs alder. Han hevdet dette ut 

fra observasjoner av barns måte å kommunisere på; at barn stort sett snakker til seg selv. 

Piaget mente også at barns utvikling skjer i stadier. Han mente at barns tekning var kvalitativt 

forskjellig fra voksnes tenkning, og at barns rasjonalitet avviker fra voksnes tenkning. Dette 

fant Piaget ved å studere barnet i samspill med sine omgivelser, og hvordan de oppfattet tid, 

rom, mengde og så videre. For Piaget var det et likhetstegn mellom intelligens og å mestre 

problemer av logisk natur, og han var opptatt av intelligensens betydning for mennesket.  

Vygotskij bygget på stadie-teorien til Piaget gjennom å undersøke språkets utvikling. Men det 

Piaget mente at barnet snakker med seg selv, mente Vygotskij at barnet snakker i en sosial 

sammenheng. I det hele ser Vygotskij utvikling som en sosial aktivitet. Han forsøkte utvikle 

en holistisk teori om menneskets utvikling, som en pågående prosess der mennesket hele tiden 

står i utveksling med sine omgivelser. Vygotskij brukte begrepet fylogeni, som er en 

sammenslutning av arv og miljø. Menneskets personlighet dannes ut fra sosiale og kulturelle 

kontekster.  

Steiner baserer sin utviklingsteori på at mennesket er en del av et større bilde. I likhet med 

Vygotskij ser han også med «holistiske briller». Barnet har behov for kontakt med andre 

mennesker for å bli til. Den voksne må være et forbilde, for barnet vil herme det meste den 

voksne gjør. Barnet vokser i møte med verden.  

Alle tre har en tanke om utvikling som noe helt nødvendig, men hvordan det skjer ser de ulikt 

på. Piaget, slik jeg ser det, inntar en mer observerende, avstandstagende rolle overfor barnet. 

Nærmest laboratorie-aktig, men dette var kanskje også et resultat av samtiden og den nye 

kliniske, rene observasjonen som skulle være så objektiv som mulig. Dette ble Piaget også 
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kritisert for, at han skapte observasjons-situasjoner som kunne påvirke det han observerte, at 

barna ble avvikende i adferd fordi de ble observert. Både Vygotskij og Steiner bruker 

begreper som kan forstås dit hen at den voksne må være sitt ansvar bevisst når det kommer til 

hvilken påvirkning man har på barn og dets oppvekst. Barnet kan gjennom observasjon av 

andre bli i stand til å utføre handlingen selv.  

Piaget vektlegger at barn må få være i gruppe med barn i cirka samme alder. Dette fremmer 

utvikling og moral, fordi barnet føler seg likeverdig. Her viser Piaget en forståelse for 

maktforskyvning som kan oppstå, og på en måte står det i underlig kontrast til hans egne 

observasjonssituasjoner. Piaget legger vekt på de mentale operasjonene, og at disse har sitt 

utgangspunkt i «koordinerte handlinger» fra spedbarnsalder. Vygotskij ser viktigheten av de 

sosiale situasjonene som påvirker barnet, på godt og vondt, at utvikling er mer enn det 

observerbare. Vygotskij forsøkte å gi et helhetsbilde av oppvekst, for å styrke både 

psykologien og pedagogikken, helhet fremfor fragmentering. Her tenker jeg at Steiners 

tankegang om mennesket er mer overens med Vygotskij. Steiner ble med å grunnlegge en 

skole for å sette ideer ut i praksis. Både Piaget og Vygotskij har betyd mye for psykologien og 

pedagogikken senere, og beskrives som to man står på skuldrene til i dag. Vygotskij døde 

ung, han var bare 37 år da han gitt bort. Arbeidet hans var omfattende sin unge alder til tross.  

 

2.2. Begrepene som er brukt i oppgaven  

I det følgende vil jeg forsøke å gjøre rede for: hva er begreper? Så de tre begrepene som er 

rammeverket for datatolkningen, kodingen og drøftingen.  

 

En intensjon bak denne oppgaven er å se på et begrep i steinerskolene, og forsøke å holde det 

levende. I et radiointervju jeg nylig hørte, sa professor Terje Tvedt (1951-) at begreper i seg 

selv er verken sanne eller usanne, de er i beste fall interessante.  

 

I et foredrag med Jenny Steinnes (2022) diskuterte hun «levende» og «døde begreper». 

Steinnes refererte til flere filosofer som har sagt noe om hva begreper kan være. 

Steinerpedagogikken har også en tradisjon for formidlingen av levende begreper. Steinnes 

spør om det bare var Steiner som har sagt noe om dette å formidle levende begreper fremfor 

død kunnskap, eller om det var mulig å komme frem til det samme landskap gjennom andre 

tenkere? Ja, hevdet Steinnes, det var det, men samtidig ville hun understreke at Steiner var 
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systematisk med tanke på kombinasjonen av det dypt filosofiske og det rent praktiske, og at 

han evnet å stille «hvorfor»-spørsmål til det selvsagte. Steinnes refererte kort til Jacques 

Derrida, deretter til Gilles Deleuze og Felix Guattari. Deleuze og Guattari hevdet at danningen 

av begreper ikke handler om noe som er, men om tilblivelse som tar høyde for et maksimum 

av forskjeller. For Steinnes er det et poeng at det er mulig å komme frem til en forståelse av 

levende begreper, i et begrepspar med døde definisjoner. På en slik måte er man ikke bare i 

det fortidige, det som er, men i det som kan bli. Ved å tenke det som ikke er, ved det å skape 

det som ikke er, i tenkningen sin, så er begrepene levende. Vi kan ikke tenke at begreper bare 

sier noe om det som er, for da låser vi det, men begrepet kan si noe om det som blir. Et begrep 

er imidlertid ikke gitt, det skapes og er noe som må skapes. Ethvert begrep er et 

vibrasjonssentrum, i seg selv og i relasjon til andre begreper, sa Steinnes videre. På den måten 

kan begreper hele tiden skape nye meninger og hele tiden unngå å låse tenkningen vår inne i 

faste begreper eller forestillinger. Levende begreper er alltid i bevegelse, sa Steinnes, og gav 

en sammenligning med Askeladden i folkeeventyrene. Han vinner aldri hele kongeriket, han 

vinner bare det halve. Hadde han vunnet hele, hva hadde da vært igjen å skape? Dette 

sammenlignet Steinnes med at begrepet aldri kan erobres helt, for da er det ikke lenger 

levende, men en fast, «død» mening. Steinnes gikk så tilbake til Derrida, som har sagt at 

begrepet demokrati må gjenskapes hver dag, flere ganger om dagen, fordi det er ennå ikke 

blitt til – det kan fremdeles bli til.   

 

Denne masteroppgaven har som utgangspunkt å utforske et begrep som er brukt i 

steinerskole-kontekst, men ikke nødvendigvis kjent for de som ikke er tilknyttet steinerskolen.  

For å forstå begrepet Rubicon, støttet jeg meg på begreper fra andre kilder. Valgene falt på 

subjektivering, som Biesta (2013) bruker, og tilhørighet, som er en annen form av det Bostad 

(2021) sier om hjemstedet. I det følgende vil jeg forsøke å gjøre rede for disse tre begrepene: 

Rubicon, subjektivitet og tilhørighet.  

2.2.1. Rubicon  

Bettina Berger og Axel Föller-Mancini publiserte i 2018 en artikkel om Rubicon i Research 

on Steiner Education (RoSE). Föller-Mancini (1956-) er tidligere steinerskolelærer og nå 

professor ved Alanus University of Arts and Social Science i Tyskland. Berger har jeg 

dessverre ikke funnet noen ytterligere informasjon om.  
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Artikkelen «Rubicon» (2018) starter med å hevde at enkelte begreper i steinerskolene lever 

sitt eget liv. Med denne artikkelen ønsker Berger og Föller-Mancini å kontekstualisere det 

vage begrepet Rubicon i samtidstekster. Rubicon beskrives av forfatterne som en krise før 

puberteten, og teksten er bygget opp med først en historisk forståelse av hendelsen knyttet til 

Rubicon, der etter ulike teorier innen sosiologi og til slutt teorier om utviklingspsykologi 

rundt alderen 7-11 år. 

Rubicon er en historisk elv. I år 49 e.Kr. krysset Julius Cæsar eleven og trosset senatet. Ved å 

gå imot sitt eget senat erklærte han krig mot egen regjering. Handlingen var uten 

retrettmulighet, noe Julius Cæsar selv erkjente med ordene: «alea iacta est», «terningen er 

kastet».  Etter dette etablerte ordtaket «å krysse Rubicon» seg som en metafor for en ikke-

reversibel handling, eller en hendelse som bringer med seg store endringer og innebærer høy 

grad av risiko. Berger og Föller-Mancini skriver at begrepet to ganger er brukt i forskning 

knyttet til utvikling: Rudolf Steiner fra 1919 og fremover, og av Heckhausen og Gollwitzer 

sin psykologiske handlingsteori i 1987. Rubicon-modellen om handlingsfaser viser til de 

faktorer som ligger bak bestemmelsen om å endre på noe. Den første fasen er 

risikovurderingen, der ulike risikoer vurderes mot hverandre. Når personen så har bestemt seg 

for hvilket mål som skal nås, kan ikke risikovurderingen fortsette i det uendelige – det må 

handling til, koste hva det koste vil.  

 

Steiner, sier Berger og Föller-Mancini (2018), bruker begrepet Rubicon som et metaforisk 

rammeverk for en utviklingshendelse i den midtre barndom, mellom 7 og 11 år. Ifølge Steiner 

er dette et vendepunkt som leder til at barnet for en fordypet følelse av selv. Når barnet har 

gått gjennom denne spenningsfasen er det, billedlig sett, ingen vei tilbake. Barnet har forlatt 

den infantile forestillingen om identifikasjon med voksenverdenen, fra hvor veien kun kan gå 

i en retning: å utvikle en individuell identitet. Artikkelen fortsetter så med en beskrivelse av 

Steiners interesse i samtidens psykologi, som fra 1880-årene var en ny vitenskap. Det vises til 

den amerikanske psykologen og utdanningsteoretikeren Granville Stanley Hall (1844-1924), 

som utviklet en teori der han gjenkjente fire faser i barns utvikling. Hall hadde vært student av 

den tyske psykologen Wilhelm Wundt. Hall beskrev de fire fasene slik: tidlig barndom 0-4 år, 

barndom 4-8 år, middel-barndom 8-12 år, og ungdomstid, ung voksen 11/13-22/25 år. Det 

Hall påpekte, var at tiden mellom 8 og 12 år inneholdt store, indre spenninger som kunne 

knyttes til store, ytre forandringer. I tillegg til dette, konkluderte Hall med at innad i dette 

spennet, så det ut til at barnet gjennomgikk en prosess som på et ubevisst plan var en 

repetisjon av viktige kapitler i menneskets historie. Denne oppfatningen var allerede godt 
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kjent som «biogenetisk rekapitulasjons-teori». Pedagogen Oswald Kroh (1887-1955) 

oversatte Halls bøker til tysk. Kroh hadde jobbet som lærer i flere år og ivret for å bruke den 

nye kunnskapen på en berikende måte i undervisningen. Kroh var opptatt av hvordan 

utdanning kunne dra nytte av nye forståelser av barnets utvikling. Kroh rekapitulerte Hall på 

følgende måte: første gang «selvet» viser seg er når barnet er to-tre år og refererer til seg selv 

som «jeg» og den første trassalderen som assosieres med at barnet tar avstand til omgivelsene 

sine. Ifølge Kroh gjentar denne hendelsen seg når barnet nærmer seg skolealder. Når barnet så 

kommer til skolen, uttrykker så barnet den første fasen: en slags realisme farget av fantasi og 

en forståelse av det analoge, «a ready facility for analogy». (s. 26) Den andre fasen, i følge 

Kroh, er ved tiårsalder og er preget av en bevisst tilstedeværelse, naiv realisme, mens den 

tredje fasen karakteriseres av en kritisk holdning og «den andre trassalder».  Kroh betegner 

den tredje fasen som en umoden, kritisk realisme. Rubicon-konseptet var implisitt i Steiners 

teorier fra 1907, der han fremsetter teorien om det firefoldige mennesket og dets utvikling. 

Denne gradvise utviklingen manifesteres i tid og gir anledning til å utvikle selvet/selv-het: 

«the possibility of developing selfhood». (s. 27)  

 

Steiner beskrev det firefoldige slik:  

1. Den fysiske kroppen, underlagt fysiske og biokjemiske lover 

2. Eterlegemet/livskroppen, formativ påvirkning som harmoniserer de fysiske prosesser 

og påvirker organfunksjoner 

3. Astrallegemet, påvirker følelseslivet; glede, smerte, lyst og driv 

4. Jeg-et, som mennesket ikke deler med andre livsformer.  

 

Hver av disse fire strukturelle nivåene (vesensleddene) krever en egen form for beskrivelse. 

En effekt av dette, er at en «høyere» innsiktsmåte kun kan uttrykke seg i kraft av at den hviler 

på et «lavere» nivå. Berger og Föller-Mancini (2018) beskriver det slik: 

 

«...if someone is able to distinguish the tastes of different types of coffee, then they 

have the possibility of making a choice, and subsequently of turning an intention into 

action …. Here the perception precedes the act of will, but the latter is not itself 

caused by the perception … . The act of will is thus an inner process in a class by 

itself, and must be investigated in the terms to specific to that particular class. The 

same goes for the other levels: the living organism (physical-etheric), psychic 
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organisation (astral) and the Self (noetic) are each dependent on something “below” 

them, but this basis determine the form of their own being.” (s. 28)      

 

Denne forståelsen av de fire strukturelle nivåene danner grunnlag for Steiners videre teorier 

om syvårsperiodene i barnets utvikling. Steiner hevder at barnet gjennomgår tre «fødsler» i 

disse periodene. Fra den fysiske fødsel frem til skolealder, kan kalles en «eterisk periode». 

Den er preget av å strukturere organismen, sansenes pleie, hjernens utvikling og koordinering 

av bevegelser. Man ser også at behovet for å imitere/herme verden er sterkt til stede. Den 

eteriske periode går over ved tannskiftet rundt seks-syv år. I den andre perioden mellom 7 og 

14 år har ikke barnet det samme behovet for å herme sine omgivelser, men å finne gode 

autoriteter å se opp til. Ved fjortenårsalderen, og inngangen til puberteten, hevder Steiner at 

den «astrale perioden» avsluttes og viljen «fødes» i ny form. Ungdommen får tilgang på en 

ny, kritisk måte å tenke på. Ved 21-årsalder skjer den «tredje fødselen», når Jeg-et blir til en 

tenkning og en vilje som det unge mennesket kan bruke til å «navigate his or her own 

biography». (s. 28)  

 

Videre beskriver Berger og Föller-Mancini (2018) Steiners vektlegging av at omsorg og 

utdanning skal ha en modellerende effekt på individets iboende utviklingsprosess. Steiner 

beskriver lærerens rolle som en komplementær rolle: overganger og endringer skal behandles 

på en slik måte at fremveksten av selvet kan komme til fullt uttrykk. Lærerens rolle skal være 

en av støtte for det som oppstår i barnet, og som en beskyttelse av «inappropriate influences». 

(s. 29) Her ønsker jeg å trekke oppmerksomheten tilbake til kapittel 2, og Biesta og Rousseau 

sine konsporendende tanker. Rousseau hadde i sin bok «Emile» beskrevet oppdragelse som en 

måte å hjelpe det oppvoksende barnet å bli i stand til å ta ansvar for seg selv, ved ikke å gi 

etter for sine lyster. Dette skjer gjennom at den voksne finner en balanse for barnet i hva som 

skal påvirke det utenfra og hva som skal påvirke barnet innenfra. Vi kan ikke skjerme barnet 

helt fra verden, det ville være å frarøve det muligheter. Men vi skal heller ikke etterkomme 

alle barnets lyster som til enhver tid oppstår. Som Biesta sier i «Utdanningens vidunderlige 

Risiko» (2017) at det dreier seg om å «omdanne det som ønskes, til det som er ønskelig». (s. 

25)  

Rubicon beskrives i neste avsnitt i artikkelen som «et vannskille i den andre syvårsperioden» 

(s. 29), og ses på som en form for krise. Barnet som har levd i nærhet til sine omgivelser blir 

kritiske til autoriteter. Berger og Föller-Mancini (2018) beskriver det som en asymmetri som 
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oppstår mellom den som har autoritet og den som anerkjenner autoriteten. Dette skjer fordi 

barnet skal utvikle uavhengighet.  

Berger og Föller-Mancini (2018) introduserer deretter begreper fra den tyske sosiologen 

Ulrich Oevermann (1940-2021) om krisetypologier. De ser dette som et nytt, konseptuelt 

rammeverk for forståelsen av «Steiners pedagogisk-terapeutiske tilnærming til å løse 

Rubicon-krisen». (s. 33) Oevermann karakteriserer tre typer strukturer for kriser, med 

tilhørende strategier for å overkomme det som kalles frigjørings-krisene. 

Krisetypologiene er:   

1. Konfrontasjon med uforutsette fakta, den traumatiske krisen. Ytre eller indre hendelser 

som er av en slik art, at normal rutine ikke kan opprettholdes. En slik krise er av en 

slik intensitet, at det er umulig å ikke reagere på den. Løsningen kan kun finnes ved 

stort indre arbeid og/eller støtte fra andre.  

2. Bestemmelses-krisen. Krisen oppstår som følge av individets forsøk på å håndtere et 

utall muligheter, men alle har i seg uunngåelige praktiske implikasjoner. Blant 

utfallene er også det man ikke kan forutse. Disse avgjørelsene har langtidseffekter, 

fordi de tvinger frem et «point of no return». Utfordringen er at man kan ikke la være 

å ta et valg. Eksempler som blir gitt er å få eller ikke få barn, gifte eller ikke gifte seg. 

Alle disse fire valgene har iboende effekter det er umulig å forutse. 

3. Den utvungne krisen. Denne krisen ligger innenfor individets omfang av frihet og 

handlingsrom. Oevermann sier denne krisen kan ses «as analogous to aesthetic 

experience» (s. 33). Eksempel som gis i teksten er å si opp den trygge jobben for å gå 

etter en ny karrierevei, som selv om det er utfordrende. likevel byr på potensiale. Det 

er kun i etterpåklokskapens lys han eller hun kan se om det var et godt valg, men som 

regel da med et blikk for læringen som var involvert.  

 

Berger og Föller-Mancini (2018) skriver så at, veien vekst og utvikling tar, er farget av en 

serie opplevelser som startet i kroppen. Samtidig er utvikling nært knyttet til det voksende 

individets opplevelser av dem som var ansvarlige for hans eller hennes velferd. Når man 

gjennomlever slike erfaringer, så endrer det både forholdet til seg selv og til verden i sin 

helhet, som igjen kan åpne opp for nye veier å gå. Forutsetningen er at man gir slipp på 

strukturene som har støttet oss og ved å la gamle bånd forvitre, tar vi nye steg på vår livsvei. I 

artikkelen introduseres begrepet «ontogenese», hentet fra Hans-Josef Wagner (1951-), som er 

teorier om krise og sosialisering. Så vidt jeg kan forstå handler ontogenese om utfoldelsen til 

organismen, i motsetning til Vygotskijs teori om fylogenese; organismens utvikling. 
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Artikkelforfatterne skriver videre at ulike retninger innen psykologien er uenige om 

forståelsen av disse fenomenene, men artikkelforfatterne argumenterer for Oevermanns syn at 

kriser har en endogen8 opprinnelse. Slike kriser i livet, som å bli født, gi slipp på symbiosen 

med mor og far, Ødipus-krisen, skolealder/midtre barndom og ungdomstid, er alle kriser som 

oppstår fra noe som individet selv ikke kan bestemme over. Skulle slike kriser forsøkes 

påvirkes, vil det forstyrre ego-utviklingen. Dette er grunnen til at innen teorier om 

sosialisering, så forsøker man ikke å unngå kriser, men heller å finne analyseverktøy innen 

psykologien for å støtte de uunngåelige endringene.  

Oevermann formulerer tre verktøy for å håndtere «frigjørings-krisen». (s. 34)  

a) Overbevisning. Dette er vaner som stammer fra tidlig barndom og fra båndet med 

nærmeste omsorgspersoner, mor-barn-dynamikk. Dette er mønstre som er vanskelig å 

nå til bunnen av med bevisstheten. Har opplevelsen av tilknytning tidlig i livet vært 

god, vil man som voksen lettere søke hjelp og støtte hos andre.  

b) Tro (belief), tiltro. Der overbevisning stammet fra tilknytning, stammer tro fra 

frigjøring. Tro er derfor selv et barn av kriser, og samtidig en viktig del av løsningen. 

Utfordringen, ifølge Oevermann, er at frigjøring fra for eksempel den voksne 

medfølger en form for skam. Det kan føre til motsetningsfylt adferd som å avvise 

samtidig som man holder fast. Skam kan bli prisen å betale for å bli frigjort. Dette 

krever igjen ett tredje medium: gjenforening. Oevermann sier da at det som kommer 

inn i bildet er «belief in a higher order authority, which could be designated as an 

ultimate spiritual power» (s. 35) Hva enn denne kraften er, så gir den håp om en 

gjenforening på en eller annen form, og er essensiell for å overvinne krisen. 

Artikkelforfatterne skriver at «spirituell», «kraft», og «autoritet» må ses i lys av den 

enkeltes forståelse av begrepene, og som farget av den enkeltes biografiske påvirkning 

av de sosiale aspekter ved oppvekst og tilværelse.    

c) Kunnskap. For å akseptere en krise på en god måte, bruker de fleste mennesker 

erfaringer for å håndtere situasjonen. Kunnskap blir her, ifølge Oevermann, en slags 

rutine man bruker, noe som er basert på tidligere gjennomlevde kriser og erfaringer. 

Derfor er dette svært ulikt for barn og voksne, og voksne håndterer derfor kriser helt 

annerledes enn barn, og kan være veiledere for barn og unge på en annen måte.  

 

 
8 Ordet endogen kommer fra gresk: «endo» og «gen», «innenfor», «oppstå fra», en intern årsak, det motsatte av 

eksogen – noe som er generert utenfra. 
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Berger og Föller-Mancini (2018) setter så Oevermanns teorier opp mot den midtre barndom 

og Rubicon. Følgende mener de da at trer frem: strukturer i sosialiseringsteori beskriver 

frigjøring som ontologisk nødvendig, fordi det er kun gjennom dynamikken mellom symbiose 

og frigjøring at selv-et kan bli autonomt. Evnen til å komme seg gjennom kriser, hviler på 

tidlige forhold og bånd. Var disse båndene positive, fører det til en optimisme om at man 

håndterer krisen. Var båndene skadet, vil møtet med kriser medføre behov for en tredjepart, 

en autoritet som må fungere som en kilde for tro. Tro kan da bli en representant for foreldre 

eller andre ansvarspersoner. 

 

Steiner, skriver Berger og Föller-Mancini (2018), ser Rubicon som en fase i ontogenetisk 

utvikling og tilskriver det en fremtredende rolle for formingen av den personlige identitet. 

Rubicon utmerker seg i Steiners skrifter, fordi han behandler tenår og ungdom på en mindre 

skarp måte. Steiner, i likhet med andre forskere, ser viktigheten av at tidlig barndom oppleves 

som god. Det å oppleve følelsen av å være innesluttet i en god og skjønn verden, er noe barnet 

tar med seg – også på et ubevisst plan. Men, den midtre barndommen krever noe mer av 

læreren, ifølge Steiner. Fordi læreren må være en representant for en «høyere orden». (s. 36) 

Her ser Steiner, i motsetning til Oevermann, religiøse motiver i situasjonen som realiteter, 

ikke fiksjon. Steiner beskriver at perioden mellom 8 og 11 år er uttrykk for en kraftfull 

prosess som driver barnet videre i sin utvikling av selv-het. Her ser artikkelforfatterne på hva 

samtidslitteraturen sier om den midtre barndom som fenomen, og det vises til forskning på at 

toåringer kjenner grenser og begrensninger med sin egen kropp, for å så forstå at det er seg 

selv de ser i speilet eller på et bilde. Forståelsen av selv-et øker i differensiering med veksten 

av kognitive egenskaper, som når en relativ stabilisering ved tiårsalder. Evnen til å modifisere 

selv-et blir i litteraturen oppfattet som hovedindikasjonen på at man barnet har nådd fasen for 

det midtre barndom. «With a more solid sense of self, children are increasingly able to 

regulate their own behaviors.” (s. 36) Den midtre barndom fører også til et skille mellom det 

ideelle selv og det virkelige selv. Før denne fasen oppfattet barnet seg som en naturlig del av 

en helhet. I skolealder blir barnet i stand til å skille på seg og andre, stort sett gjennom å 

sammenligne seg selv med andre. Mellom motoriske ferdigheter, faglig læring og sosialt liv 

begynner selv-et å krystallisere seg. Derfor er det ikke uvanlig med et fall i selvtilliten i denne 

alderen, et fall som varer frem til puberteten. Denne krisen i den midtre barndom gir utslag i 

«mixed feelings». (s. 37) Det kommer også fram motsetningsfylte følelser som kan stamme 

fra spenningen mellom de ekte, indre følelser og ytre, sosiale krav. Midt i den midtre 

barndommen, står tiåringen. Fra tiårsalder og fremover øker strategiene for emosjonell 
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regulering. Barnet legger en økt innsats i å ha strategier for sosial støtte, ha konkrete strategier 

for problemløsning, og strategier for å unngå problemer.  

 

Mot slutten av artikkelen, viser Berger og Föller-Mancini (2018) til biologisk forskning på 

kjemiske reaksjoner i kroppen i denne alderen, særlig ses det endringer i endokrine prosesser. 

Forskning har funnet utskillelse av kjønnshormoner knyttet til prepubertet, med tydelig 

forskjell mellom gutter og jenter. Selv om det er forskjeller i individets livshistorie og 

genetiske uttrykk, finner man generelle mønstre – men det er også mye som er ukjent. Fra et 

antropologisk synspunkt vet man at barn gjennomgår denne prosessen gradvis mot å lage nye 

bånd som forberedelse til å stifte egen familie. Men siden de ikke er seksuelt modne, er dette 

et «vindu» for personlig utvikling, hvor impulsene til deres våknende jeg får anledning til å 

blomstre. I mange kulturer får barn i akkurat denne alderen et økt ansvar for produksjon og 

matlaging, og ansvar for yngre søsken.  

Gjennom forskning på tilknytning, har det også blir tydelig at denne alderen er avgjørende for 

individets fremtidige helsetilstand, og artikkelforfatterne trekker fram forskning som viser til 

forholdet mellom motstand/motstandskraft og tilknytning i perioden fra tidlig skolealder til 

den midtre barndom, og at barn i denne perioden er svært sårbare for forandringene. Barn 

trenger derfor støtte og veiledning.  

 

Helt til slutt skriver Berger og Föller-Mancini (2018) at Rubicon-konseptet har mange 

moderne fellestrekk, og selv om situasjonen i samfunnet er annerledes, så er hovedtanken om 

den prepubertale fasen en forvanlingsprosess som innebærer en biografisk retningsangivelse, 

en utvikling av identitet og psykologisk uttrykksmåte. Har Steiners teorier om Rubicon-

konsept har en terapeutisk praksis og metoder for å håndtere kriser noe for seg? Det vil kun 

fremtidig forskning vise. Forfatterne har bidratt med et rammeverk for videre forskning.  

 

2.2.2. What can we with any certainty say about human beings?  

I forbindelse med Oevermanns teorier vil jeg trekke inn en artikkel av Ralf Koerrenz (1963-): 

«What can we with any certainty say about human beings?» (2017). Koerrenz er professor i 

historisk pedagogikk og har skrevet om den tyske filosofen og pedagogen Otto F. Bollnow 

(1903-1991). Bollnow var influert av «Lebensphilosophie» og eksistensfilosofi. Bollnow 

hevdet at mennesket ikke kan reduseres til og defineres ut fra arv og/eller miljø. Mennesket 

bestemmes ut fra sin åpenhet overfor det som er nytt og foranderlig – det faktum at hun eller 
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han kan og vil lære. Bollnow mente at mennesket er aktivt i å tolke, forstå og påvirke sitt liv. 

Menneskes utvikling er ikke skjebnebestemt. Bollnow mener at individet som utdannes må 

ses utenfor de uunngåelige normer som preger undervisningssituasjonen. 

Undervisningssituasjonens normer må undersøkes og settes spørsmålstegn ved. Bollnow 

oppfattet menneskenaturen som så mangfoldig, at å systematisere mennesket fremstod som 

meningsløst. 

Bollnow hevdet at det måtte finnes et innslag av ikke-vitende i kunnskapen. Mennesket 

befinner seg i en tilstand av vitende og ikke-vitende samtidig. Bollnow mente at utdanning 

behøvde å stå fritt og autonomt fra andre områder, også det politiske. Bollnows interesse for 

filosofi og pedagogikk førte ham til undersøkelser av den grunnleggende, menneskelige 

virkelighet i en pedagogisk kontekst. Dette kalte han for «pedagogisk antropologi». Han 

innførte også begrepet «educational reality». Han beskrev det som et innenfra-perspektiv, der 

den voksne utfra kunnskap og ansvarlig engasjement, interagerer med barn som han eller hun 

har ansvar for.  Den voksne tar med seg hele sin person inn i den pedagogiske virkeligheten 

og tar ansvar for den pedagogiske atmosfæren der barnet, i seg selv, krever at den voksne 

agerer uten mulighet for å trykke på pauseknappen for å få tid til å forstå eller teoretisere. Jeg 

forstår Bollnow dithen at denne «øyeblikkeligheten» er en nødvendighet, fordi menneskets liv 

er uforutsigbart, og fordi livet oppstår her og nå. 

Bollnow beskriver undervisningsrealiteten med følgende begreper: 

• Attuned educational reality. Det som lærer og elever kan oppleve som flyt i 

undervisningen, når stemningen kjennes riktig ut. 

• Broken educational reality. Det som lærer og elever opplever når det blir et brudd i 

undervisningssituasjonen. Avbruddet/bruddet kommer fra redsel og bekymring som er 

en naturlig del av livet. 

• Guided educational reality. Hvordan læreren arbeider for å gjenopprette attuned 

educational reality. Dette kommer til uttrykk gjennom den pedagogiske relasjonen og 

den pedagogiske atmosfæren der håp og tillit er nøkkelord. 

Jeg mener Bollnows tanker sammenfaller med Biestas (2017) ideer om utdanningens behov 

for risiko, underforstått at utdanning som er risikofri innebærer stor del av tvang og ovenfra-

og-ned-styring. Jeg mener også at Bollnows begreper om undervisningsrealiteter er aktuelle 
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opp mot Oevermanns krisetypologier og verktøy for frigjørings-krisen. Dette vil jeg komme 

tilbake til i kapittel 5.  

 

2.2.3. Subjektivering 

I dette kapittelet vil jeg se på begrepet «subjektivering», hentet fra Biestas teori. Jeg tar 

utgangspunkt i to av Biestas bøker: «Utdanningens vidunderlige risiko» (2017) og 

«Undervisningens gjenoppdagelse» (2021), samt noen foredrag jeg har funnet på nett. Gert 

Biesta (1957-) er en nederlandsk professor i pedagogikk. Biesta har jobbet ved universiteter i 

flere land og har bodd i Storbritannia siden 1999.  

 

Med «Utdanningens vidunderlige risiko» (2017) utforsker Biesta det han kaller utdanningens 

svakhet. Han sier at svakheten ikke må betraktes som et problem som skal løses, men derimot 

ses som en dimensjon, den dimensjonen, som gjør pedagogiske prosesser og praksis nettopp 

pedagogiske. Biesta hevder at ved å forsøke å utrydde svakheten i utdanningen, gjennom 

målstyring og konkurranse om å bli best, vil føre til at utdanning blir en trussel mot 

utdanning. Biesta argumenterer for en «hendelses pedagogikk», som setter eksistens foran 

essens, svakhet foran styrke, praxis (handling) foran poiesis (frembringe). Risiko er en sentral 

ingrediens, mener Biesta i denne boken.  

 

I «Undervisningens gjenoppdagelse» (2021) fortsetter Biesta sine tanker om risiko, men 

trekker inn mer pedagogisk filosofi og ser på – det han mener er – lærerens reduserte rolle i 

dagens skole. Biesta argumenterer her for en pedagogikk som er frigjørende.  

Lærerens rolle i klasserommet er endret fra å være autoriteten foran, til hjelperen på 

sidelinjen. Læreren er blitt en «læringsfasilitator». (s. 18) Noen mener, sier Biesta, at læreren 

til og med er nå en kamerat bakerst i klasserommet, sidestilt med sine elever. Biesta sier at 

han fremsetter ideen at undervisning har betydning. Han sier at spørsmålet er ikke om 

undervisning har betydning, men hvordan undervisningen har betydning, og hva 

undervisningen har betydning for. Biesta sier disse to spørsmålene gjør diskusjonen mer 

komplisert, og at lærerens rolle utfordres fra to vinkler: språklig innvirkning på pedagogikken 

som flytter oppmerksomheten bort fra undervisningen og læreren til elevene og deres læring. 

Dette å sidestille lærer og elev kan virke attraktivt og progressivt, men Biesta hevder at det er 

misvisende med tanke på «hva undervisning dypest sett er, hva lærerens arbeid er, og hva 

elevene kan oppnå i møte med undervisning og lærere». (s. 18) Biesta sier videre at 
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utfordringen innen den pedagogiske diskurs er at de som snakker høyest kommer fra et 

konservativt ståsted og oppfatter undervisning som en form for kontroll. Ut fra dette oppstår 

en tanke om den effektive læreren som er i stand til å styre læringsprosessen mot et sett 

forhåndsdefinerte læringsutbytter. Biesta skriver videre at det finnes en global industri med 

utdanningsmål, som peker på hvilke systemer som er mest effektive i å produsere ønskede 

resultater. Paradokset er at lærere blir kontrollagenter og mister sine autoritet på veien, 

samtidig som det kreves at utdanning skal gjenopprette denne autoriteten – både til skole og 

lærere selv. Det man ofte glemmer, sier så Biesta, er at autoritet grunnleggende sett dreier seg 

om relasjoner. Det er ikke noe en person kan tvinge på en annen person.  

Når man underviser med ideen om kontroll, både med tanke om at undervisning er en 

kontrollerende handling og at undervisningen underlegges kontroll, da blir elevene bare 

objekter for læreren, ikke selvstendige subjekter, sier Biesta. Stridens eple ser ut til å være en 

tanke om at undervisning utelukkende forstås som noe som begrenser elevens frihet og 

dermed hindrer deres muligheter til å finnes som selvstendige objekter. Ved å fjerne læreren 

som autoritet og sette søkelyset på elevene som i stand til å utdanne seg selv, har vi 

hovedingrediensene i dagens utdanningstenkning.  

Videre sier Biesta at i en slik utdanningskontekst kan det å ville argumentere for lærerens 

betydning fremstå som et konservativt og ikke-progressivt bidrag til diskusjonen. Biesta 

skriver at i denne sammenheng kan lærerens rolle ses ut fra den måten Arendt har definert 

ideen om «frihet som suverenitet» (s. 20) på: det å være fri, finnes som frie subjekter, er 

ensbetydende med å ikke påvirkes av noen eller noe utenfor seg selv. Biesta argumenterer for 

at subjekt er man når man er i konstant dialog. At vår subjekt-het ikke skjer innenfra og ut, 

altså fra våre intensjoner og ønsker, men fra måten vi samhandler på, reagerer på det vi møter, 

hvem eller hva vi henvender oss til, hva som tiltaler oss, hva som kaller på oss og så videre. 

Tenker vi på undervisning i dette lyset, sier Biesta, da får undervisningen ny betydning. 

Samhandling gir oss mulighet til å eksistere som subjekter. Med denne innfallsvinkelen vil 

undervisning fremstå som det motsatte av kontroll. Det motsatte av å oppfatte elever som 

objekter.  

 

«Slik jeg ser det, betyr det å eksistere som subjekt å være i en «tilstand av dialog» med 

hva og hvem som er annerledes; det betyr å bli utsatt for hva og hvem som er 

annerledes, å undervises av hva og hvem som er annerledes, og å grunne over hva det 

betyr for vår eksistens og for de ønskene vi har for vår eksistens.» (s. 22) 
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Biesta (2021) sier videre at å eksistere som subjekt betyr å engasjere seg i spørsmålet om det 

vi ønsker oss er ønskverdig, ikke bare for oss selv, men for det livet vi søker å leve sammen 

med andre. Livet vi ønsker å leve på en planet som er begrenset i å oppfylle alle ønskene som 

blir fremsatt. Derfor kan det å eksistere som subjekt forstås å stå i et spenningsforhold med 

vår tids hovedtendens: frihet. Nærmere bestemt valgfrihet.  

Biesta beskriver pedagogikkens oppgave som å søke og vekke lysten i et menneske til å ville 

eksistere i verden på en voksen måte som subjekt. Voksenhet for Biesta handler ikke om 

alder, det handler om en holdning. Han sier i et intervju9 at han har sett barnehagebarn i lek og 

samspill som innebærer mer voksen-het, en mennesker som har levd lenge. Han skriver at det 

dreier seg ikke om hvem de er, men hvordan de er. Voksen-het oppfatter Biesta som en 

kvalitet eller en måte å eksistere på. Voksen-het er å erkjenne «annerledes-het» og integriteten 

til det og den som er annerledes. Den voksne erkjenner at verden er «der ute», og at vi ikke 

har skapt den og derfor heller ikke kan bruke den som vi selv lyster. Med «verden» mener 

Biesta både den naturlige og den sosiale verden.  

Å eksistere i og med verden bringer oss til spørsmålet om forbindelsen mellom egen eksistens 

og verdens eksistens, fortsetter Biesta, og nevner Philipe Meirieu som beskriver «elev-

subjekthet»; det er «å leve i verden, uten å oppta verdens midtpunkt.» (s. 29)  

 

I «Undervisningen vidunderlige risiko» (2017) peker Biesta på at skolens mandat går langt ut 

over det rent faglige opplæringen. Skolen skal legge til rette for frigjøring av den individuelle, 

handlende kraften, mener Biesta. Sosialisering innebærer å involveres i kultur og samfunnet 

slik det er, og understøtter likhet og søker skape tilhørighet. Subjektivering er en prosess som 

oppmuntrer det «individuelle initiativet». Det kan oppstå utfordringer der barnet ikke føler seg 

akseptert «som det er», men tvert imot dømt negativt for sin adferd, tanker og ideer. Dette kan 

også skje med elever som kan virke «god tilpass», hva vet vi om hvordan de stagger seg selv i 

sin utfoldelse? spør Biesta.  

 

Både Biesta (2022) og Bostad (2021) refererer til den tyske filosofen Dietrich Benner. I 

Benner sin bok «Tekster til dannelsesfilosofi» (2014) redegjør Benner for det han kaller 

«bekreftelse» og «ikke-bekreftelse» knyttet til pedagogikk.  

Slik jeg forstår Benner dreier det bekreftende seg om det vi kan kalle behaviorisme, altså at 

endring tilstrebes gjennom adferdsmodifisering. Det ikke-bekreftende oppfatter jeg som 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=QMqFcVoXnTI  

https://www.youtube.com/watch?v=QMqFcVoXnTI
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nærmere det sosiale læringsfelt, eller det som Vygotskij kaller den proksimale læringssone. 

Jeg mener dette også svarer til det Biesta kaller subjektivering, at vi kun kan bli subjekter i 

møte med og annerkjennelse av verden som noe annet enn oss selv.  

En interessant idé hos Benner (2005), mener jeg, er at han hevder at skoledebatten ikke endrer 

seg, fordi diskursen hele tiden oppstår innenfor det ene paradigmet: bekreftende pedagogikk. 

Slik jeg forstår Benner er det innen den bekreftende pedagogikken to retninger som 

tilsynelatende opponerer, men som egentlig kun bekrefter hverandre. Slik jeg tolker Benner, 

mener han at for å få endring i det politisk-pedagogiske, må diskusjonen gå mellom den 

bekreftende pedagogikken og den ikke-bekreftende pedagogikken.   

 

2.2.4. Tilhørighet  

I dette avsnittet blir 2 kapitler fra boken «Å høre hjemme i verden» (2021) presentert. Disse 

kapitlene er: «Å kjenne seg hjemme og å være hjemme – i verden» av Inga Bostad. «Stedets 

pedagogikk i norsk skole» av Turid Løyte Harboe. Her vil det også presenteres ideer og 

teorier fra «skolens som læringsarena» av Einar Skaalvik og Sidsel Skaalvik. Avslutningsvis 

vil jeg se disse ideene om tilhørighet og læringsteorier opp mot hverandre, og trekke inn 

tanker fra Biesta om subjektivering.  

2.2.4.1. Hjemstedet  

«Å høre hjemme i verden» (2021) sitt første kapittel er skrevet av Inga Bostad, som også er 

redaktør for boken. Inga Bostad (1963-) er en norsk filosof. Hun ledet i 2006-2007 Bostad-

utvalget som så på formålsparagrafer i norske barnehager og skoler.  

I innledningskapittelet «Å kjenne seg hjemme og å være hjemme – i verden» spør Bostad om 

hva som skiller opplevelsen av å være hjemme et sted, fra det å være hjemme? Det å føle seg 

hjemme er ikke alltid det samme som å være hjemme. Det som er hjemme, kan også føles 

ensomt og ikke godt. Er det å føle seg hjemme en bevissthetstilstand, et sted der vi kan flykte 

fra hverdagens kjas og mas, eller er det et dypt menneskelig behov for tilhørighet? Å føle seg 

hjemme, hjemme, kan bli utfordret av når vi for eksempel har forlatt hjemmet vårt og savner 

det. Det er gjerne i slike brudd at vi kan kjenne på både forbindelsen og forskjellen mellom 

det å være hjemme og å kjenne seg hjemme. «Er det skolens oppgave å få elevene til å føle 

seg hjemme i verden?» (s. 20) spør Bostad. Å føle seg fremmed eller hjemløs er en 

eksistensiell erfaring som kan gi rom å forstå tilhørighet bare ved å kjenne på det. Spørsmålet 
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belyser også ett av skolens grunnleggende samfunnsmandat. At alle barn og unge skal føle 

mestring, for gjennom livsmestring får man leve gode liv i fellesskap med andre. Her trekker 

Bostad frem den norske eksistensfilosofen Peter Wessel Zapffe (1899-1990). Zapffes teori 

hadde grunnlag i en tanke om at mennesket var overutviklet i sin forståelse og selvinnsikt, og 

at naturen ikke kunne svare på menneskets behov. Derfor passer ikke mennesket inn i verden, 

men strever ette en mening som ikke kan oppnås. «Zapffe er ikke nådig når han skildrer 

menneskets opplevelse av meningstap og fremmedfølelse.» (s. 24) Mennesket er en ubuden 

gjest, uten verken naturlig hjem eller hjemsted. Hele menneskets eksistens er «uten en gitt 

eller biologisk forankret mening». (s. 25) Bostad mener så det er på sin plass å snu det hele på 

hodet for å gi det pedagogisk relevans: å reflektere over hva vil det vil si å finne ulike former 

for mening i livet og gi hverandre anerkjennelse? Er noe av skolens mål om livsmestring et 

forsøk på å møte en eksistensiell uro? Er der et eksistensielt savn etter tilhørighet, 

livsmestring og anerkjennelse? Barndomshjemmet er for Zapffe en metafor på en imaginær 

forankring som vi ikke gir slipp på, selv om vi flytter ut. Derimot fikserer vi et bilde av 

hvordan det var, det som ikke eksisterer lenger. Bostad skriver så at dette er det sårbare og 

komplekse i det å miste sitt barndomshjem, frivillig eller ei: vi strever etter en erstatning, eller 

«en opbygning av mure rundt bevissthetens likvide kaos». (s. 27) som kan gi holdepunkter, 

ifølge Zapffe. En forankring er en verdi eller ideal som gjør det mulig å sette seg livsmål og å 

gjennomføre dem, sier Bostad, slik det kollektives forankring kan vise seg i kultur. Men den 

grunnleggende opplevelsen av eksistensiell hjemløshet kan være tomheten; meningstomhet er 

konsekvensene av frihet. Et frihetsbegrep som innebærer at mennesket er løst fra 

virkeligheten. Bostad sier så at den eksistensielle hjemløsheten gir oss anledning til å finne de 

mellommenneskelige relasjoner og «få oss til å reflektere over at vi alltid allerede står i et 

forhold til hjemmet og hjemstedet – enten vi kjenner oss hjemme eller hjemsøkes av 

fremmedfølelse og meningstap». (s. 29)  

Hjemløshet er et begrep med mange fasetter. Bostad skriver:  

«I nyere forskningslitteratur blir begrepet om hjemløshet som oftest definert som 

flerdimensjonalt: Det referer ikke kun til en rettslig mangel på bosted og tak over 

hodet, men også til både noe fysiologisk (mangel på velvære), emosjonelt (mangel på 

omsorg, kjærlighet), territorielt (mangel på privatliv), spirituelt (meningsløshet) og 

ontologisk (mangel på hjemstedsfølelse i verden). ... Det å være hjemme eller komme 

hjem kan derfor også tolkes som både noe hjemlig (eget hus, det stedet der vi fødes og 

bor), og som ens egen kropp (kroppslig og psykisk velvære og det motsatte, å ta 



 41 

avstand fra hjemmet ved å slutte å spise eller ønske seg bort fra egen kropp) og til slutt 

som et mer eller mindre humant eller omsorgsfullt hjem.» (s. 29-30)  

Å savne hjemmet kan være et kjennetegn på et godt hjem. En «oikofob» er en som ikke vil 

kjennes ved stede en kom fra, men fristilles fra presset om å tilhøre eller være en del av. Men 

oikofoben krever noe nærmest umulig, skriver Bostad videre, for stedet man kommer fra er 

ikke bare et geografisk sted, men som har satt seg i sjelen – det er en form for ideologi og 

kultur. Å reversere hjemmet til noe helt fremmed er en umulighet. Å være hjemme er noe vi 

bærer med oss, som både tap og savn, det er ikke noe vi velger.  

Bostad skriver så om det å være flyktning, å være langt borte fra noe som ikke er et hjemsted, 

noe som er en brutal virkelighet for mange barn og unge. Herunder kommer også adoptivbarn, 

tenker jeg. Bostad skriver at å være flyktning er å leve i spennet mellom, på den ene siden, å 

opprettholde en identitet eller skape seg en ny, og på den annen side ønsket om å tilpasse seg 

der man er. Skolen er ikke hele verden, men en bro mellom familien og det offentlige livet, 

skriver Bostad. Skolen representerer livet, men den er ikke en fullstendig verden. Det er 

lærerens ansvar å gradvis introdusere verden til barna. Lærerens skal peke på verden og vise 

barna hva som er vår felles verden – en autoritet som mangler i dag, ifølge Arendt, skriver 

Bostad.  

Skolen bør være et sted hvor vi møtes på behovet for å stille disse eksistensielle spørsmålene 

om mening og tilhørighet. Det må derfor, ifølge Bostad, ligge til grunn et premiss om at vi 

alle er stedbundne og at nettopp det er det som binder oss sammen. Det handler om å få lov til 

å slå rot, og å få leve sitt liv i frihet og i samvær med andre.  

2.2.4.2. Stedets pedagogikk i norsk skole  

Kapittelet «Stedets pedagogikk i norsk skole» er skrevet av Turid Løyte Harboe (1968-). 

Harboe er universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.  

Innledningsvis viser Harboe til David Orrs artikkel «Place and pedagogy» (1992). Orr hevder 

at stedets pedagogikk er motsatsen til innprenting av abstrakt kunnskap, at stedets pedagogikk 

heller legger vekt på direkte observasjon og utforsking av de nære omgivelser. Fra et 

filosofisk-pedagogisk ståsted nevner Harboe pedagogen Lars Løvlie som omtaler stedets 

pedagogikk ut fra tre begreper: situasjon, materialitet og stemning (s. 41). Situasjon kommer 

både forutfor og er en del av erfaringer, sier Løvlie. Situasjoner gir oss erfaringer som vi så 
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igjen kan tolke verden ut fra, det Hans-Georg Gadamer kaller våre horisonter. En 

stedspedagogikk tar derfor utgangspunkt i situasjoner fremfor abstraksjoner, det konkrete 

fremfor det teoretiske. Materialitet beskrives som handlinger og måter å forholde seg 

kroppslig til steder og situasjoner. Handlingene danner en kroppslig før-bevissthet hos oss 

mennesker. Den franske filosofen Maurice Marleu-Ponty kalte dette for den opprinnelige 

intensjonalitet, som beskrives som bestemmende for måten vi er, handler og beveger oss i 

verden på. Handlingene blir grunnlag for nye handlinger, som igjen bidrar til å forme vår 

selvforståelse. Til sist viser Harboe til det Løvlie beskriver som stemning. Her handler stedets 

pedagogikk om når vi er tilstedeværende og er i relasjoner. Har spiller stemning, atmosfære, 

empati og omsorg inn, og er aspekter som hjelper oss å være relasjonelle. Harboe skriver 

videre at slike relasjonelle aspekter ikke kan «knyttes til et isolert individ, men må knyttes til 

det som finnes mellom oss mennesker og mellom mennesker og deres omgivelser». (s. 41) 

Harboe skriver videre at stedets pedagogikk ser subjekt og objekt, bevissthet og omverden 

som vevet inn i hverandre. Stedets pedagogikk ser mennesket som konstituert i møte med 

verden, med andre mennesker, men natur, og kultur (det menneskeskapte). Derfor bryter 

stedets pedagogikk med synet som har preget vestlig utvikling gjennom lang tid: dualismen. 

Stedspedagogikk blir et alternativ til den pedagogiske tanke om at «mennesket er autonomt, 

entydig rasjonelt og herre over sine omgivelser». (s. 42) Tenkningen rundt stedspedagogikk 

har derfor blitt kritisert som bakstreversk og anti-teknologisk, og at den ønsker å hindre 

teknologiske fremskritt. Harboe spør hvordan frihet og autonomi kan skapes, hvis våre 

omgivelser er grunnleggende konstituerende for oss mennesker? Hun svarer ikke på 

spørsmålet, men lar det stå åpent for leseren å tenke på.  

2.2.4.4. Askeladden og Einstein  

I det ovenstående har vi sett hvordan læring, sosialisering og tilhørighet beskrives. 

Perspektivene som beskrives viser ulike innfallsvinkler til læring, men også hva 

læringsarenaer, som skole, kan ha å si for i hvor stor grad man kan føle tilknytning til et sted 

eller en gruppe. Her vil jeg trekke inn boken «Fra Askeladden til Einstein» (2014) som 

beskriver perspektivene i steinerskolen fra 1. til 10. klasse. I denne sammenheng vil jeg trekke 

frem det som står om 4.-klasseåret.  

«Med årets fortellestoff vil vi understøtte den gryende distansen barna kan oppleve til 

verden, og dermed hjelpe dem til å oppnå større selvbevissthet. Derfor bygger vi ... 
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(på) barnas naturlige trang til å stå på egne bein. Selvbevisstheten får næring ved at 

elevene får erfare verden og seg selv gjennom praktiske fag, samtidig som de nettopp i 

praktisk arbeid får erfaringer om sitt eget, indre liv. Elevene har i løpet av de siste 

årene bygget opp sosial trygghet og kan lettere ta initiativer til nye vennskap og til å 

utvide de gamle. Det dreier seg om å gi elevene en begynnende forståelse for at de kan 

klare seg selv, at de kan lære seg det de trenger for å skape sitt eget liv.» (s. 61)   

Dette viser til det Skaalvik og Skaalvik (2013) beskriver om sosiokulturell teori, og til hva 

Bostad (2021) skriver om tilhørighet. Mennesket søker fellesskapet for å forstå verden. 

Harboe (2021) viste til hvordan «stedets pedagogikk» gav elevene tilgang til sine nærmeste 

omgivelser. Gjennom felles aktiviteter, som å skape noe, jobbe sammen, høre sammen, 

danner man et forståelsesfellesskap som gir grobunn for mestring.  

I Læreplanverket (2020), i overordnet del står det:  

«Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er 

nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige 

overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg 

fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan 

de kan forhindre at det krenkes.»10  

 

2.2.5. Oppsummering av litteraturkapittelet  

Her avsluttes litteraturkapittelet i denne oppgaven. Jeg har nå vist hvordan ulik litteratur og 

kilder kan skape rammer for det som er tema for oppgaven: begrepet Rubicon og leveåret 

mellom 9 og 10 år. Gert Biestas teorier om subjektivering har vært støtte av Benners ideer. Vi 

har sett på likheter og ulikheter mellom Piaget, Vygotskij og Steiner. Det har vært en 

gjennomgang av Berger og Föller-Mancini sin artikkel om Rubicon, hvor vi ble presentert 

teorien om Oevermanns krisetypologi. Mot slutten har vi blitt presentert for tanker om og 

teorier om læringsfellesskap og tilhørighet.  

I neste del vil jeg vise hvordan steinerskolens læreplan, samt utvalgte pedagogiske og 

didaktiske grep, skaper rammer for 4.-klasseåret i steinerskolen.  

 
10 https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.1-menneskeverdet/  

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.1-menneskeverdet/
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2.3. Steinerskolens læreplan; et overblikk   

Steinerskolene hadde ved grunnleggelsen i 1919 utarbeidet en læreplan. Senere har 

læreplanene blitt revidert i 1970, 1992, 1997, 2020. (Stabel, 2018) 

Grunnstammen i undervisningen i steinerskolene er hovedfag, arbeidsbok og fortellerstoff. 

Hovedfag er en fordypningsøkt hver morgen på 90-120 minutter, i en periode på 3-4 uker. 

Ved starten av en periode får elevene utdelt en bok med blanke ark, som så fylles med elevens 

egen bearbeiding av periodens undervisningsstoff. Fortellingen er en av lærerens muntlige 

formidling av fagstoffet. På småtrinnene er dette eventyr, fabler, legender, senere kommer det 

inn mytologier og biografier. Steinerskolen har en lang tradisjon for dybdelæring / fordypning 

gjennom hovedfag og arbeidsbok, og muntlig formidling. Steinerskolene har også en sterk 

tradisjon for kunstfagene og mye fysisk aktivitet.  

 

2.3.1. Fjerdeklasseåret; overordnede temaer i steinerskolen  

 

I steinerskolens læreplan formidles det både hvilket fagstoff som er ønskelig og hvorfor. 

Tradisjonelt får alle fortellinger et nytt innhold, og blant annet undervises det i 

hjemmstedslære i 4. klasse i steinerskolene. Elevene får kjennskap til sine nære omgivelser 

gjennom turer, tegne kart, fortellinger fra lokale tradisjoner, stedsnære opplevelser og historie. 

Boken «Fra Askeladden til Einstein» presenterer 4. klasseåret slik:  

 

«Med fjorårets fortellerstoff innførte vi en første oppdeling av verden i rom og tid. 

Fremdeles foregikk fortellingene i en delvis tilslørt mystisk tid, preget av fantasiens 

bilder. I fjerde klasse fører vi denne linjen frem til historisk tid og plasserer elevene 

midt i den harde virkelighet.» (Steinerskoleforbundet, 2016) s. 61.  

 

Det beskrives videre hvordan tanken er at barnas gryende bevissthet om seg selv om individ i 

verden ikke støttes av de gamle, mytologiske fortellingene om å være ett med verden, men 

heller møtes behovet for å stå på egne ben. Tanken er at denne følelsen støttes ved å gjøre 

praktiske ting, jobbe fysisk og bruke hendene til å jobbe og skape. Hovedoverskriften for 4. 

klasseåret er i så måte: Beherskelse – på egne ben. Ønsket er å bidra til at barna selv ønsker å 

ta hånd om egen tilværelse gjennom egen aktivitet. Det læreplanen ønsker å initiere er 

selvstendighet i fellesskap. Det sosiale aspektet står sterkt, men barna får nå nye arenaer å 
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danne vennskap på. I fagstoffet kommer også muligheten for å jobbe med temaet 

«hjemmstedslære», som ikke er et fag i seg selv, men mer en metode. Metoden er tenkt å føre 

nærområdet barnet oppholder seg i inn i en ny sammenheng, ved å belyse nærområdet 

gjennom fortellinger, turer, beskrivelser og kart. Tradisjonelt begynner steinerskolens elever i 

4. klasse med å tegne et kart over pulten sin, deretter klasserommet, så skolen, skolens 

nærområde og så et stadig utvidet fugleperspektiv. Denne langsomme måten å danne kart på 

er tenkt å gi elevene mulighet til å danne sammenhenger mellom indre og ytre opplevelser. I 

boken «Å høre hjemme i verden» skriver Bostad (2021) følgende:   

 

«Hjem og hjemsted har vært utgangspunkt for fagetablering og pedagogisk tenkningen 

i norsk skole i over hundre år. Fag som heimstadlære og heimkunnskap tok 

utgangspunkt. elevenes nærmeste erfaringsverden, og bygger bro mellom den 

intuitive, private og den planmessige, offentlige oppdragelsen.» (s. 39) 

 

Dette sammenfaller med steinerskolens tanke om menneskets vilkår på jorden, og det kan 

hevdes at et er minst like aktuelt i dag som for 100 år siden. Selv om vi er deltakere i et 

globalt samfunn, er det først og fremst nærområdet som er det barnet utforsker.  

 

I boken «Se eleven innenfra» (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2021) skriver forfatterne 

om «trygghetssirkelen». Trygghetssirkelen er kort fortalt ideen om at den voksne er 

«ladepunktet» barnet kommer tilbake til for å finne ro og lade opp når det har vært på 

utforskning. Det være seg i hjemmet, barnehagen, på tur i skogen eller i klasserommet. 

Utforskertrang er grunnleggende for alle mennesker, og er en kilde til selvstendighet. Derfor 

bør utforskning støttes positivt, så barna ønsker å ta initiativ og føler de kan bidra til at ting 

skjer.  «Utdanning dreier seg ikke bare om å bringe verden til barna, men kanskje enda mer 

om å hjelpe barn med å komme til verden.» (s. 40-41) 

 

2.3.2. Fortellerstoffet i fjerdeklasseåret  

I steinerskolens læreplan «Å tenne en ild» (1997), står det at fortellerstoffet i 4. klasse skal ha 

en polaritet i seg som ikke var der de tidligere skoleår. I årene før har fortellingene vært hentet 

fra folkeeventyrene og fabler og legender. Det har vært en gradvis reise fra det helt mytiske 

med konger og prinsesser, bjørn og rev, blomster, himmel og jord – der alt lever i en stor 

sammenheng og kan snakke med hverandre. Gjennom 3. klasse kommer det inn fabler og 
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legender med mer entydige skikkelser. I fortellingen om Reineke Rev er alle dyrene en-

dimensjonale i sin fremstilling: reven er slu, bjørnen er enfoldig og løven er klok. Tanken er 

at fortellingen skal vekke moralske spørsmål hos elevene, om hva som er rett og galt. Det 

samme er tanken bak å fortelle fra Æsops fabler, som også handler om rett og galt. Det 

fortelles legender, blant annet om Raniero De Raniero, Frans av Assisi, Martin av Tours, 

Sunniva på Selje – mennesker som tok store valg og ofret seg selv for det gode. Videre i 

læreplanen står det at i 4.-klasseåret møter vi det som kan kalles «menneskets vilkår på 

jorden» (1997, s. 40). Den første skapelsesberetningen blir fortalt: 1. Mosebok om verden som 

ble til på 7 dager. Skapelsesberetningen fra Det gamle testamentet er en av vår kulturs 

grunnvoller og en måte å føre barna inn i klassisk litteratur på. Deretter tas annen klassisk 

litteratur i bruk for å beskrive det steinerskolene omtaler som «ur-yrkene».   

 

Ur-yrkene, eller primæryrkene, som tradisjonelt behandles er: bonden (jord- og skogbruk), 

fiskeren, gjeteren og bergmannen. I tillegg til skapelsen, fortelles det også fra Det gamle 

testamentet: Utdrivelsen fra Paradis, Kain og Abel, Abraham og Isak, Josef og hans brødre, 

Kong Salomon. Temaet kretser rundt dette med å miste noe, for så å finne sin plass i verden.  

 

Slik jeg forstår det, er tanken at disse temaene og fortellingene skal stille frem de store 

livsspørsmål for elevene. I Steinerskolens læreplan (2020) står det under «Religion: Formål 

og perspektiv» at «Religion og livssyn er et dannelsesfag som retter seg mot tilværelsens 

dypeste spørsmål» og «Gjennom hele grunnskoleløpet åpner skjønnlitterære fortellinger for 

samtale og refleksjon om etiske og livssynsmessige spørsmål.» (s. 169-170)  

 

2.3.3. Fagenes plass og uttrykk i fjerde skoleår i steinerskolen 

Med utgangspunkt i Steinerskolens læreplan (2020) og «Fra Askeladden til Einstein» (2016) 

vil jeg her gi en kort gjennomgang av noen områder i 4.-klasseåret i steinerskolen, formål og 

perspektiv, samt pedagogiske innfallsvinkler. 

Gjennom alle år er fellesaktiviteter en stor del av elevens hverdag. Skoledagene kan starte 

med felles lek eller sang om morgenen, enten hele skolen, eller sammen med en annen klasse, 

eller klassen for seg. I det som tradisjonelt kalles «rytmisk del» er det elevene som er aktive: 

sang, resitasjon, musikk, lek og lignende. I det fjerde året er sangene alt fra salmer og 

tradisjonelle jødiske sanger, til norske folkeviser som Pål sine høner, Per Spellmann, Håvar 

Hedde, Anne Knutsdotter og så videre. I tillegg tilpasses utvalget årstidene og høytidene. 
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Noen lar også elevene ta i bruk enkle rytmeinstrumenter og derfor et begynnende 

klasseorkester. I 4. klasse er det også tradisjon for at elevene går over fra å spille på pentaton 

fløyte (5-tone) til C-fløyte (hele skalaen) og musikken får inn deling mellom dur og moll 

tonearter.  

Vers og dikt i forbindelse med ur-yrkene er ofte «Bergmanden» av Ibsen. Leker kan være 

basert på tall- og/ eller bokstavforståelse, regnestykker, eller tradisjonelle uteleker som 

Boksen går, Gi et lite vink og lignende. Samarbeidsleker som å hoppe tau, strikk og paradis er 

også vanlig. Alle disse aktivitetene er med på å styrke det sosiale i en klasse og på en skole. 

Elevene får ta del ut fra sitt nivå og sin forståelse.  

Steinerskolene har også tradisjon for å sette opp skuespill, noen hvert skoleår. I det fjerde 

skoleåret har man kanskje et skuespill om Lofot-fiske eller bonden, eller det kan være 

skuespill fra Bibel-historien, for eksempel «Josef og hans brødre».  

 

4. klasse i steinerskolene er tradisjonelt sett et år der elvene gjør mye praktisk arbeid. I det 

kunstneriske/rytmiske, for eksempel matematikken der det brukes tid på blant annet 

overgangen fra konkret til abstrakt forståelse av mål. Elevene bruker seg selv som 

utgangspunkt for å måle opp verden. Tomme, fot, skitt, alen, favn. Hvor mange fot er 

klasserommet på tvers? Kan du gjette hvor mange skritt det er fra den ene veggen til den 

andre? Hvorfor bruker læreren færre fot når han måler klasserommet en elevene? Slike 

opplevelser gir rom for undring og mulighet for oppdagelser. Senere får elevene innføring i 

det metriske system. I norsk er det innføring i grammatikk som starter med verbene. 

Tverrfaglig er dette også noe som kan gjøres i engelsk og fremmedspråk. 

 

I «Fra Askeladden til Einstein» (2016) anbefales det at man i dette skoleåret knytter seg til en 

gård elevene kan besøke jevnlig. Her møter elevene dyrene og kan kanskje være med på livets 

begivenheter, som at en kalv eller et lam kommer til verden. Elevene har også vokst inn i 

større krefter, og kan delta i arbeid som å plukke stein, rydde åker, bære høy og høste av det 

som ble sådd året før. Turer i skog og mark, en fordypelse i forståelsen av årets gang og 

skifter i naturen kommer naturlig inn som samtaleemne.  
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2.3.4 Tilhørighet og trivsel; nye tall fra norske skoler  

Hvor omfattende er opplevelsen av stress for barn og unge? Ifølge elevundersøkelsen 202111 

er trivselen til norske barn og unge i skolen god. Flertallet av elevene, 87%, trives godt eller 

svært godt på skolen, ifølge Elevundersøkelsen. 95% oppgir at de har noen å være sammen 

med i friminuttene og 85% at de får støtte fra læreren sin. Undersøkelsen viser videre at det er 

en synkende tendens i trivsel de siste årene. 19% av elevene på ungdomstrinnet føler at de 

ikke passer inn blant elevene på skolen. Funnet støttes av PISA-undersøkelsen fra 2018 og er 

ikke en særnorsk tendens. Fra 2003 til 2018 har alle OECD-land sett en gradvis økning i 

andelen elever som ikke opplever tilhørighet.  

Det er også økt bekymring rundt elever i 10. klasse og avgangsklasser på videregående trinn: 

Det er også andre funn som peker i negativ retning. I Ungdata-undersøkelsen for 2020 oppgir 

for eksempel 73% av elevene på ungdomstrinnet at de kjeder seg på skolen. Denne andelen 

har økt over tid og var på 70% i 2019 og 2018. Det er også relativt mange ungdommer som 

opplever skolestress. Andelen har økt de siste årene, særlig blant jentene. Opplevelsen av 

stress er høyest på 10. trinn og vg3. På vg3 oppgir 78% av jentene at de ofte eller svært ofte 

blir stresset av skolearbeid, mens 46% av guttene oppgir det samme. På 10. trinn er det 74% 

av jentene og 45% av guttene som opplever skolestress. 

Elevundersøkelsen viser en tendens til at elevene i perioden 2016–2020 har blitt mindre 

motivert, og at de opplever mindre trivsel. Dette gjelder særlig på barnetrinnet. Undersøkelsen 

viser også at det er en klar sammenheng mellom motivasjon og trinn. Motivasjonen synker 

gradvis fra 5. trinn, men øker igjen ved overgangen til vg1. Deretter synker den gradvis til 

vg3. 

  

Oppsummering 

I det ovennevnte har jeg vist hvordan steinerskolens læreplan er bygget opp i det fjerde 

skoleåret og vist noe av innholdet.  Avslutningsvis tok jeg med ferske tall fra 

 
11 https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/trivsel-og-

laring/ (lest 30032022) 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/trivsel-og-laring/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/trivsel-og-laring/
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trivselsundersøkelser ved norske skoler i 2021.  Dette som et tankekors ved spørsmålet om 

skolen er til for barna eller om barna er til for skolen?  

I neste kapittel vil jeg vise hvilken forskningsmetode som ble brukt i denne oppgaven, deretter 

analysen og gjennomgang av intervjuene som ble foretatt i forbindelse med oppgaven. 



3. Metode  

I dette kapittelet blir metode og analyse presentert. Det blir en beskrivelse av bakgrunnen for 

valg av metode, deretter gjennomgang av hvordan analysen ble gjennomført og til slutt data 

fra intervjuene.  

 

3.1. Forskningens grunnlag 

Målet for oppgaven var å undersøke lærerens opplevelser med å undervise i 4. klasse, og 

hvordan undervisningen legges opp med tanke på utviklingstankegangen som ligger til grunn 

for steinerskolens læreplan. Ut fra dette kom også tanken om å intervjue ulike grupper lærere, 

som kunne se dette med utvikling og begrepet Rubicon fra flere vinkler. Jeg ønsket intervjuer 

som hadde form av samtaler og fikk forslag om å bruke fokusgrupper. Det ble tre grupper 

lærere. En gruppe som jobber med 4. klasse nå, en gruppe som jobbet med 4. klasse i fjor og 

en gruppe med tidligere lærere som kunne se tilbake i et enda lenger perspektiv. Sammen med 

dette kom tanken om hvordan det var å være barn i denne alderen. Venner og kollegaer som 

selv hadde gått på steinerskolen, fortalte ofte om undervisningen i dette skoleåret som de 

husket med stor glede.  Tanken om å intervjue refleksivt oppstod: hva husker du fra det fjerde 

skoleåret, da du var mellom 9 og 10 år? Den fjerde gruppen ble altså informanter som 

tidligere hadde gått på steinerskolen. 

 

3.2. Metode  

Metoden som ble brukt var kvalitativ forskning. Det ble samlet inn data ved bruk av 

intervjuer, disse intervjuene ble utgangspunkt for analysen. Hensikten med å velge kvalitativ 

metode var for å gi dybdekunnskap og et større bilde av et begrep med smalt bruksområde.   

Det ble også anvendt deduktiv metode i analysen, da målet var å finne kvalitative data om et 

utvalgt område.  

Ifølge Dalen (2004), er en kvalitativ studie en metode som brukes for å få en dypere forståelse 

av menneskers egne opplevelser, erfaringer og den utvikling som omhandler virkeligheten. 

Den kvalitative metoden skiller seg fra den kvantitative metoden ved at kvantitativ metode 

fokuserer på statistikk, struktur, mengde og det som kan telles. Det kvalitative retter seg mot 

det som kan beskrives og fortelles om.  

Det kvalitative kan fortelle noe om hvordan mennesker opplever en gitt situasjon. Ofte søker 

man «thick descriptions» i det kvalitative. «Thick descriptions», eller «rike beskrivelser», er 

et begrep fra sosialantropologien, av antropologen Clifford Geertz (1926-2006). I 



 51 

essaysamlingen «The intrerpretation of cultures» (1993) påpeker Geertz viktigheten av å la 

historiene fortelle seg selv, fordi man innen kvalitativ forskning opererer mellom beskrivelse 

og forklaring. Ved å la historiene stå for seg selv kan man som observatør få tilgang til det 

som ligger bak det som blir sagt, og få innblikk i det som ligger bak, eller rundt det som er 

informantens rammeverk av forståelse av et gitt tema.  

 

Innen fagfeltet sosialantroplogi, som jeg selv har studert, legger vekt på observatørens rolle, 

og fortellingene man får. Hvor fristilt klarer man å være som observatør; uten fordommer og 

fikserte ideer, men likevel med forkunnskap? Hvordan påvirkes den observerte av å bli 

observert? Hvordan «pyntes» hverdagen eller situasjoner på ut fra våre dyptliggende sosiale 

påvirkninger? Det er et utall av parametere som påvirker en intervjusituasjon og det er viktig å 

være seg dette bevisst. Geertz (1993) var opptatt av denne fortolkningen og hvordan man kan 

bryte gjennom sin egen overflate, som ofte er den som står i veien for å forstå andre. Samtidig 

må vi forstå den konteksten mennesket står i, realiteten som omgir hver og en av oss. Eller 

som Geertz skriver, er faren ved å analysere for mye at vi «...will lose touch with the hard 

surfaces of life» (s. 30), og at ved å studere livet fra flere dimensjoner kan vi få tak i en 

essens; «...not to answer our deepest questions, but to make available to us answers that others 

... have given, and thus to include them in the consultable record of what man has said.” (s. 

30)  

 

Slik jeg forstår det, er kvalitativ forskning et åpent felt hvor man må være rede til å ta imot det 

ukjente. Dette er også noe av det som gjør kvalitativ forskning så vel spennende som 

uforutsigbart. For meg fremstod den kvalitative forskningsmetoden som den metoden som 

kom nærmest mitt forskningsspørsmål, ved at metoden kan bidra til å åpne opp et begrep som 

fremstår som lukket. Intervjuguidene forsøkte jeg lage på en slik måte at det ble åpnet opp for 

frie assosiasjoner og fortellinger. Jeg unngikk konsekvent lukkede spørsmål, som kunne 

besvares med «ja» eller «nei», og tok heller i bruk hvem, hva, hvor-spørsmålene. Hvem, hva, 

hvor-spørsmålene vet jeg av erfaring at gir bredere svar og gir en annen mulighet til å 

formidle eget synspunkt. Ut fra dette mener jeg derfor at lærernes og de tidligere elevene sine 

refleksjoner og opplevelser fikk «snakke for seg selv» ved å kombinere fokusgrupper og rike 

bekrivelser med kvalitativ metode.  

 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) er hensikten med et intervju å få frem betydningen av 

menneskers egne erfaringer og opplevelser – her av et begrep – uavhengig av vitenskapelige 
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forklaringer. En beskrivelse av disse erfaringene og opplevelsene mener jeg kommer frem i 

intervjuene som presenteres i kapittel 4 og 5. 

 

3.3. Intervjuene og analysen av dataene  

I det følgende vil jeg gjøre rede for prosessen rundt datainnsamlingen og analysen av 

materialet jeg fikk fra informantene. 

 

3.3.1. Datainnsamlingen  

Tidlig i prosessen var det klart for meg at jeg ønsket å bruke fokusgrupper til intervjuene. Jeg 

ønsket å høre mennesker med erfaring fra feltet i samtale. I boken «Qualitative research» 

(2013) skriver Savin-Baden & Howell Major at man må skille på fokusgruppe-intervju og 

gruppeintervju. Teknikken utviklet seg i USA på 1920-tallet i forbindelse med utviklingen av 

media og bruk av reklame. Det var lønnsomt å intervjue grupper med mennesker, fremfor 

enkeltintervjuer. Men, fokusgruppe skiller seg ut på den måten at antall deltakere er 

begrenset, og at deltakerne gjennom samtaler med hverandre bidrar med informasjon om et 

gitt tema. Fokusgrupper kan gi en forsker informasjon om deltakernes oppfattelser om et tema 

eller område, og derfor bidra med informasjon om hvordan en gruppe tenker om et gitt tema.  

 

Det gikk relativt mye tid med for å finne tid til intervjuene. I det hele var folk villige til å 

delta, men grunnet nedstenging, covid-tiltak og sykdom, var det mange avtaler som måtte 

flyttes på. Alle fikk tilsendt en semistrukturert intervjuguide på forhånd. Samtalene ble tatt 

opp som lydfil. Lydfilen ble eksportert til en ekstern harddisk, filene ble så transkribert. 

 

Det første intervjuet jeg gjennomførte var like før jul med tre lære på samme skole som hadde 

undervist i 4. klasse forrige skoleår. Det viste seg at den ene læreren likevel ikke kunne delta 

og de to som kunne delta var begge dårlige. Det var mye sykdom ved skolen på dette 

tidspunktet og jeg vurdere å utsette det hele. Intervjuet ble likevel gjennomført, men ble det 

korteste av de fem intervjuene; 35 minutter.  

 

Det andre intervjuet var med «ekspertgruppen», to meget erfarne pedagoger. Dette var et 

fysisk møte. Dette ble det lengste intervjuet; 100 minutter.  
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Det tredje intervjuet var med to lærere som jobber i 4. klasse dette skoleåret. Grunnet sykdom 

var det kun to fra kollegiet som kunne stille opp. Møtet var via Teams. Dette intervjuet varte i 

60 minutter. 

 

Den siste gruppen var tidligere elever. Jeg hadde spurt tre stykker. To avlyste grunnet 

sykdom, men jeg fant heldigvis en ny som kunne stille på kort varsel. Det ble to intervjuer. 

Dette ble ikke fokusgruppe-intervju på grunn av personvern, jeg antok at det var mange 

personlige opplevelser. På den annen side kunne det vært spennende med fokusgruppe med 

tidligere elever, og jeg antar det ville blitt mer fag-fokus fremfor en biografisk fortelling.   

 

Begge disse intervjuene foregikk via Teams. Det som ble helt annerledes enn jeg hadde tenkt, 

var at begge informantene er utdannet steinerpedagoger. Dette fører til at personene kjenner 

godt til både begrepet Rubicon og hvordan niårsalderen behandles i en steinerpedagogisk 

kontekst. Det kom tydelig frem i samtalen hvordan de selv har reflektert rundt personlige 

opplevelser i dette året. En sak jeg tenkte mye på under bearbeidingen av funnene var at det 

burde vært en «tidligere elever som ikke har noen tilknytning til steinerskolen i dag»-kategori.  

 

Utarbeidelsen av intervjuguidene og forberedelsene til intervjuene var noe jeg forsøkte være 

så godt forberedt til som mulig. Av erfaring vet jeg at samtaler kan ta helt andre retninger enn 

først antatt. Josselson (2013) har i sin artikkel «Dos and Don’ts of Interviewing» mange gode 

huskeregler. Blant annet foreslår hun å fokusere på informantens erfaringer fremfor meninger, 

ikke forvente at intervjuet følger en rett linje, unngå å felle dommer over det som blir sagt, 

hold deg selv tilbake i intervjusituasjonen, følg opp der det er brudd i fortellingen, følg opp 

metaforer og bilder og så videre. «Ikke still hypotetiske spørsmål.» (min oversettelse, s. 159) 

Jeg stilte likevel hypotetisk spørsmål. Til ekspertgruppen og 5. klasselærere: «Hva tror du kan 

være den langvarige effekten på elevene ved å ha en bevissthet rundt hvordan steinerskolene 

vektlegger «Rubicon»? For eksempel som voksne? Hva tror du de husker? Tror du det gjør en 

forskjell?» Ingen av gruppene svarte på dette spørsmålet. I intervjuet med 5. klasselærere kom 

vi ikke til spørsmålet, og jeg valgte å ikke bringe det på bane da informantene selv ikke sa noe 

om det. Ekspertgruppen gav uttrykk for at de syntes det var pretensiøst å si noe om 

virkningene, det mente de krevdes helt andre undersøkelser for å få til – noe jeg må si meg 

helt enig i, sett i etterkant.  

Josselson (2013) skriver også at man skal la være ta notater under intervjuet, og dette følte jeg 

som et svært godt råd. Jeg gjorde opptak, og opplevde at både informanter og jeg glemte 



 54 

opptaksutstyret og gikk inn i samtalene og fortellingene. Særlig med de tidligere elevene ble 

det en samtale som ble deres fortelling og lite avbrudd. Disse intervjuene var da også bare 

informanten og meg, i motsetning til gruppeintervjuene der vi var tre stykker. Der ble 

dynamikken helt annerledes, og derfor også fortellingene. Jeg ser fordeler og ulemper ved 

begge måter. I fokusgruppene ble det mindre personlig og mer fagrettet, men det var kanskje 

personlige meninger som ble stilt på siden. Særlig i det ene intervjuet tenkte jeg at det ville 

vært fint å la den ene læreren få fortelle helt fritt. Kanskje jeg burde gjort enda et intervju med 

henne for å fordype alt jeg opplevde at hun satt med av erfaring og subtil kunnskap. I 

intervjuene med tidligere elever ble det svært personlig og informantene fikk god tid på seg til 

å fortelle sin historie. Jeg ble kanskje for engasjert i den ene fortellingen ved at jeg ble veldig 

rørt og gav uttrykk for dette. Kanskje det påvirket informanten til å utdype den delen av 

fortellingen; jeg vet ikke om dette gikk på bekostning av noe annet. Dette er jo det som gjør 

intervjuer så nervepirrende og spennende på en og samme gang: man vet virkelig ikke hva 

man får. Selv om jeg følte jeg var godt forberedt, ville jeg gjort alt annerledes om jeg skulle 

gjøre det om igjen – men det kunne jeg ikke vite da intervjuguidene ble utarbeidet. Jeg ble for 

eksempel overrasket over hvordan både lærere og tidligere elever hadde fokus på 

fortellingene fra Det gamle testamentet, både hva som er noen av Steiners tanker om hvorfor 

undervise i monoteisme og hvordan tidligere elever husker fortellingene, og hva de betød på 

et personlig plan.  

Jeg følte at informantene tok spørsmålene på det største alvor og la seg i selen for å svare 

meg. Det opplevdes som en personlig glede og bli møtt med denne respekten av 

informantene, og jeg er fremdeles ydmyk over å ha fått ta del i andres menneskers liv på 

denne måten. Det får meg til å reflektere over den respekten vi må vise overfor hverandre og 

hvor sårbart og skjørt et slikt prosjekt også kan være.  

 

 

Jeg tenker det er en svakhet ved oppgaven at alle intervjuobjektene har tilknytning til 

steinerskolen i dag. Det hadde vært interessant å snakke med tidligere elever som ikke er 

lærere eller innenfor steinerskolen i dag. Jeg tror det kunne vært berikende å se om disse 

tidligere elevene hadde gitt informasjon som enten støttet, eller avviste tanken om at for 

eksempel fortellerstoffet i dette skoleåret har en funksjon med tanke på at barn muligens har 

et «rykk» i utviklingen mellom 9 og 10 år.  Dog sammenfalt intervjuobjektenes opplevelser 

med utviklingstanker som presenteres i litteraturen.  
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3.3.2. Deltakerne til intervjuene   

Utvalget ende på kun kvinner. Alderen spenner fra 30 til 75. De fleste har lang erfaring fra å 

jobbe i steinerskolen, med unntak av to informanter. Utvalget har jobbet ved flere 

steinerskoler, både i Norge og i utlandet. Jeg valgte å gi informantene mine navn ut fra 

fortellingene som tradisjonelt fortelles i steinerskolens 4. klasse. Navnene har, så vidt meg 

bekjent, ingen forbindelse med personene. Fra Det gamle testamentet valgte jeg navnene: Eva, 

Ruth, Ester, Anna, Lydia, Abigail. Fra «Markens grøde»: Inger. Fra «Den siste viking»: 

Marja. Navnene ble trukket ut og tildelt tilfeldig. 

 

Kodet navn Omtrent alder År som lærer, ca.  Posisjon 

Inger 65-70 40 år + Ekspert 

Marja  65-70 40 år + Ekspert  

Lydia 55-60 30 år  Lærer 4. klasse 

Eva 30-35 10 år Lærer 4. klasse 

Ester 60-65 30 år Lærer 5. klasse 

Anna 40-45 15 år Lærer 5. klasse  

Abigail 45-50 * Tidligere elev 

Ruth 35-40 *12 Tidligere elev 

 

Intervjuene ble transkribert og alfabetisert. Informantene ble gitt fiktive navn. I første omgang 

markerte jeg alle steder i intervjuene hvor jeg mente å finne igjen begreper som kunne knyttes 

til subjektivering. Her fant jeg mest hos lærere, de som så elevene utenfra. Hver transkripsjon 

ble skrevet ut og satt i en perm. Deretter markerte jeg med markeringstusj begreper. Etter det 

fant jeg begreper i de utvalgte setningene. Så laget jeg et dokument for hvert intervju. Her var 

det tre kolonner: i den første stod begreper som var markert i teksten, i neste stod sitatet 

begrepet var hentet fra, i den tredje det fiktive navnet, intervju A, B, C etc., samt sidetall i 

transkripsjonen. Deretter gjentok jeg prosessen med begrepet tilhørighet.  

 

3.3.3. Analyse  

Under arbeidet med å kode funnene i intervjuene oppdaget jeg hvordan informanter i samme 

intervju ofte endte opp med å avslutte hverandres setninger. Disse personene kjente hverandre 

godt nok til at det opplevdes som utfyllende, men ofte på svært ulike måter. I gjennomlesing 

 
12 * De tidligere elevene ble ikke spurt om «år i steinerskolen» da jeg ikke anså dette som relevant.  
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av kodene, oppdaget jeg at jeg kjente igjen «stilen» til den som snakket. For eksempel: 

lærerne i 4. klasse, der snakket den ene mer dramatisk: død og fordervelse, frekk, dramatikk, 

konflikter, mens den andre var mer ettertenksom og brukte begreper som varsomt, sprekk i 

glassklokken, ensomhetsfølelse og gjennombrudd. Det var spennende å se hvordan ulike 

stemninger ble skapt ut fra samme tema. Håpet var da også at intervjuformen skulle gi rom for 

rike beskrivelser, noe jeg mener det også ble.  

I intervjuene med tidligere elever, tok intervjuene mer form av biografi enn om utvikling. 

Dette oppfattet jeg ikke før etterpå. Derfor ble det mindre å hente under koding av 

subjektivering, men desto mer under sosialisering og tilhørighet. Perspektivet var innenfra, 

mens det hos lærerne var utenfra – naturlig nok. Utfordringen ble å se om, eller hvordan, disse 

perspektivene kunne møte hverandre eller om de seilte i hver sin retning.  

 

Her følger en skjematisk oversikt over noen utvalgte ord og hvordan jeg kodet dem. Jeg har 

valgt ut 3-4 sitater fra hvert intervju. Det ble brukt svært mange markører i intervjuene, da 

informantene viste stor innsikt i temaet og hadde et rikt språk for å beskrive sine opplevelser. 

I første kolonne bruker jeg forkortelsene S for subjektivering, T for tilhørighet. Det første jeg 

begynte med var å se hvilke ord som gikk igjen, og hvilke ord som kunne sies å omhandle det 

samme. For eksempel ord som ensomhet og føle seg alene, eller uavhengighet og 

selvstendighet. En del ord faller naturlig nok i flere kategorier, for eksempel perspektiv eller 

greie selv, som kan ses både som subjektivering og sosialt/tilhørighet ut fra kontekst.  

 

Her er et utvalg sitater fra intervjuene:  

 

Kode / begrep Sitat  Hvem, intervju, 

side 

Ny forståelse / S «De ville få bekreftet at vi så denne forvandlingen, og 

bekreftelse på seg selv med den nye forståelsen.» «...en ny 

tilstedeværelse av jeg-muligheter. Jeg-et er der fra begynnelsen, 

blir tydeligere og viser seg, blir tatt hånd om og tatt i bruk, viser 

seg på ulike måter.»  

Marja, intervju A, 

side 5 

Livsvei / S «...å kjenne at «jeg har min livsvei». Da kommer kanskje tanker 

om døden og fortiden... erkjenne at man har en fortid, lever i en 

nåtid og tenker seg inn i fremtiden.»  

Inger, intervju A, 

s. 6 

Etterligning / 

autoritet / S/T 

«...så forholde seg likeverdig, for elevene skal ikke lenger 

etterligne læreren ... gi rom for hvordan man skal gjøre det og 

Inger, Marja, 

intervju A, s. 16 
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heller ta samtalen om ...» «Før kunne jeg si «sånn» ut av min 

autoritet ... mens nå ville jeg heller si «sånn, fordi ...» ...»  

Mørkeredd / død / 

S/T 

«Noen barn blir plutselig mørkeredde, og synes det er grusomt 

med fortellinger om død og pinsel...» 

Eva, intervju D, s. 

2 

Mindre beskyttet / 

glassklokketilværelse 

/ T 

«...tidligere så man litt mer beskyttet ... selv om du hørte om det 

vanskelige og du visste om det, så angikk det deg liksom ikke ... 

du var inne i en slags glassklokketilværelse.» «Så begynner den 

å sprekke og knuses litt.» 

Lydia, intervju D, 

s. 3 

Tenårene / S «Noen går over i en tenårings-oppførsel ... andre henger igjen i 

leken og er dyr og mjauer til deg når de ikke forstår...» 

Eva, intervju D, s. 

3 

Ensomhet / T «..står alene i verden og er ensom, virkelig ensom, og alle er det 

på hver sin måte .... på hver sin tue, liksom.» 

Eva, intervju D, s. 

5 

Sykdom / 

helbredelse / S 

«Jeg har lurt på om det å være mye syk ... hadde med denne 

veien fra rosenrødt til svart-hvitt å gjøre. ... ...jeg opplevde en 

slags helbredelse når det gikk bra (med personene i 

fortellingene).» 

Abigail, intervju 

B, s. 3 

På egne ben / S «...i løpet av det året at jeg ble bevisst på at jeg var meg.» «...at 

jeg kunne noe og var noe og kunne stå på egne ben.»  

Abigail, intervju 

B, s. 4 

Lek / T «..var det året da broren min og jeg sluttet å leke sammen. ... var 

som erteris, etter det (året) var vi nesten som fremmede. ... vi var 

individer.» 

Abigail, intervju 

B, s. 10 

Leveregler / T «...gjorde inntrykk .... historiene om Moses og de 10 bud ... om 

hvordan man skulle være og oppføre seg ... hvordan man skal 

leve, hvordan man skal være god, hvordan man liksom blir stilt 

overfor spørsmål som: hva er det her med at du vil en ting, og så 

må du gjøre noe annet? Hvordan klarer du det?» «Så husker jeg 

at jeg utforsket levereglene. Tenkte mye på det. At du ikke 

skulle lyve.» 

Ruth, intervju C, 

s. 3 

Vendepunkt / S «..prøvde å forstå om jeg hadde fått tilgivelse nå? ... det var et 

vendepunkt det året, også i forhold til at jeg er blitt veldig preget 

av det.» 

Ruth, intervju C, 

s. 6 

Kompass / S/T  «...finne en balansegang i seg selv.» «...det var ikke noen vei 

tilbake ... uendelig dumt og du kunne ikke gjøre opp for det. Så 

hele spekteret, på en indre, etisk dømmekraft eller et kompass 

som du må lage deg for hvordan du skal være.»  

Ruth, intervju C, 

s. 7 

Egen kraft / Jeg 

mener / S 

«...så i 5. klasse føler jeg en slags stor lettelse, og ut-pust i 

klassen...» ... «...som om dem henter sin egen kraft og tar mer 

ansvar.... skal greie ut av problemer selv ... vi ordner selv!» 

«...står i konflikter og sier: «Ja, men jeg mener...» «...før var det 

Ester, intervju E, 

s. 1 

 

Anna, intervju E, 

s. 1  
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sånn at et problem ikke hadde noen eier ... hvem eier problemet 

eller hvordan skal det løses?» 

Uavhengig / S/T «...mer uavhengig. Titter litt på bestevennens arbeid, men gjør 

likevel sitt eget. Det er ikke så mye kopiering av hverandres 

tegninger som i fjor ... mer selvbevisst om noen ting.» 

Anna, intervju E, 

s. 2 

Herming / S «...den automatiske hermingen blir borte ... den går til et dypere 

plan ... og barna gjør bevegelsene inni seg ... inderlig ... det indre 

rommet, da må du ikke ta med armene (i bevegelsen) lenger.» 

«Det er som om det (bevegelsen) flyttes en oktav, bare.»  

Anna, intervju E, 

s. 8  

 

Ut fra de utvalgte sitatene skalerte jeg så ned til 3 hovedområder, som igjen danner hver sin 

dimensjon innenfor begrepene «subjektivering» og «tilhørighet». Valget falt på:  

1. Vendepunkt  

2. Leveregler  

3. På egne ben  

 

Disse områdene ser jeg i sammenheng med Oevermanns krisetypologi som ble presentert i 

Berger og Föller-Mancinis artikkel om Rubicon. Oevermann nevner tre kriser:  

1. Traumekrisen.  

2. Valg-krisen.  

3. Den utvungne krisen.  

Oevermann har også teorier om hvordan disse tre krisene har med seg mulige redskaper for 

hvordan man håndterer kriser. Dette vil jeg bruke i diskusjonsdelen i kapittel 5.  

 

Oppsummering 

I det ovennevnte har jeg vist til metoden som er brukt og hvordan data ble samlet inn og 

analysert. Jeg har vist hvordan jeg velger å sortere informasjonen ved å bruke begrepene 

«subjektivering» og «tilhørighet» som utgangspunkt, deretter har jeg ut fra begreper som 

informantene selv har brukt laget egne dimensjoner som i sin tur er knyttet til teorien om 

krisetypologi.  

I neste kapittel presenteres funnene i intervjuene.   

 



4. Presentasjon av funn 

I dette kapittelet vil funnene fra intervjuene bli presentert. Intervjuenes spørsmål var formulert 

ut fra problemstillingen: Hva opplever lærere og tidligere elever som «nøkkelopplevelser», 

knyttet til begrepet «Rubicon», i det fjerde skoleåret? Hvordan kan dette ses i sammenheng 

med begrepene «subjektivering» og «tilhørighet»?  

4.1. Koder som utgangspunkt for analysen  

Et av målene ved oppgaven var å se på hvordan undervisningen og lærerens holdning i 4. 

klasseåret møter barnet i utvikling, med forståelse av at Rubicon er en krise, samt tidligere 

elevers erfaringer å gjennomgå denne krisen. Her vil «vendepunkt» og «traumekrise» vise til 

noe som ingen påfører bevisst andre, men en krise som oppstår som følge av en nødvendig 

utviklingsfase i barndommen. «Leveregler» og «valg-krisen» viser til hvordan barn utforsker 

og opplever leveregler, for eksempel løgn og sannhet, i denne alderen og hvordan læreren 

eller foresatte kan bistå i å presentere leveregler. «På egne ben» og «den utvungne krisen» 

viser til hvordan man har en slags verktøykasse til å håndtere det nye livet med og kan igjen 

velge å utforske under en ny frihet, ikke en tvingende nødvendighet ut fra en utviklingskrise. 

Jeg vil påstå at Oevermanns kriser kan ses på som en «reise» i subjektivering, og en pendling 

i begrepet «tilhørighet», der krisene kan ses på som «tilhørighet – ikke tilhørighet – tilhørighet 

igjen».  

 

4.2. Vendepunkt 

Denne delen vil omhandle der lærere gjenkjenner vendepunkt i utviklingen, både det de 

kjenner fra egen erfaring som lærer og fra litteraturen. Det vil også trekkes frem eksempler fra 

tidligere elever som ser på erfaringer de forstår var vendepunkter i livet. 

 

4.2.1. Vendepunktet sett fra lærernes perspektiv    

I intervjuet med Eva og Lydia som jobber med 4. klasse nå, snakket vi først om den 

oppvåkningen lærerne oppfattet at skjedde gjennom dette skoleåret. Forrige skoleår var mer 

preget av letthet, elevene ville det læreren ville. Lydia beskriver at hun oppfatter tiden frem til 

ni-tiårsalder at barnet er: «...på en måte del av en helhet og du lever liksom veldig tett med de 

voksne rundt deg.» Lydia fortsetter å beskrive denne forståelsen og sier: «...du lever som dette 

ene barnet og du har en sånn umiddelbar tilgang på alt ... er i nærheten av dette.» 
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Så opplever lærerne en endring i det fjerde skoleåret og Eva forteller at elevene gir uttrykk for 

å føle seg alene. Alene selv om de er en del av en stor gruppe. Plutselig har de ingen å leke 

med. Eva erfarer også at mange barn i denne alderen slutter å ha sine «usynlige venner». De 

slutter å tro på julenissen og tannfeen. Det kommer inn tvil: «Det kommer inn så veldig mye 

tvil. Tvil på at mamma er glad i meg, at læreren er glad i meg nå hun kjefter ... og må liksom 

få bekreftelse på at jeg er noe i verden.»  

Lydia fortsetter: «...mange intriger for å finne sin nye plass i konstellasjonen i klassen.»  

Eva forteller at også fortellerstoffet forandrer seg, det er ikke like hyggelig som før: «Noen 

barn blir plutselig mørkeredde, og synes det er grusomt med fortellinger om død og pinsel...»  

Lydia legger til at det skjer noe med denne tilværelsen av å være i ett med alt og kjenne på 

nærhet til omgivelsene:  

 

«...tidligere så man litt mer beskyttet ... selv om du hørte om det vanskelige og du 

visste om det, så angikk det deg liksom ikke ... du var inne i en slags 

glassklokketilværelse. Så begynner den å sprekke og knuses litt.» 

 

I intervjuet snakker vi om fortellerstoffet knyttet til Det gamle testamentet. Både Eva og 

Lydia har erfaringer med at elever kan spørre om det er sant det læreren forteller. En av Evas 

elever hadde protestert da hun fortalte fra skapelsen og ikke nevnte dinosaurer:  

«...du har ikke sagt noe om dinosaurene, og da er det du har sagt ikke sant!» Hvis ikke 

Bibelen sa at dinosaurene fantes og det vet vi at det gjorde ... og han var bare 

kjempesinna. Så sa jeg vi at Gud skapte fiskene og så skapte han jo alle mulige dyr, og 

alle mulige dyr det må jo ha vært dinosaurer også, selv om de ikke lever nå. Så fikk vi 

snakket ganske mye rundt det.»   

Eva fortale om en elev forrige gang hun hadde 4.-klasse. En jente hadde blitt fortalt hjemme 

om Big Bang-teorien og protesterte på det læreren fortalte om skapelsens syv dager. Men, sa 

Eva, det endte opp med at denne jenta hver dag ville lese litt i Bibelen som lå i klasserommet.  

Eva sa om eleven at:  

«...hun var den som tok den og leste, ikke hele boken for det rakk hun ikke, men hun 

begynte virkelig å studere teksten og se om det gikk det an, å liksom ser likheter. Det 

var veldig spennende at hun klarte det som bare tiåring.»   
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Både Lydia og Eva snakker om viktigheten av å formidle bildene som er i fortellingene, også i 

Bibelen. Det skal jo holdes åpent, men det kan være vanskelig å håndtere der og da i 

klasserommet. Lydia forteller:   

«I min helt første runde med 4.-klasse, var det en i min klasse som sa det finnes ikke 

og Gud finnes ikke, det er bare tull det du står der og sier. Og da jeg skulle fortelle fra 

skapelsen første gangen, opplevde jeg at det var mye vanskeligere å snakke med dem 

om dette religiøse, altså det er mye mindre tilgjengelig enn å snakke i 

seksualundervisning – da kan du snakke i time opp og time ned, det vet de alt om, det 

er helt selvfølgelig liksom. Men det der litt mere, hva skal jeg si, det som er 

høytidelig, det litt mer alvorlige, subtile... det å føle verden... det som har mer med 

dette religiøse å gjøre, da det er et mye vanskeligere område å nærme seg.» 

Begge synes det har forandret seg hvordan man kan snakke med elevene om dette. Men begge 

er opptatt av at ingen kan si noe med sikkerhet. Lydia: «...men jeg tror ikke det er noe mindre 

viktig for det, men det er klart det må hele tiden være med en åpenhet.» Eva: «Man kan jo 

aldri si at sånn er eller sånn er det. Ja, finnes det noen Gud? Og det må man egentlig kjenne, 

føle etter selv.»  

I intervjuet snakker vi også om samfunnsendringer og trender, men at fagstoffet i 

steinerskolen likevel står seg over tid og engasjerer elevene, gang på gang.  

Eva reflekterer over forskjellen mellom 4.-klasse og 5.-klasse. Neste år kommer det norrøne 

inn, men guder og kriger. Men erfaringen tilsier at elevene ikke spør like mye om det er sant 

eller ikke sant: «...så oppfatter jeg det som at elevene tar det ikke som en sannhet, men at det 

er mytologi. Det er en mytologi som de forstår at det har vært som en historie for å forstå 

verden, og å hjelpe seg i en vanskelig tid.» Men Eva underviser religion i sin 4.-klasse, og 

akkurat nå har de om islam, jødedom og kristen. Elevene spør hva som er sant og hvordan kan 

det være at vi skal tro på så mye forskjellig?  

Etter en tenkepause sier Lydia:  

«For meg som lærer, så har det hjulpet med det som Steiner sier om holde på med 

Jahve-guden, i forbindelse med religionen. At det er noe av det viktigste med den 

monoteistiske gudeverdenen, det er som et speilbilde på at det faktisk er et Jeg som 

kommer fram, at vi mennesker er det Jeg-et også. Og det henger også veldig sammen 
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med dette punktet igjen, ikke sant? Med en forsterking av Jeg-et, og henge den 

opplevelse av Jeg som individ i Rubicon, i niårsalderen. Derfor er det så viktig med 

denne ene guden som kommer inn, og så kommer du tilbake mytologien.»  

Lydia legger til:  

«Det er det samme med Grekenland, ikke sant? Og den egyptiske perioden med 

mange guder ... Tilbake til den norrøn mytologi, da er det jeg-punktet der igjen, som 

speiles i den ene guden. Det lager jo en sammenheng. Men det er strengt hva du får 

lov til og ikke lov til. Men at det handler om å finne den veien, det med at «du skal 

ikke ha andre guder enn meg», det er jo fordi at det er ikke der ute det skjer, der er her 

inne, inne i deg selv. Du må vende blikket innover.» 

 

Ekspert-gruppen jeg intervjuet hadde ikke undervist i barneskolen på over 20 år, og så tilbake 

på 4.-klasseåret. Inger sa at for henne hadde begrepet Rubicon mange ulike betydninger og 

forklaringer. For henne representerer perioden en forvandling og et utviklingsområde. Det er 

en selvfølge å vokse opp og å forlate barndommen. Det er en ugjenkallelig prosess, men det er 

viktig, sier Inger, at dette blir sett på som en prosess som er individuell. Hennes erfaring er at 

denne prosessen kan være: «For noen er overgangen dramatisk og tydelig, for andre har 

liksom kjent denne overgangen komme som en varsom prosess ... hvert barn har sin måte å 

være åtte år på.»   

Ekspertgruppen tenkte tilbake på egne opplevelser i denne alderen, som sammenfaller med 

den grublingen barn i midtre barndom kommer inn i og spørsmål som kan oppstå.  

 

Inger og Marja snakker litt frem og tilbake om egne tanker og erfaringer. Inger sier at et fag 

som grammatikk i denne alderen viser til fortid, nåtid og fremtid. Det er en del av det å vite at 

barn i denne alderen har alvorlige tanker om før og nå, og fremtiden – at barn begynner å 

kjenne på dette med sin livsvei. Det blir en tenkepause, så fortsetter Marja:  

 

«Men det var også det med skjebne, eller en forståelse av at ikke bare meg, men også 

andres skjebne og liv. Andre mennesker har sine ulike ryggsekker å bære. Det gikk så 

inn på den ene av mine egne barn. Mens den andre ikke på samme måte.»  
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Inger legger til: «Det er sant, det. Og da skal vi ikke legge hele byrden av klodens fremtid på 

9-10-11 åringers skuldre.» Inger forteller at å jobbe med studenter, så kan man få dem til å 

tenke tilbake på sin egen barndom i den perioden. Inger har fått studentene til å lage dikt over 

temaet «Da jeg var 11 år». Inger: «Det er noe lærere selv kan gjøre, tenke tilbake: hadde man 

noen sånne opplevelser som hadde med dette her å gjøre? Meg i forhold til andre mennesker, i 

forhold til verden.» 

Marja forteller: «Jeg husker at jeg vurderte hva som var best: å dø av kulde eller dø av 

varme.» Inger: «Eller hva er verst av å være blind eller døv? Jeg husker jeg lå på gressplenen 

og forsøkte ta vekk himmelen, ta vekk husene, ta vekk trærne, ta vekk menneskene. Hva ville 

bli igjen til slutt?»  

Litt lenger ut i samtalen sier Marja: «...men det er vel også et nøkkelord for denne 

aldersgruppen? At man forholder seg annerledes til verden.» Marja beskriver tanken om 

denne gradvise forandringen, der barn ikke lenger opplever at ting er så besjelet, men blir mer 

realistisk. Marja:  

 

«Jeg husker at barn kunne være over seg av tavletegningene mine og så aldri noen feil. 

Så kom vi til 4.-klasse, og da plutselig sa elevene «Å, Marja, du har glemt...» Så de 

blir jo oppmerksomme og observerer på en ny måte. Og det tenker jeg er en 

pedagogisk oppgave å bruke denne nye observasjonsevnen.» 

 

Ester og Anna som er lærere i 5.-klasse, ser på endringene i klassen nå fra ett år tilbake. Ester 

sier at «Nå i 5.-klasse føler jeg en slags stor lettelse, og ut-pust i klassen...», og hun fortsetter 

med å si «...som om dem henter sin egen kraft og tar mer ansvar... skal greie ut av problemer 

selv... vi ordner selv!» Anna og Ester snakker om elevenes nye måte å takle konflikter på. 

Anna sier at elevene står nå mer på egne ben, anerkjenner at det er ulike synspunkter og sier: 

«Ja, men jeg mener...». Dette oppleves som nytt. Begge lærere reflekterer over at før hadde 

problemene ingen eier, og når det ikke var noen eier visste de heller ikke hvordan problemet 

skulle løses.   

5.-klasselærerne opplever en ny kraft i ti-elleveåringen, at barna nå vil være mer selvstendige. 

Det kommer tydelig frem i konflikter. Der elevene opp til nå har involvert seg i konflikter 

uten å tenke over hva som er sagt eller gjort, der stopper de nå opp og vurderer. Et annet sted i 

intervjuet sier Ester:  
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«Også i lek, i sånne konfliktsituasjoner i lek... Det at de kan stå litt og observere før de 

involverer seg. De tar seg litt bedre tid. Ikke sånn «pang, brak!», så er de inne i 

konflikten, men at... ja, det å stå og se litt først og se hva som foregår før de... Ja, det 

er også forskjellig fra i fjor.»   

 

 

4.2.2. Vendepunktet sett fra tidligere elevers perspektiv 

 

Tidligere elever sier følgende om vendepunkter i året de var mellom 9 og 10 år. Abigail 

beskriver en opplevelse fra rett etter at hun ble ni år. Mormoren døde etter lang tids sykdom, 

og Abigails mor er svært nedbrutt med mye sinne rettet mot Abigail og hennes søsken. Den 

dagen mormor skal begraves, får ikke Abigail være med: hun sendt i bursdag til en 

klassekamerat. Denne bursdagen husker hun ikke noe av, bare at hun satt for seg selv i et 

hjørne og så på et insekt som kravlet rundt.   

Abigail forteller så at: «Etter begravelsen sendte mor beskjed til frøken at «det er veldig fint 

om du ikke snakker om dødsfall i klassen, sånn at Abigail kan komme seg.» Men etter en 

stund, kanskje noen måneder, fortalte læreren hennes fra fortellingen «Den siste viking» og i 

den fortellingen dør en av hovedkarakterene.  Abigail minnes:  

 

«Jeg husker at jeg følte meg så sviktet av frøken. For mamma hadde jo gitt beskjed at 

det ikke skulle fortelles noe om dødsfall. Jeg følte det virkelig som et svik fra frøken. 

Det var en veldig sterk overgang for meg, for inntil da hadde livet bare vært en drøm. 

Alt frøken gjorde var helt praktfullt. Hun spilte harpe og vi sang, hun spilte fløyte og 

vi danset ... verden var full av sommerfugler og blomster og glede. Og der kom døden 

inn.»   

Abigail sier at dette året – for henne – peker seg ut som helt eksistensielt. Hun føler at dette 

var året da hun ble seg selv. 

 

Ruth fortalte at i sitt niende år flyttet hun og familien til utlandet. Slik hun husker det, forstod 

hun ikke egentlig var et annet land var eller hva det innebar å flytte bort fra Norge. Allerede 

første dag skulle hun gå til nærbutikken og kjøpe inn litt mat. Hun fikk med noen penger hun 

aldri hadde sett før, men tenkte ikke over det.  
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«Så gikk jeg til butikken. Det var en sånn gammeldags butikk, med skranke og alt var 

bak den, og en stor glassdisk hvor man kunne se alle varene. Så sa jeg: «Hei, jeg skal 

ha gulost». Også så dette mennesket på meg og tenkte sikkert i all verdens land og 

rike? Men hun bare smilte og lo og snakket et annet språk ... Det hadde liksom ikke 

gått opp for meg ... jeg skjønte ikke at det fantes noe annet språk. Det var litt 

sjokkartet.» 

 

Ruth er veldig overrasket over at damene i butikken ikke skjønner henne. Den ene damen 

forsøker å snakke både engelsk og tysk til henne. Ruth forteller videre:  

 

«Så prøvde jeg å tenke. Jeg kom på at jeg kunne «gelb» på tysk, og «cheese» på 

engelsk, så da sa jeg «Gelb cheese». De lo så godt... men jeg fikk med litt brød og ost, 

og betalte med de rare pengene.»   

 

Da Ruth kom hjem, spurte more henne hvordan det hadde gått – på en likefrem måte, som om 

det ikke var noe annet å vente enn at det hadde gått bra.  

Ruth:  

«... «De skjønte ikke hva jeg sa!» Men mamma bare «Nei, men det skjønner de snart» 

og «det venner du deg til» på en veldig sånn avslappet måte. Jeg ble heller ikke 

fortvilet, men det var jo bare en veldig rar oppvåkning av at det finnes andre 

mennesker som snakker andre språk.» 

 

I dette skoleåret ble Ruth undervist hjemme og det var hennes far som hadde ansvar for 

undervisningen. Ruth husker hun så faren i et helt annet lys; det var tydelig at han la seg i 

selen for å være en lærer som formidlet stemninger, så vel som fag.  

Sammen med opplevelsen av far som lærer, et nytt land og kultur å forholde seg til, hadde 

Ruth en sjelsettende opplevelse: hun løy for mennesker og lurte til seg penger. Ruth: «... å 

tenke på det du hadde gjort og ... prøvde å forstå om jeg hadde fått tilgivelse nå? ... det var et 

vendepunkt i det året, også i forhold til at jeg er blitt veldig preget av det.»  
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4.3. Leveregler  

Denne delen vil vise hvordan lærere jobber med å fremsette leveregler gjennom fortellinger 

og arbeid i klasserommet, deres tanker for hvordan etikk og moral kan fremmes og formildes. 

Her presenteres også tidligere elevers opplevelser med leveregler som brytes og hvordan de 

kunne gjenopprettes.  

 

4.3.1. Leveregler sett fra lærernes perspektiv   

Leveregler og hvordan man forholder seg til hverandre og verden ble snakket om av alle 

informantene. Det opplevdes som viktig å formidle for både lærere og tidligere elever at dette 

er noe som står sterkt i skolen, i undervisningen og i opplevelsene av å være i fellesskapet.  

Ekspertgruppen og jeg snakket om historiefagene som introduseres i 4. og 5.-klasse, og da 

særlig mytologiene og hvordan de kan presenteres for elevene – ikke som absolutte sannheter, 

men som bilder og metaforer.  

Marja reflekterte over at det man forteller, særlig innen religion, myter og de gamle 

kulturepokene, det må bli fortalt:  

«...i et frihetsrom, for det er jo det de også kjenner på i denne alderen hvor det er en ny 

bevissthet, at det skal gis i et rom hvor de kan ta det til seg uten at det blir presset på 

noen synspunkter eller idealer, eller måter å tenke på.» 

Inger la til at alt fortellerstoff bær settes i historisk sammenheng. Allerede fra 2.-klasse kan 

man godt fortelle litt om Asbjørnsen og Moe. Den norrøne mytologien må også stå i kontekst, 

så kan man også beundre at menneske har fortalt hverandre historie til alle tider. Kontekst er 

også en begynnende kildekunnskap, legger Inger til. Man forteller jo ikke om Tor og Odin 

fordi ungene skal tro på det, heller ikke Adam og Eva – men det er fantastiske fortellinger 

som mennesker har fortalt hverandre gjennom lange tider. Tilslutt ble det skrevet ned slik at 

vi kan ta del i det... Inger: «Så det tenker jeg at er en av flere nøkler som gjør at barnet også 

etter ni-tiårsalder ikke behøver å ta avstand til ting, men ta del i kulturenes fortellinger.» 

Marja tenker tilbake på sin siste klasse, da hun fortalte om Kain og Abel. Ut av det kom det 

mange eksistensielle spørsmål fra klassen. Marja sier at dette er noe som lever utenfor tid og 

rom, og da er det ikke viktig at det er en historie fra Det gamle testamentet. Det er noe 
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allmenngyldig. Hun sier så: «jeg tror det er derfor de har holdt seg, og er så viktige og 

berikende for oss. De er også allmenndannende, fordi de har dette potensialet.» 

 

Sammenfallende med dette, fortalte 4.-klasselærere fra undervisningen knyttet til Det gamle 

testamentet at fortellingene har en funksjon med tanke på utviklingen barna på dette 

alderstrinnet går gjennom, og at de monoteistiske religionene blir bilde på hvordan man skal 

være et individ i verden.  

Med lærerne i 4.-klasse snakker vi i intervjuet om bruken av ur-yrkene som tema, og vi prater 

om «Markens grøde», som har et vanskelig tema der Inger tar livet av sitt eget barn. De 

færreste lærere forteller om dette, men omgår temaet på egne måter. Lydia og Eva 

samarbeidet om hvordan dette ble presentert for klassen. 

Lydia spør seg hvor realitetsorienterte vi skal være i denne undervisningen? «Ja for det er jo 

veldig grusomt, likevel så er det jo og en del av livet...» Hun spør seg også: «...hvor mye skal 

vi skjerme dem eller ikke? Det er et vanskelig tema.»   

Eva forteller at da klassen hørte om fra «Markens grøde» la hun vekt på dette med at Inger så 

annerledes ut fordi hun hadde hareskår, og hva det førte til at sosiale problemer for Inger.  

«Bare det syntes de var helt grusomt, at noen kunne bli, liksom tråkket på, og ikke 

kunne gifte seg fordi de hadde et sår på leppa, liksom. For sånn er det ikke lenger. Så 

diskusjonene går ganske bredt når vi har disse fortellingene.»  

Lydia sier at det er det som er så genialt med disse periodene, for det gir så mye innsikt og 

trening i innlevelse. Hun sier at elevene får: «...en forståelse av hele sjelelivet uten at du sitter 

med en pekefinger eller snakker til hodene deres hele tiden: husk på at slik eller sånn.» Hun 

sier videre at hun synes det er en «helt vidunderlig måte å undervise på.», med alle de store 

bildene som kommer opp. Lydia sier så at: «Og som du Eva sier, i barna dukker det opp 

spørsmål, så svarer man på det, og dukker det ikke opp så får det bare leve litt rolig videre.»  

Eva sier så at hun synes det er godt at barna viser sine reaksjoner. At det er lov å være både 

sint og glad, at det må være rom for alle disse følelsene i klassesammenheng også. Eva 

opplever at det jordnære og det religiøse dette skoleåret er godt som utgangspunkt for regler. 

Alle må forholde seg til regler på en eller annen måte. Fortellerstoffet i 4.-klasse kan gi 

anledning til de virkelige gode samtalene om regler. «Det skal vi jo gjøre resten av livet, det 
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er jo viktig for å få samfunnet til å fungere at vi er enige om regler. At regler kan hjelpe oss å 

forstå alt kaoset.» 

 

 

4.3.2. Leveregler sett fra tidligere elevers perspektiv   

Ruth fortalte at hun husker godt at hun begynte å utforske levereglene. Hun fortalte om en 

episode hvor hun løy og lurte til seg penger. Dette ble ikke bare et vendepunkt, men at hun 

måtte kjenne på ensomheten i det å stå skamfullt alene med de valgene hun hadde tatt. Ruth 

turte ikke si dette til noen, men til slutt hadde moren hennes satt seg ned med henne og spurt 

hva som stod på. Ruth reflekterer over at hun nok hadde endret adferd etter episoden, for før 

det var hun alltid ute på noe. De bodde i en trygg landsby der alle kjente alle. Så fortalte hun 

det hele til moren sin. Moren hadde forslag til løsning:  

 

«Da synes jeg vi skal gå og gi penger til kirken ... for du får ikke gitt pengene tilbake 

til de menneskene, men vi kan gå til kirken. Ta med alle sparepengene dine, så kan du 

putte de på den der kollektbøssen de har, og så kan vi tenne et lys, og så må du be om 

unnskyldning for det. Og så kommer det til å gå helt bra.»  

 

Ruth sier at i ettertid han hun tenkt at dette var den beste løsningen. Sparepengene hadde hun 

nok tenkt til å bruke på noe, men det var fint å gi dem fra seg. I tillegg har hun levende minne 

av å gå inn i kirken. Det var en lang vei frem til kollektbøssen, og følelsen av å stå der og 

putte den ene pengen etter den andre inn i slissen, og etterpå: «Da ble jeg lettere til sinns rett 

og slett. Da kunne jeg liksom gå tilbake til en litt mer leken tilværelse.»  

I intervjuet snakket vi om de religiøse temaene, både i steinerskolen og i fortellerstoffet. Vi 

prater om årstidsfestene, og Ruth reflekterer:  

 

«Tenk bare på Sankt Mikael, Sankt Martin, og disse årlige festene som man har i 

steinerskolen. Der har vi jo de motivene med det gode og det onde. Å gjør rett. 

Kanskje veldig mye fokus på det: Hva skal man gjøre? Hvordan gjør man på rett 

måte? Altså stopper du hesten og hjelper den fattige mannen eller er du i din egen 

egoistiske sfærer av å bare nyte de godene du har fått og ikke dele dem med noen?»  

 

De to tidligere elevene forteller om sine minner med fortellerstoffet som ble fortalt i det fjerde 

skoleåret.  
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Abigail fortalte at fortellingene hun hørte gjorde at hun følte seg tryggere. Det var som om 

hun ikke bare hørte dem og opplevde dem inni seg, så opplevde hun også det som kom 

gjennom fortellingene:  

«...selv om jeg var Josef da jeg hørte den fortellingen, så er det også en side ved meg 

som også opplever at fortellingen om Josef er en historie om en som har gått sin vei, 

som eksempelets makt, på en måte.»  

Ruth sier noe lignende, at fortellingene om Moses og de ti bud gjorde inntrykk, og gav henne 

anledning til å tenke på hvordan man skulle være og oppføre seg, hvordan man skulle leve og 

være god. Selv tenkte hun mye på hvordan hun ble stilt overfor spørsmål som fikk henne til å 

tenke på hvordan du takler å ville en ting, men å måtte gjøre noe annet? Hvordan skal du klare 

det? Hun sa: «Så husker jeg at jeg utforsket levereglene. Tenkte mye på det. Særlig det at du 

ikke skulle lyve.»  

En annen bibelhistorie som gjorde stort inntrykk på Ruth, var fortellingen Lot og hans hustru. 

Hun syntes det var fortvilende at de ikke kunne se seg tilbake og trusselen om å i så fall bli til 

en saltstøtte. Hun ropte inne i seg at «nei, ikke snu deg», men det gjorde jo Lots hustru. Ruth 

forteller at:  

«Jeg husker at jeg tenkte at det kommer jo ikke til å skje, selv om hun snur seg, så 

kommer det jo sikkert ikke til å skje på noen måte. Utrolig fortvilende nå hun da blir 

til en saltstøtte, og det er over - for det er så endelig, på en måte. Det var det! Du 

gjorde feil, og de har ingen nåde for deg på noen måte. Det er bare sånn, og ... ja, litt 

sånn som jeg er selv tenkte om det jeg hadde gjort: at det var utilgivelig. Hva skal du 

gjøre nå, da? Du kan ikke gjøre noen verdens ting, for du har blitt til en saltstøtte, så 

du kan på en måte bare stå der til spott og spe for alle, og de kan le av deg og din 

udugelighet på alle måter.»   

Ruth sier så at det er et kraftig bilde og symbol, og at det gjorde et utrolig inntrykk på henne. 

Hun husker ikke noe annet fra fortellingen enn akkurat det øyeblikket der Lots hustru blir til 

en saltstøtte. «Når du får den beskjeden å ikke se deg tilbake ... og den der lysten til å gjøre 

det likevel, som man kan gjenkjenne så inderlig i seg selv.»  
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4.4. På egne ben  

Her presenteres ideer og tanker om hva man kanskje kan oppfatte som tiden etter Rubicon, 

etter krisen. Kan man gjenkjenne om barn har hatt sitt «Rubicon-år»?  

 

4.4.1. På egne ben – sett fra lærernes perspektiv   

 

I samtale med ekspertgruppen rundt kjennetegn på denne aldersgruppen kom vi inn på det at 

det er en individuell vei, og på spørsmål om hvorfor det er individuelt sier Marja at det er 

fordi det er en Jeg-prosess. Marja forstår det slik at det blir en tilstedeværelse av jeg-

muligheter. Jeg-et har vært der hele veien «som en kime», som nå blir tydeligere å viser seg – 

selv om et er mer subtilt enn for eksempel tolv-trettenårsalder. Marja opplevde at barn tok 

prosessen på ulike måter, og noen barn blir tungsindige av å tenke på ikke bare egen skjebne, 

men også andre menneskers skjebne. «Men det var også det med skjebne, eller forståelse av at 

ikke bare meg, men også andres skjebne og liv. Andre mennesker har sine ulike ryggsekker å 

bære.» 

 

Vi snakker om hvordan lærerens rolle endrer seg gjennom 4.-klasseåret.  

Inger forteller om en elev som da de ble fjerdeklassinger sa: «Endelig begynner det å handle 

om den virkelige verden!» og Marja sier at dette er vel også nøkkelord for aldergruppen: at 

man forholder seg nå annerledes til verden. Det er en gradvis forandring, hvor tingene ikke 

lenger er så besjelet og tingene blir mer realistiske. Marja forteller at hennes elever, som før 

hadde tatt imot alt hun gjorde, begynte å se feil i det hun gjorde. Marja sa om elever mellom 9 

og 10 år at: «..de blir jo oppmerksomme og observerer på en ny måte. Og det tenker jeg er en 

pedagogisk oppgave å bruke denne nye observasjonsevnen.»  

Marja sier videre at læreplanens evne til å ta høyde for det som skjer i barnas utvikling er en 

gave – også til læreren. Det som byr seg faglig sett i 4.-klasse med ur-yrkene og fortellingene 

fra Det gamle testamentet hvor det er så mye observasjon, hvor det er muligheter til å se 

sammenhenger, og innforlive seg og gjøre ting praktisk. Som Marja sier: 

 

«4.-klasse elsker å jobbe! De kunne holde på og holde på, og så, disse ulike ur-yrkene 

sine kvaliteter. Kjenne på det. Og å gå inn i livet med all den praktiske matematikken. 

Mål og vekt, fra mine mål til verdensmål, erfare det, kjenne det, bære det ... Den første 
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grammatikk-perioden ... Det gir en rikdom og muligheter for ulike barn til å 

identifisere seg med en slik prosess.»  

 

Både Marja og Inger nevner overgangen til 5.-klasse, hvor tingene får enda mer, det er ikke 

bare nok å kunne fuglenes virksomhet, men også navnene på fuglene. Hvor det blir en større 

fylde og en markering og en bevisst tilnærming.   

Marja legger til: «Og så må vi forholde oss mer likeverdig, for elevene skal ikke lenger 

etterligne læreren. Gi rom for hvordan man skal gjøre det og heller ta samtalen om hvorfor vi 

ikke kan ha leketime eller utetid.»  

Inger sier at: «Før (2.-3- klasse) kunne jeg si «sånn er det» ut av min autoritet ... mens nå (i 

løpet av 4.-klasse) må jeg heller si «sånn, fordi ...» og snakke med elevene om hvorfor.»   

 

Ester forteller at nå i 5.-klasseåret har hun åpnet for flere, små lommer i hverdagen. Der får 

elevene mer plass til å reflektere og snakke om hvordan de opplever fag, hendelser og ulike 

ting som oppstår, på skolevei, i skolehverdagen og ellers i livet. Estet sier at hun nå får 

meningsfylte svar tilbake og at:  

 

«Det synes jeg er veldig spennende med ti-elleveåringen ... de er veldig streite ennå, 

for det er ikke så mange nyanserte følelser (som i puberteten). Det er lett å hale i land 

konflikter ... og det er et fint år å starte opp med muntlige refleksjoner i klassen, så blir 

elevene kjent og trygge på hverandre på en ny måte.»  

 

4.4.2. På egne ben – sett fra tidligere elevers perspektiv   

Abigail opplevde ved flere anledninger at læreren «så henne», uten å gjøre noe stort nummer 

av det. I en eurytmitime klarte Abigail en øvelse ingen andre elever klarte. Hun forteller:  

«Jeg stod på første rad. Så gjorde vi den øvelsen som heter «Vannfallet». Jeg slapp 

staven og tok den, så hørte jeg et brak bak meg: alle mistet stavene i gulvet. Jeg var 

den eneste som hadde fanget staven. Og.. altså, det blikket fra hun eurytmilæreren ... 

det var veldig anerkjennende. Hun sa ingenting, bare ... det blikket.»  

En annen opplevelse Abigail hadde var da hun hadde laget fløytepose. De hadde fått 

instruksjoner, men Abigail hadde sydd med noen andre sting hun kunne. Frøken hadde vist 

den til håndarbeidsfrøken. «Hva de sa husker jeg ikke, men det ble sagt at jeg ikke bare hadde 
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gjort det jeg fikk beskjed om, men brukt noe jeg kunne fra før og skapt mitt eget preg. Det var 

også en egen opplevelse.»  

Abigail forteller om en opplevelse høsten denne skoleåret. Hun hadde skåret seg kraftig i 

fingeren på vei til skolen. Det blødde voldsomt, og hun ble sent på legevakten. Abigails mor 

skrev i meldeboken at hun måtte få fri fra noe arbeid fordi hånden måtte hvile. Abigail skyter 

inn at meldeboken var spesiell for henne. Hun var en dyktig elev og det stod aldri noe om at 

hun hadde oppført seg dårlig, men heller ikke noe skryt. Den dagen hun kom med beskjed om 

at hånden i ro skrev bare frøken «Sett» i meldeboken. Men da hun skulle gå hjem for dagen, 

ba frøken om å få meldeboken en gang til:  

«Og så skrev hun en liten rapport til moren min om hvordan det hadde gått. Så skrev 

hun et PS: «Jeg synes Abigail har vært svært tapper.» Det var .... Til tross for at jeg 

var en dyktig elev så druknet jeg ikke i sånne lovprisninger og komplimenter ... og 

gode tilbakemeldinger.»  

Ruth forteller om den gang hun lurte til seg penger ved å late som hun var et fattig barn og 

tigget penger av turistene i landsbyen. Hun tenker mye på det som skjedde i etterkant av 

kirkebesøket moren foreslo, og at hun hadde gitt bort sparepengene sine. På mange måter 

følte hun at hun kunne være seg selv igjen. Likevel ble tiden etterpå preget av å finne ut 

hvordan hun skulle håndtere alt som hadde skjedd.   

«Jeg vet ikke hvor jeg fikk den ideen fra en gang, jeg, men det var nok noe der med 

historien om Frans av Assisi, munkevesenet og at det blandet seg inn med dette om 

fattig og rik .... og det å ofre seg selv, og ha det vondt og lidelse og alt det der.... Jeg 

kjente jo på det og ville utforske det. Og så gikk det jo bare så innmari galt på en 

måte, fordi man måtte være så uærlig i det, da. Da blir det jo ikke ... det var det jo på 

en måte ikke noen smerte, men den kom etterpå man hadde løyet. Så ble det jo på en 

måte motsatt. Så det har jeg tenkt mye på i livet, faktisk, den tiden der. Når man gikk 

med en sånn indre strid om hva man skulle gjøre for å reparere det, eller hva skal man 

gjøre for å bli kvitt den følelsen av å være et dårlig menneske? Når man har gjort noe 

galt, hvordan kan man da kvitte seg med det?»  

Ruth forteller om en annen episode hvor hun inviterte inn barn fra landsbyen og gav dem is. 

Da ble foreldrene irriterte, og hun skjønte at det var for mye feil den andre veien. gav bort ting 

familien hadde, men det likte ikke foreldrene at hun gjorde. Flere ganger det året testet hun ut: 
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er det sånn eller sånn? Ruth sier at det handlet om: «Å finne en eller annen balansegang i .... 

kanskje mest i seg selv.» Hun tenkte mye over hvordan hun var overfor andre mennesker. 

Hvor langt kan du strekke deg? Hvor mye kan du gi fra deg, eller hvor mye kan du lyve?  

Hvor ødeleggende er det, hvis du går ut på den kanten der? Eller så går helt ut liksom motsatt 

retning. Når det blir det farlig? Når tråkker du over? Når kan det til og med kanskje bli 

uopprettelig? Ruth sier:  

«Sånn som med den penge-episoden, på en måte. Det var ikke noen vei tilbake, at det 

var gjort noe uendelig dumt og du kunne ikke gjøre opp for det. Så hele det spekteret, 

på en indre, etisk dømmekraft eller et kompass som du må lage deg, for hvordan du 

skal være. Så det var et utrolig interessant år.»  

 

Oppsummering  

Vi har i det som er presentert fra informantene sett hvordan lærere i stor grad bruker begrepet 

Rubicon som en rettesnor for alderen elevene er i, og tar høyde for at elevene trenger å bli 

sett, hørt, forstått og veiledet. Alle har vist en dyp forståelse for begrepet, om dog på litt ulike 

måter. Ekspertgruppen så det fra en vinkel av tilbakeblikk og med akademisk forståelse, men 

de viste også evnen til å leve seg inn i og huske tilbake til da de selv var i denne alderen. 

Lærere i 4.-klasse beskrev opplevelsen som her-og-nå, og gav meg en følelse av at de «levde 

med» det elevene stod midt oppe i – med både hode og hjerte, og den ene læreren gav også 

mye uttrykk for selv å huske hvordan det var å være i den alderen. 5.-klasselærerene hadde 

også tilbakeblikkets innsikt, og så hvordan elevenes holdning til hverandre og verden hadde 

endret seg. Både i det sosiale og i det faglige kunne nå lærerne gi rom for noe annet i 

skolehverdagen. De tidligere elevene hadde blikket innenfra og utenfra på en og samme gang. 

De beskrev begge to opprivende hendelser de har reflektert mye over. Det er klart at livet før 

og etter Rubicon også inneholder opprivende hendelser, så det ikke nødvendigvis noe spesielt 

med det. Det kunne vært interessant å intervjue tidligere steinerskoleelver og høre om og i så 

fall hvordan fortellerstoffet gjorde inntrykk på dem i andre skoleår. For det kom tydelig frem i 

disse intervjuene at fortellingene de hørte i dette skoleåret preget dem ut fra valg de tok.  

I neste kapittel går jeg inn på diskusjonsdelen av oppgaven og drøfter der funn og litteratur.  

 



5. Diskusjon 

Diskusjonsdelen vil basere seg på empiriske funnene som settes i sammenheng med det   

teoretiske rammeverket og litteraturen som ble presentert i del 2 knyttet opp mot 

forskningsspørsmålet, som er:  

Hva opplever lærere og tidligere elever som «nøkkelopplevelser», knyttet til begrepet 

«Rubicon», i det fjerde skoleåret? Hvordan kan dette ses i sammenheng med begrepene 

«subjektivering» og «tilhørighet»?  

 

Formålet med oppgaven var å forsøke å belyse begrepet Rubicon. Et begrep jeg selv kjenner 

fra steinerskolen og som har sitt opphav i Rudolf Steiners tekster. I og med at begreper kan bli 

til stivnede strukturer, ønsket jeg å levendegjøre det igjen – i den grad det trengtes. Samtidig 

ønsket jeg å bidra til å forstå steinerpedagogikken bedre og vise dens aktualitet. Målet var å 

lyse opp begrepet innenfra og belyse det utenfra. For å belyse det innenfra valgte jeg å lytte til 

opplevelsene ulike personer hadde med begrepet. Disse synspunktene kom fra både fortid og 

nåtid. For å belyse det utenfra lette jeg i litteraturen for å se om de sier noe som kan knyttes til 

– vil jeg påstå: et smalt begrep. 

 

Jeg valgte «nøkkelopplevelser» som begrep i problemstillingen. Nøkkelopplevelsene ble 

knyttet til forståelsen av Rubicon og niårsalderen, fortellerstoffet i 4.-klasse og pedagogiske 

grep lærerne benytter i møte med barn i en overgangsperiode i livet.  

Dette igjen ville jeg knytte opp til to begreper jeg tenker er viktige i pedagogisk og 

samfunnsmessig diskurs: «subjektivering»; en følelse av å bli et selv i møte med verden eller 

sine omgivelser, og «tilhørighet»; følelsen av å høre til eller føle seg hjemme i verden eller 

sine omgivelser. Den første delen av problemstillingen er relativt åpen, den andre lukker og 

begrenser på den ene siden, men åpner igjen når disse to delene smelter sammen i hva 

informantene fortalte.  

 

I kapittel 4 ble funnene presentert. Der valgte jeg å dele refleksjoner og opplevelser inn i tre 

grupper/underkategorier, som igjen ble delt i to. De tre gruppene fikk overskrifter etter uttrykk 

jeg fant i informantenes uttalelser, som jeg opplevde som representative for temaet. De tre 

viser også en slags utviklingsvei, som er en refleksjon av temaet for oppgaven.   

Disse tre overskriftene ble: Vendepunktet, Leveregler og På egne ben.  
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I kapittel 5 blir de tre overskriftene fremdeles brukt som ramme og jeg vil skille på uttalelsene 

fra lærerne og tidligere elever. Jeg har sett at uttalelsene fra de to informantgruppene nå 

smelter mer og mer sammen med hverandre – i tillegg til teorien. Uttalelsene fra informantene 

vil også knyttes til begrepene subjektivering og tilhørighet i lys av Oevermanns krisetypologi. 

Denne ble presenter i Berger og Föller-Mancinis artikkel, som finnes i kapittel 2.2.1. Til slutt 

vil jeg se dette opp mot teorier om Rubicon.  

 

5.1. Vendepunkt – subjektivering og tilhørighet  

Det kan være utfordrende å se hva som er subjektivering og hva som er tilhørighet, og jeg 

opplever at årsaken til dette er fordi begge begreper passer til sosiokulturell teori. Jeg vil etter 

beste evne forsøke skille de to begrepene og markere hva jeg mener er subjektivering og hva 

jeg mener er tilhørighet.  

5.1.1. Hva sa lærerne?  

Vendepunktet blir beskrevet som både en individuell prosess, og en prosess som kan gå raskt 

eller langsomt. Alle lærere jeg snakket med hadde en tanke om at dette var noe læreren bare 

kunne observere og støtte, ikke presse fram. Det er ikke alltid tydelig når vendepunktet 

«skjer», det kan være lettere å se tilbake og si det var «da» det skjedde.  

Lydia beskrev det som en glassklokke barnet hadde levd inne i, som så slår sprekker. Eva 

fortalte om elever som begynte å protestere på fortellingenes innhold, særlig om skapelsen da 

det for noen ikke stemte overens med det de hadde fått høre hjemme. Både Lydia og Eva var 

opptatt av å holde ting åpent for dialog, og ikke komme med påstander overfor elvene. Dette 

setter jeg i forbindelsen med Benners (2005) teori om ikke-bekreftende oppdragelse. Benner 

hevder at det som skal læres aldri kan læres gjennom rent bekreftende handlinger. Det som 

skal læres, har som utgangspunkt å være ukjent for den som skal lære, og derfor kan det ikke 

bekreftes. Det som kan bekreftes er allerede kjent. Benner nevner i denne forbindelse 

Rousseau som mener at man ikke skal gi etter for banets umiddelbare behov for svar eller 

bekreftelse, men nærmes lokke det frem til å finne egne svar ved å holde rommet åpent.   

Jeg mener også at lærernes uttalelser viser at de er innforstått med prosessen og at det skjer en 

overgang i måten elevene tenker på. På mange måter opplever jeg her at overgangen 4.-

klasselærerne beskriver, viser hvordan det å være i en slik overgang påvirker hele barnets 
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følelse av tilhørighet, både til familien –var det ikke sant det foreldrene fortalte om BigBang 

og Dinosaurer? – og det læreren forteller. Forrige år kunne læreren fortelle om gutten Nils 

Holgersson som satt på ryggen av Morten Gåsekar og fløy over Sverige – ingen lurte på om 

det var sant eller ikke. Eva nevnte også at elevene slutter å tro på julenissen, tannfeen og 

påskeharen, og at de som har hatt usynlige venner ikke lenger har disse, (subjektivering). Jeg 

ser dette i sammenheng med den gradvise endringen som hos Piaget (2017) beskrives som 

konkret-operasjonelt stadium. Barnet blir i stand til det Piaget kaller å konservere, altså ha 

evnen til å reversere en handling. Barnet blir i stand å kanskje huske julenissen gjennom flere 

år og skjønner at julenissen har endret ansikt og stemme hvert år. Eller barnet har når 

observert at mennesker ikke blir forvandlet til å bli så små at de kan sitte på ryggen til en gås.    

4.-klasselærere så også hvordan det sosiale i klassen var under utprøving. Lærerne opplever 

mer intriger og hissighet blant elevene. Sammen med dette kommer en ensomhetsfølelse blant 

elevene. Selv om de er del av en stor gruppe, gir de uttrykk for at de er alene, ikke har noen 

venner og ingen å leke med. Lydia beskrev hvordan elevene i 3.-klasse kunne leke ganske fritt 

med alle i klassen, men gjennom 4.-klasseåret skjer det en endring. Vennskap går i oppløsning 

og nye oppstår. Elevene begynner å innse at det er noen man «bare ikke passer sammen med» 

- uten å forstå hvorfor. Det er ikke den samme følelsen av kontrakt lenger, tilhørigheten i 

klassefellesskapet får nye vilkår. Vennskapene som tidligere var der som en del av livet, settes 

på prøve, utfordres og det oppleves som ensomhet. Eva hadde et godt poeng om at foreldre 

kan tro at barna i denne alderen er kommet inn i puberteten på grunn av endret oppførsel, at 

språket blir mer markant og avvisende, men at det egentlig kanskje er mest snakk om en 

ensomhetsfølelse barna ikke klarer å sette ord på, annet enn at «jeg har ingen venner». 

Lærerne i denne gruppen snakket også om fordelene av å kjenne til dette utviklingstrinnet og 

derfor kunne ha oppklarende samtaler med foreldrene.  

  

Ekspertgruppen var tydelige på at disse prosessene med utvikling måtte forstås som glidende 

overganger og at det er ingen regel uten unntak – feiltolkning av at utvikling kan følges 

skjematisk kan være skadelig for både elever og skole. Ekspertgruppen gav uttrykk for at det 

kunne bli kategorisk og «dødt» om man lager seg en forestilling om at «sånn er det». Som 

Inger sa: «Hvert barn har sin måte å være åtte år på.» Ekspertgruppen tegnet et bilde av 

overgangen i ni-tiårsalder som noe varsomt, noe mindre tydelig enn for eksempel det som 

kalles trassalder og puberteten. Marja snakket om opplevelser der hun så elever bli klar over 
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at menneskene har sin skjebne å bære, og at livet kan være tyngre for noen og lettere for 

andre. Denne forståelsen kunne være tung for noen barn å bære. Ekspertgruppen mente at 

lærere skulle være varsomme med å legge for mye av verdens ansvar på barn i denne alderen, 

da de er litt hudløse og sårbare. Barn i denne alderen observerer verden på en ny måte, det var 

ekspertgruppens absolutte erfaring. Der elevene før denne alderen hadde sett opp til sine 

lærere og beundret det de gjorde, kunne de nå – om ikke finne feil – så se at de voksne var 

ikke perfekte, (subjektivering).  

Ekspertgruppen sa noen ting som jeg tolker som både subjektivering, men også som en del av 

å miste tilhørigheten til sine omgivelser. Det å tenke vekk verden er også et grep lærere kan 

gjøre i forbindelse med skapelses-beretningen. Jeg har hørt flere lærere fortelle om dette, og 

har selv gjort det med en klasse. Klassen lukker øynene og tenker bort pulten, stolen, 

klasserommet, skolen, landet, verden og så videre. Så begynner læreren med «I begynnelsen 

var alt mørkt...» Jeg tenker dette er en del av å finne tilhørighet igjen når tilhørigheten er blitt 

borte. Erfaringene jeg har fått høre fra lærere, og som jeg selv har opplevd er at dette er et 

sterkt øyeblikk.  

 

5.-klasselærere fortalte om vendepunktet de hadde sett i forrige skoleår ut fra hva de ser nå. 

Dette gikk både på arbeidsvilje, selvstendighet og det sosiale område av skolelivet. Ester 

beskrev 5.-klasse som et stort ut-pust etter det lange inn-pustet i 4.-klasse. Begge lærere synes 

elevene viser mer forståelse og nysgjerrighet på både medelever og lærere ved skolen. De bryr 

seg mer om prosessene som skjer i andre mennesker. Anna opplever at elevene i år spør henne 

om ting de ikke reflekterte over i fjor, som for eksempel hvorfor hun ikke er på skolen hver 

dag, hvor hun bor og så videre. Ester ser også stor endring hos noen elever, som har endret 

seg svært mye med tanke på å takle konflikter. Hun opplever nå at den samme eleven virkelig 

prøver å forstå var den andre mente, hva den andre egentlig sa, hva er det denne diskusjonen 

dreier seg om? «Der han bare før tok tilbake med samme mynt, eller tok det verste mening og 

at tenkte at det her var sikkert en fornærmedes mot han, så kan han nå tenke», (tilhørighet).  

Begge lærere i 5.-klasse har også observert hvordan elevene ikke i like stor grad kopierer 

hverandres arbeider i timene. Der de før kunne titte på hva andre gjorde, vil elevene i større 

grad gjøre det på sin måte. Anna fortalte at elevene skulle tegne en spesiell type blomst, men 

selv om alle skulle tegne en ringblomst, tegnet alle den forskjellig. Anna forteller også fra 
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eurytmiundervisningen som i 4.-klasse endrer struktur. Elevene står vanligvis på ring frem til 

rundt 4.-klasse, for å gradvis gå over til å stå frontalt. Dette er et grep som bygger opp under 

det samme temaet: at man skal klare selv og ikke alltid støtte seg til sidemannen, 

(subjektivering).  

Jeg opplever at det Anna fortalte om eurytmi er både subjektivering og tilhørighet på en og 

samme gang. Det er min mening at elevene med en slik didaktisk tilnærming øver seg på å stå 

i seg selv, i et fellesskap.  

 

5.1.2. Hva sa tidligere elever om vendepunktet?   

 

Nå skal vi se på hva tidligere elever sa som kan knyttes til vendepunktet, og subjektivering og 

tilhørighet.  

 

Abigail fortalte om et dødsfall i familien som det ikke ble snakket noe om, hun husker at 

samme kveld snakket hun litt med broren sin: «Da vi la oss om kvelden så sa min bror: 

«Synes du det var bra at mormor døde?» Jeg sa nei, så lå vi og gråt en stund hver for oss», 

(mangel på tilhørighet).  

Abigails mor hadde sagt til skolen at de måtte unngå temaet død inntil Abigail kom seg igjen. 

Men etter noen måneder fortalte læreren fra «Den siste viking» som også omhandler et trist 

dødsfall. Selv om Abigail følte seg sviktet av læreren, sier hun i intervjuet at hun er 

takknemlig for det, for det løste opp i en knute inne i henne som barn. Da kom tårene og 

forløsningen, (tilhørighet). Her ble det læreren som var den voksne som gjenopprettet en 

tilhørighet. Dette mener jeg er hva Biesta (2017) ville kalt en vidunderlig risiko, fordi læreren 

hadde ingen forutsetning for å vite omfanget av reaksjonen eller utfallet av det hun fortalte. Vi 

kan selvsagt ikke vite om lærerens handling var tilsiktet eller om dette skjedde tilfeldig, men 

resultatet for Abigail var avgjørende. Biesta (2014) sier også at vår subjekt-het ikke skjer 

innenfra og ut, altså fra våre intensjoner og ønsker, men fra måten vi samhandler på, reagerer 

på det vi møter, hvem eller hva vi henvender oss til, hva som tiltaler oss og kaller på oss og så 

videre. Jeg mener at samhandlingen mellom Abigail og læreren viser hvorfor Abigail kunne 

oppleve dette som et vendepunkt og at det kan sies å være subjektivering.  

Dette viser også til Oevermanns (2018) krise-typologi der Abigail går gjennom en traume-

krise, og det er læreren som kommer inn som den som bryter det frosne traumet. Jeg tenker 



 79 

også at Vygotskijs (2017) teorier om bruk av «psykologiske redskaper» (s. 243) er adekvat 

her. Jeg tolker det dit hen at fortellingen læreren brukte ble et redskap for å samhandle med et 

barn i en vanskelig situasjon og vise empati med tapet.  

 

Jeg mener at både Abigail og Ruth sine historier har det fellestrekk ved «vendepunktet» at de 

begge opplevde ensomhet og å bære byrden alene.  

Ruth stod ensom med skammen over å ha lurt andre mennesker. Hun uttrykte at «det ble jo på 

en måte bare mellom meg og meg», (mangel på tilhørighet). Også Ruth opplevde en 

forløsning gjennom at en voksen tok grep, her i form av moren som spurte direkte om noe var 

galt. Ruth fikk fortalt sin historie, hun gråt og kjente på lettelsen over å ikke bære byrden 

alene. Moren har også et forslag til å gjenopprette en form for balanse i det som har skjedd, 

(tilhørighet).  

Her mener jeg Oevermanns (2018) traume-krise er aktuell, sammen med redskapene for 

frigjørings-krisen, der de voksne i de nevnte situasjonene – også lærerne i først del, tar i bruk 

erfaring som del av å hjelpe en annen å håndtere krisen. For å akseptere en krise på en god 

måte, bruker de fleste mennesker erfaringer for å håndtere situasjonen. Kunnskap blir da, 

ifølge Oevermann, en slags rutine man bruker, noe som er basert på tidligere gjennomlevde 

kriser og erfaringer. Derfor er dette svært ulikt for barn og voksne, og voksne håndterer derfor 

kriser helt annerledes enn barn, og kan være veiledere for barn og unge på en annen måte 

 

Jeg mener at i det ovennevnte har vi sett eksempler på hvordan vendepunkter oppleves både 

sett utenfra og innenfra, om enn i retrospeksjon. Fra både lærere og tidligere elever får vi en 

forståelse av hvor sårbar denne perioden kan oppleves. Jeg synes særlig de tidligere elevenes 

fortellinger viser viktigheten av voksne som tør å påta seg og stå i rollen som autoriteter. Med 

autoriteter mener jeg det slik både Biesta (2014, 2017) og Arendt (2006) beskriver det: med 

en voksen-het som viser forståelse av at mennesket i møte med verden, både sosialt, kulturelt 

og materielt forstår omfanget av sine handlinger og er derfor autoritære, ikke gjennom makt, 

men gjennom kunnskap og forståelse.  

 

Jeg mener også at Oevermanns krisetypologi kan anvendes rammer for å forstå det som er 

fortalt. I Berger og Föller-Mancini (2018) sin artikkel og tolkning av Oevermann, så 

fremsetter Oevermann en triangulering av forhold som bidrar til å akseptere og frigjøre seg fra 

krisene. (s. 34) Krisetypologien kan brukes som ramme for å forstå overgangen Rubicon. 

Oevermanns triangel består av a) overbevisning, b) tiltro, og c) kunnskap.   
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Jeg mener at begrepet «vendepunkt» i denne sammenheng kan knyttes til Oevermanns 

«traume-krise». Traume-krise oppstår i det man blir konfrontert med noe som gjør at ordinære 

rutiner ikke kan opprettholdes. Sett med Vygotskijs teori ville dette, i min tolkning, 

sammenfalle med hans begrep «neoformasjon», som er nye, psykologiske funksjoner som er i 

ferd med å utvikle seg på bakgrunn av barnets eksisterende system av funksjoner – og 

omgivelser. Vygotskij mener den sosiale sammenhengen gjør oss mer kompetente gjennom at 

vi må samhandle med andre. Dette gir erfaringer vi ikke kan oppnå når vi er alene. 

Utviklingen av neoformasjon deler Vygotskij opp i lengre og stabile perioder avbrutt av 

kriser. Stabile perioder er preget av økende grad av mestring. Kriser er kortere i tid, men ofte 

dramatiske og voldsomme.  

De tidligere elevene beskrev vendepunktet med hver sin opprivende og livsendrende 

fortelling. Begge fremhevet også hvordan de voksnes adferd og inngripen påvirket utfallet. 

Jeg mener dette er det Vygotskij kaller mediering, der relasjonen mellom to forhold forandres 

når et tredje forhold introduseres. Denne medieringen samsvarer med Oevermanns kriser, der 

barna stod i en traume-krise og ikke visste hvordan de skulle komme videre. De trengtes en 

katalysator. Hvordan kunne de voksne vite hva som var nødvendig i hvert enkelt tilfelle? Jeg 

vil tro at erfaring spiller en stor rolle; de voksne har andre forutsetninger enn barn. I avsnittet 

om Vygotskij ble det presentert en lærer som hjalp elever med å forstå hvor de kunne finne 

insekter til terrariet sitt. Læreren forklarte ikke barna hva de skulle gjøre, men bygget på 

tidligere erfaringer og brukte språket som en mediering. Ved å bruke språket som redskap, 

skaptes det handling. 

 

Går vi til Biesta, spør han i «Utdanningens vidunderlige risiko» (2017) om danning reduseres 

til sosialisering? Danning er tenkt å føre et menneske fra umodent til modent, fra egosentrisk 

til demokratisk. Slik jeg tolker Biesta handler utdannelse om å «overvinne denne 

opprinnelsens egosentrisitet» (s. 25), ikke ved å bekjempe barnet, men å legge til rette for 

dialog. Dialog handler ikke om å vinne eller å tape, men å opptre slik at de som deltar møtes 

med rettferdighet. Derfor, hevder Biesta, kan ikke utdanning være forutsigbar og risikofri, for 

det vil bare føre til en av to ting: enten underkaster barnet seg, eller så underkaster den voksne 

seg. Utdanning må heller være den gylne middelvei: «omdanne det som ønskes, til et som er 

ønskelig.» (s. 25) Biesta har enda en formulering som er verd å tenke over: «å omdanne det 

som faktisk ønskes, til det som med rette kan ønskes». (s. 25) Det kan ikke kreves av barnet at 

det blir noe som er urimelig, men det kan legges til rette for at den dialogiske, langsomme 
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prosessen – som verken har garantier eller er sikker. Tålmodighet, i motsetning til 

øyeblikkelig tilfredstillelse, er det som trengs, ifølge Biesta.  

 

Her gjentar jeg Bollnows begreper om undervisningsrealiteten, og tenker at «undervisning» i 

denne oppgavens sammenheng kan ses på som situasjoner også utenfor skolen, og «lærer» 

kan være en annen voksenperson eller foreldre.  

«Attuned educational reality» – det som lærer og elever kan oppleve som flyt (flow) i 

undervisningen, når stemningen kjennes riktig ut. 

«Broken educational reality» – det som lærer og elever opplever når det blir et brudd i 

undervisningssituasjonen. Avbruddet/bruddet kommer fra redsel og bekymring som er en 

naturlig del av livet.   

«Guided educational reality» – hvordan læreren arbeider for å gjenopprette «attuned 

educational reality». Dette kommer til uttrykk gjennom den pedagogiske relasjonen og den 

pedagogiske atmosfæren der håp og tillit er nøkkelord. 

 

Vi ser hvordan de tidligere elever opplever voksne som bruker Bollnows begreper, for 

eksempel da Ruths mor opplevde et brudd i datterens adferd, hun rettledet Ruth for å komme 

tilbake til flyt-sonen. Vi har også sett hvordan lærere gjennom undervisningen søker å 

gjenopprette tilhørighet til klassemiljøet og verden, der elevene har følt manglende tilhørighet, 

ensomhet, tvil og lignende, gjennom samtaler og forståelse. Eva sa det slik:  

 

«Det er jo merkelig hvor ensomme man kan være sammen? Og så forhåpentligvis 

klarer vi å veilede dem gjennom ensomheten, til å se at det er flere enn deg som føler 

seg ensomme, vi er sammen om dette, vi er sammen på jorden og vi skal prøve å gjøre 

det så godt vi kan, vi skal foredle jorden istedenfor å bryte den ned..»  

 

I det ovennevnte ser vi at særlig tidligere elever beskriver denne tiden med tydelige bilder av 

avgjørende opplevelser, opplevelser som har vært omveltende på en eller annen måte. 

Lærerens utenfra-blikk viser en forståelse for den lange prosessen, og beskriver denne 

prosessen som en opplevelse der de selv er tilskuere og tilretteleggere. For de tidligere 

elevene opplevdes det som et traume, et kritisk øyeblikk. Disse opplevelsene sammenfaller 

med litteraturens begreper om kriser og forståelsen av at denne prosessen kan være langsom, 

men oppleves som øyeblikkelig. 
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5.2. Leveregler – subjektivering og tilhørighet  

 

I dette avsnittet skal vi se på temaet om leveregler. Dette var et begrep jeg fant at flere av 

informantene nevnte. Noen direkte, andre på indirekte måter ved å snakke om testing av 

grenser, det strenge i den monoteistiske religionen, mobbing og så videre. I Oevermanns 

krisetypologi mener jeg kan kobles til «The crisis of decision» (2018, s. 33). Denne type krise 

oppstår gjennom subjektets forsøk på å håndtere flere valg, hvorav alle har innebygd noen 

uunngåelige, praktiske utfall. Blant disse valgene er det flere som har usikkert utfall, men 

samtidig er individet under konstant press for å ta en avgjørelse. Avgjørelsene har 

konsekvenser i uoverskuelig fremtid, og de kan derfor sies å representere «a point of no 

return». (s. 33)   

 

Dette tenker jeg sammenfaller med hva Biesta kaller subjektivering, fordi man orienterer seg 

mot barnet som et subjekt i seg selv. Biesta (2017) sier at utdanning i seg selv har tre 

funksjonsområder, som kan si noe om formålet med utdanningen: 

1. Kvalifisering: tilegnelse av kunnskap, ferdigheter, verdier og evner  

2. Sosialisering: å innlemme elevene i rådende tradisjoner og handle- og væremåter  

3. Subjektivering: utdanningens interesse for subjektiviteten hos dem som utdannes  

 

Nå skal vi høre hva lærere og tidligere elever sier om leveregler i lys av begrepene 

subjektivering og tilhørighet.  

 

5.2.1. Hva lærere sa om leveregler, subjektivitet og tilhørighet  

Jeg opplever at fortellingene fra «leveregler» viser at historiene fra Det gamle testamentet har 

sin egen påvirkning. Både lærere og tidligere elever har sagt noe om fortellingene, hvordan de 

både provoserer og påvirker, gir rom for grubling og forståelse for indre moral. Fortellingen 

om «Kristoffer med kvisten» og «Frendeløs» ble også nevnt. Jeg vet at diskusjonen lever 

blant lærere i steinerskolen om det er riktig å undervise «kristendom», når steinerskolen er 

konfesjonsfri? Jeg mener at i det følgende kan vi se at fortellingene fra Det gamle testamentet 

har en funksjon i seg selv med tanke på etikk og moral, og at det ikke handler om forkynnelse, 

men fortellinger som kan vise veien til noe felles-menneskelig. Trenger steinerskolenes lærere 

å minnes på dette?  
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Eva sa at undervisningsstoffet dette året er både jordnært og religiøst, og at begge deler lager 

systemer for elevene – men også at det gir læreren rammer for hva som skal undervises i.  

Eva sier:  

«Regler... De må vi forholde oss til. Vi kan glemme dem og da må vi hente oss inn 

igjen, og det hjelper religionene oss å huske på. Ikke alltid av verken barna eller vi 

voksne forstår alle regler, men det å lære seg å forholde seg til regler. Det skal vi jo 

gjøre resten av livet, det er jo viktig for å få samfunnet til å fungere at vi er enige om 

regler. At regler kan hjelpe oss å forstå alt kaoset.» 

 

Eva og Lydia underviser begge i religion i 4.-klasse. Både før og nå opplever de at elevene 

trenger å minnes på regler for å leve sammen. Diskusjoner i klassen om hva som er rett og feil 

kan gi rom for å se tingene fra andres ståsted. Eva forteller at klassen hennes for tiden hører 

om de tre store religionene: jødedom, kristendom og islam. Elevene har selv reflektert over at 

det er mye krig og elendighet i religionene, samtidig som alle tre sier det skal være fred og 

fordragelighet mellom mennesker. Elevene oppdaget at både engelen Gabriel og regelen om 

faste fins i både i kristendom, jødedom og islam. Eva reflekterer over dette at:  

 

«Og at det her igjen, er én Gud i alle de tre religionene, mens tidligere har det vært 

flere og avguder. Og at Abraham slo i stykker alle avgudsbildene av forskjellige 

guder. For nå var det bare en den ene, sanne Gud, plutselig.» 

 

I den sammenheng gjengir Lydia Steiner som snakker om viktigheten av å undervise i det 

monoteistiske religionene i denne perioden. Det monoteistiske, den ene guden, handler – slik 

jeg forstår det Lydia sa – at barnet skal finne «seg», sin vei, og ikke se til andre for å vite 

hvordan man skal leve livet sitt. Ingen andre guder enn meg, blir et bilde på å kunne stole på 

seg selv og sin egen dømmekraft. I dette sitatet, der Lydia gjengir Steiner, mener jeg at 

forståelsen av det monoteistiske samsvarer med tanken om subjektivering.  

 

Nome (2021) sier at læreren skal stå på kanten til verden og vise barna verden, og at verden 

skal omtales som «vår verden». Her mener jeg at lærerne tar høyde for dette ved å anerkjenne 

elevenes spørsmål, forstå at disse spørsmålene kommer fra det krise-stedet barna befinner seg 

på, og at barna må ha en autoritet som også tør å, i dette tilfellet, snakke om det høytidelige, 

subilte og det som er vanskelig å nå inn til. 
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Klassen er også med på å utarbeide klassens regler. Selv om regler glemmes og må minnes 

på, er det enighet om at regler er greit å forholde seg til. Dette ser lærerne i sammenheng med 

den nye våkenheten rundt hva som er sant og ikke sant. Dette er både subjektivering og 

tilhørighet. Tilhørighet fordi regler skaper rammer for samarbeid, men rammene kan også 

sprenges når subjektet «trenger» det. Regler i 4.-klasse og i for eksempel 9.-klasse er 

nødvendigvis helt ulike.  

En annen ting som er regelgivende i dette skoleåret er matematikken og grammatikken. I 

matematikken i 4.-klasse har man tradisjonelt perioder med «de gamle målene» 

(Steinerskolens læreplan, s. 84). En av øvelsene jeg selv har vært med å gjøre med min klasse 

er å finne «klassens fot». Alle måler og tegner sin fot, og så finner vi gjennomsnittet. Denne 

måten å jobbe på fra, fra individuelt til felles forståelse er også en øvelse i hvorfor det fint å 

ha felles regler. Eva beskriver: «Vi konkretiserer verden. Hvorfor er mine skritt lenger enn 

barna sine? Hvorfor har hun med skostørrelse 22 flere skritt gjennom klasserommet enn han 

med skostørrelse 43?» og hun legger til at:  

 

«Å få vite at en grov mannetommel en gang var så og så lang, nå har vi jo så fine 

hender.... og gjøre elevene oppmerksom på at vi har gått fra egen-mål til fellesmål, en 

felles meter eller kilo – og at vi har gått til fellesspråk.» 

 

Ester, som har 5.-klasse, fortalte at hun dette skoleåret kan gi elevene mer ansvar og at de 

klarer å følge spillereglene. Hun gir et eksempel fra denne vinteren da klassen hver morgen 

gir direkte til en bålplass de hadde i skogen, et lite stykke fra skolen. Dette gjorde hun og 

klassen i flere uker i stedet for rytmisk del inne i klasserommet. Ester var der tidlig om 

morgenen og fyrte opp bål og elevene kom til, en etter en. Det var godt å varme seg ved bålet, 

for ikke alle klarte å kle seg riktig for minusgradene. Men ettersom dagene gikk, kom elevene 

i mer passende klær.  

 

Jeg opplever at her følger Ester Rousseaus tanker i «Emile» (2010), om å la elevene lære av 

egne erfaringer, og hverken eksponere eller beskytte dem for mye. Elevene får anledning til å 

reflektere over hva som er problemet og hvordan det kan løses i trygge omgivelser – læreren 

ville ikke latt noen komme til skade. Jeg mener beskrivelsen sammenfaller med Oevermanns 

krise 2: Bestemmelses-krisen. Krisen oppstår som følge av individets forsøk på å håndtere et 

utall muligheter, men alle har i seg uunngåelige praktiske implikasjoner. Blant utfallene er 

også det man ikke kan forutse. Disse avgjørelsene har langtidseffekter, fordi de tvinger frem 
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et «point of no return». (s. 33) Utfordringen er at man kan ikke la være å ta et valg. Elevene 

må ta et valg om å fortsette å kle seg som før og derfor fryse – siden det var januar og 

temperaturen forble lav, eller kle seg bedre og ikke fryse. Valgene har konsekvenser uansett, 

jeg vil argumentere at det til og med er uoversiktlige konsekvenser.  

 

Ester fortalte videre at hun etter en ukes tid opplevde at noen elever spurte om å få være igjen 

på bålplassen og komme etter til skolen. De sa ting som at «du trenger ikke passe på oss 

lenger» og «vi skal rydde og gjøre det ordentlig etter oss.» En dag Ester stod uten assistent, 

som var syk, ba de samme elevene om å få være igjen. De avtale senest oppmøtetid ved 

skolen og Ester gikk. Til avtalt tid kom gruppen med elever, rødkinnede og stolte. De fortalte 

at de hadde ryddet og gjort alt klart til neste morgen, og de takket Ester for å ha fått tillitten 

hennes.   

 

I denne delen av fortellingen mener jeg det kommer frem tre ting: subjektivering; elevene 

føler seg voksende i møte med verden og ansvaret. Oevermanns verktøy for frigjørings-krise 

2, tiltro: barna viste at de hadde tiltro til at de kunne ta ansvar og løse situasjonen på 

egenhånd, som ifølge Overmann kan vise til positive opplevelser av brudd av foreldre-barn-

bånd tidligere i livet. Til sist mener jeg at dette viser tilhørighet, fordi det er et åpent spørsmål 

om «har jeg din tillitt», og den voksne svarer «ja», underforstått: «du hører til her».  

Hos Harboe (2021) finner vi at:  

 

«...stedspedagogikkens vektlegging av mennesket som tilstedeværende og relasjonelt. 

Stedets pedagogikk handler om det som er mellom mennesker. Stemning, atmosfære, 

empati og omsorg er slike relasjonelle aspekter som ikke kan knyttes til et isolert 

individ, men må knyttes til det som finnes mellom mennesker og mellom mennesker 

og deres omgivelser.» (s. 41) 

 

Jeg mener sitatet over er relevant for valg-krisen, fordi mennesket på mange måter ikke har 

mulighet til å velge å være en del av verden, og barn har liten – om noen – grad av påvirkning 

på om det vil gå på skolen eller ikke. Derfor er forebyggingen av krisen essensiell for gode 

skoleopplevelser.  

 

Anna og Ester snakker også om musikkundervisningen i 5.-klasse. Tradisjonelt går klassen 

over fra pentaton skala til C-dur-skala på fløyte, og i eurytmi introduseres nå ters-intervaller 
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og dur og moll blir en del av musikken. Samtidig kommer også brøk inn i undervisningen. 

Begge deler bringer inn nye regler.  

Ester sier at det store temaet for 5.-klasse er brøk, at man går fra helhet til del.  

 

«Nå opererer vi på en tallinje. Før har vi liksom vært opptil 20, 100 eller 1000 - som i 

fjor i 4. klasse, og så plutselig så holder vi på å mellom 0 og 1. Og det er jo fantastisk 

spennende da, å bare dele opp og dele opp i mindre og mindre biter.» 

 

Opplevelse av grammatikken, musikken og matematikkens regler er også en måte å snakke 

om regler på, og kan ha overføringsverdi i å gripe reglenes nytte – og hvor det kan være 

nyttig, og eventuelt nødvendig, å bryte reglene.  

 

I det ovenstående har vi sett hvordan lærere bringer leveregler inn i klasserommet på ulike 

måter. Jeg mener alle viser et bevisst forhold til hvordan regler kan benyttes både direkte og 

indirekte for å få elevene til å «tenke selv». Jeg synes lærerne viser liten moraliserende 

holdning, mer et ønske om at elevene selv må finne ut av disse vanskelige spørsmålene. Det 

Benner (2005) beskriver som ikke-bekreftende pedagogikk samsvarer med lærernes 

holdninger her, mener jeg. Lærerne viser forståelse for at elevene må gå en individuell vei, 

selv om fagstoffet er felles. Anna sier også at hun har lagt merke til hvor individuelle elevenes 

arbeider er blitt. Selv om utgangspunktet for oppgaven er helt likt, i det eksempelet hun gav 

skulle elevene tegne en bestemt blomst, ble alle tegningene unike.  

 

5.2.2. Hva tidligere elever sa om leveregler, subjektivitet og tilhørighet  

 

I fortellingene fra de tidligere elevene var det særlig Ruth som gav uttrykk for at levereglene 

hun hørte om gjennom fortellingene påvirket henne, og nærmest var plagsomme til tider. Hun 

tenkte mye på hva som var rett og galt, og prøvde seg mye frem i forhold til dette. Grensene 

for akseptabel og ikke akseptabel oppførsel ble klart for henne gjennom konstaterende 

opplevelser; lure til seg penger, gi bort mat til andre. Slik jeg forstod Ruth, var foreldrene 

trygge veiledere for henne. Ruth hadde ingen klassekamerater i dette skoleåret, da hun fikk 

hjemmeundervisning. Kanskje hennes måter å teste leveregler på ble av den grunn 

annerledes?  

Abigail gav uttrykk for at fortellingen om «Kristoffer med kvisten» og Josef og hans brødre 

gav henne forståelse av hvem som var snille og hvem som var slemme, og at hun «kunne 
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gjenkjenne mobbere» ut fra fortellingen om dem som mobbet Kristoffer. Jeg opplevde 

gjennom intervjuet at Abigail ikke hadde tilgang på voksenpersoner i hjemmet som kunne 

rettlede, men at disse voksenpersonene fant hun på skolen. Abigail gikk i en stor og tidvis 

krevende klasse. Hun hadde mange venner, men ble også brukt mye som «assistent» fordi hun 

var fagsterk. Dette gav henne kanskje en annen rolle i klassen når det gjaldt leveregler?  

Jeg mener å se at begge opplevde at tilhørigheten til omgivelsene ble brutt, for så å 

gjenopprettes ved hjelp av voksne som kunne noe om leveregler. Men også fortellerstoffet ser 

ut til å ha gjort stort inntrykk på begge to. 

 

5.3. På egne ben – subjektivering og tilhørighet  

I dette avsnittet vil vi se på hva som kan sies om det å stå på egne ben, i forståelsen av at 

krisene nå er tilbakelagt og verden er et nytt sted, noe man kan se på med ny forståelse. 

Rubicon er en periode rundt midten av den midtre barndom. Den midtre barndom regnes for å 

være mellom omtrent 8 til 11 år. Piaget kaller det det konkret-operasjonelle stadium, 7-12 år. 

Vygotskij (2017) sier at utvikling skjer først i sosiale relasjoner og deretter i det 

selvorganiserende systemet, internalisering (s. 245).  

5.3.1.  Hva lærere sa om På egne ben, subjektivering og tilhørighet  

Både lærerne i 4.-klasse og 5.-klasse observerte på tidspunktet for intervjuene at endringer var 

i full gang. Selv om elevene er i aldersspennet mellom 8 og 10 i de to gruppene, er 

utviklingen på ingen måte skjematisk. Dette var noe ekspertgruppen også var opptatt av; 

utvikling verken kan eller bør forstås skjematisk, men som glidende overganger som er helt 

individuelt. Marja sa at det er individuelt, fordi det er Jeg-et som er under utvikling, og vi har 

alle vårt eget Jeg – da må veien bli ulik. Ekspertgruppen sa også at denne nye 

identifikasjonsmuligheten, den vil jo lærere og voksne at skal skje. Ikke at man lukker seg, 

men at man åpner seg. Derfor jobber man i det relasjonelle, sa Marja, og hun mener at 

steinerpedagogikken er en relasjonspedagogikk. Hun mener det er viktig at steinerskolene er 

oppmerksomme på det. Jobber man relasjonelt, så åpner man også opp for den økende 

bevisstheten om å delta i felleskapet, i communities, i sosiale sammenhenger. 

Vi har sett at forståelsen for evnen til å leve sammen på nye måter ble uttrykt av lærerne på 

ulike måter. Når da denne perioden nærmer seg slutten, kunne vi lese at 5.-klasselærerne la til 

rette for en litt annerledes skolehverdag, der elevene i større grad for ansvar for seg selv, og 
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der undervisningen endrer seg. Ester sa også at hun følte at nå kunne hun som lærer være med 

«kameratslig» med elevene, hun kunne gi instruksjoner og elevene jobbet mer selvstendig.  

Lærerne i 4.-klasse jobber for at elevene skal bli mer og mer selvstendige. Et av de 

pedagogiske grepene for, det jeg oppfatter som subjektivering, var blant annet gjennom en 

oppgave som går gjennom hele skoleåret: elevene strikker en dukke. Her må elevene ta i bruk 

alt hva de har lært av kunst- og håndverk de første tre årene på skolen, og skape en dukke med 

klær og annet tilbehør. Tanken bak, fortalte Lydia, var at elevene skapte et bilde av seg selv 

som kommet til jorden. Elevene «vet ikke» at de lager et bilde av seg selv, men lærene ser at 

alle dukkene blir helt individuelle, og ikke helt uten likehetstrekk til sin «skaper» - selv om 

noen elever selv mener de lager sin actionhelt eller annet forbilde. Lærene har som ideal i 

denne oppgaven at bildet av mennesket trer tydeligere frem. Dette mener jeg er både 

subjektivering, det å bli til, og tilhørighet i samhandling med andre. Når alle elevene har laget 

sin dukke, med klær og tilbehør, og dette stilles ut i klasserommet, ser man både det 

individuelle, men også fellesskapet.  

I «Pedagogisk kunst» (2011) sier Steiner at forut for naturfagundervisningen, skal mennesket 

beskrives for elevene. Når barna er rundt ni år skal læreren gjøre elevene oppmerksomme på 

menneskets ytre skikkelse; hode, kropp, armer og ben.  

«Det er bra hvis man da vekker barnas forståelse for forskjellen mellom den tjeneste 

som føttene yter menneskets kropp, i det de bærer den og gjør det mulig for den å 

arbeide på forskjellige steder hvor den må leve – og i motsetning til det den tjeneste 

som armene og hendene yter, som mennesket ikke behøver for å bære sin egen kropp, 

men som det kan arbeides fritt med.» (s. 74) 

Jeg mener Steiners uttalelse viser det Biesta (2017) kaller «å komme til verden». (s. 27) Biesta 

sier at en slik orientering ikke bare handler om hvordan vi bringer verden til barna, men også 

– eller kanskje først og fremst – hvordan vi hjelper elevene med å involvere seg i verden, og 

på den måten kommer de til verden. Biesta sier også at dette er dialogens vei, og det er 

langsomhetens vei. Vi lever i en utålmodig tid, men en utdanning som ikke ber barnet om å 

tilpasse seg, krever tid. Biesta sier at «Men i det lange løp kan det vise seg å være den eneste 

holdbare veien...». (s. 26) 

Vi har i det ovennevnte sett at lærere jobber for selvstendighet og at individet skal få plass i 

fellesskapet, en forståelse av at utvikling ikke er skjematisk og noen pedagogiske grep.  
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5.3.2. Hva tidligere elever sa om På egne ben, subjektivering og tilhørighet  

Jeg opplevde at begge informantene så tilbake på krisen, veien gjennom dem og frem til 

refleksjon som betydningsfulle hendelser i deres liv. Selv om livet er preget at store og små 

hendelser med jevne mellomrom, og jeg ikke tok del i hele biografien, følte jeg at begge så på 

dette året som betydningsfullt.  

Abigail fortalte om livet også etter tiårsalder og hvordan tiden etter var preget av mobbing og 

vold. Likevel mente hun selv at hendelsene da hun var mellom 9 og 10 år: dødsfallet til 

bestemor, lærerens fortellinger og sorgen som fikk bryte ut, sammen med store øyeblikk av 

erkjennelse fra lærere, var det som bar henne gjennom særlig vanskelige år på 

ungdomsskolen. Abigail fortalte at hun alltid har lest mye, og hun tror fortellingene har vært 

redningen for henne. Men en ting er å lese selv, en annen ting er å høre en annen fortelle – 

med innlevelse og forståelse. Abigail fortalte at en annen lærer fortalte «Frendeløs» for 

elevene i fagtimene, og at hun opplevde det slik:  

«Jeg følte meg ganske familie-løs under «Frendeløs». Men at det går bra til slutt, at 

han kommer til sine egne og at han har vært savnet og ønsket .... det var... ja. Jeg tror 

det har virket utrolig sterkt på meg og gitt meg et slags fremtidshåp.» 

Abigail fortalte også hvordan fortellingene påvirker henne i voksent liv. Når hun for eksempel 

er i skogen, så husker hun historiene knyttet til bonden. Når hun svinger øksen for å hogge 

ned et tre, ja da er hun selv Isak Sellanraa, hovedpersonen i boken «Markens grøde». 

Gjennom intervjuet kom Abigail gang på gang tilbake til hvor viktige disse fortellingene 

hadde vært for henne, og for at livet hennes kunne da en god kurs etter hvert. Hun selv 

oppfatter at disse gode stundene og opplevelsene på skolen gjør at selv om 90% av livet var 

vanskelig, så kan hun som voksen fokusere på de 10% - fordi de til gjengjeld var så utrolig 

gode og pleiende for henne. 

Går vi tilbake til Oevermann, vil jeg hevde at Abigails fortelling viser at hun som regel 

beveget seg mye mellom traume-kriser og avgjørelses-kriser, og mer sjelden utvungne kriser i 

det private, mens skolen gav henne anledning til mer av de utvungne krisene gjennom 

estetiske valg. For eksempel da hun sydde fløyteposen sin med andre sting enn det læreren 

hadde sagt, men likevel fikk anerkjennelse for sitt gode valg. Jeg tror at gjennom utvungne 

kriser kan elever i større grad få mulighet til å «sluttføre» kriseprosessen, og derigjennom få 

redskaper for å håndtere eget liv. I henhold til Biesta (2017) er dette den «langsomme vei», 
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den veien som ikke bare krever tid, men også er uten kontroll og sikkerhet for utfallet. 

Læreren kunne etterkontroller alle elevene at de gjorde oppgaven – brukte riktige sting – slik 

den var bestemt, slik at hun lettere kunne gi en vurdering av arbeidene. Det hadde vært 

praktisk for læreren. Men på hvilken bekostning for eleven?  

Ruths fortelling om å lete etter et indre kompass gjennom denne tiden, gav et rikt bilde på 

hvordan det er å være barn. Hun tegnet et bilde av noe hun gjorde aktivt ut av seg selv, men 

som hadde helt uante konsekvenser for henne. Ved hjelp av god støtte fra foreldrene, kunne 

hun faktisk våge å igjen teste ut hvor grensene for moral og etikk gikk. Ruth fortalte at bøkene 

hun laget i denne perioden har forundret henne som voksen. Hun hadde en egen tegnestil både 

før og etter. I perioden da hun hørte fortellinger fra Det gamle testamentet var alle tegningene 

hennes gude-aktig. Alle var formløse figurer uten ansikt, med store serker og hendene i 

geberder som var «Jesus-aktig», og alle var tegnet i lysende gule og oransje farger.  

«De er veldig så like alle sammen, og alle er sånn oransje-rød-gult. Alt er bare sånne 

varme farger, og alle menneskene er lysende, litt sånn engle-aktig. Det er veldig sånne 

engleaktige skikkelser ... Litt rart og egentlig ikke noe som jeg kan si hvorfor ble sånn, 

men .... men helt en annet tegnestil. Ja, for det var jo samme materielle og alt, men det 

var jo annet land og andre omgivelser, og mye varmere, og det hele var annerledes. 

Og det kan jo selvfølgelig henge sammen med det. Men da skulle man jo tro at det 

plutselig blir palmer og sånn ikke sant? Det kunne jo plutselig dukket opp litt om i 

min vanlige stil, så ville da dukket opp palmer og en elefant bakfra.» 

I intervjuet sa Ruth også at hun ikke skjønte hvor det mørke og det onde var, for det manglet 

ikke på det i fortellingene: mennesker som ble plaget og forfulgt. Men i hennes bøker er alt 

lyst og varmt. Hun har ikke hatt denne stilen siden, og da de hadde om Lofot-fiske, var 

bøkene hennes i fullstendig kontrast. Da var det blått og grønt, skarpe fjell og vill natur. Ruth 

sa at når hun nå så disse periodene opp mot hverandre, var det morsomt å se hvor 

kontrastfylte de periodene er. Hun husket gleden over å gå fra det inderlige, passive og 

altoppslukende, til det rå, ville og aktive. Hun husket beskrivelsen av slitet og strevet, om å ro 

til hendene blødde, være trøtt, sulten og likevel måtte fortsette å jobbe – og enda til ikke å vite 

om man lykkes. Ruth sa så:  

«Det er jo mye mer rått! Og egentlig kanskje mye mer fristende for meg, enn den 

fromheten som man nesten kunne bli helt oppslukt av. Ja, det føltes veldig strengt, det 
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der gude-blikket eller den dommen. Dommen som man på en måte feller over seg 

selv, eller som noen andre feller .... så helt i motsetning til den der råskapen; vi bare 

drar. Vi vet ikke hvor vi skal... ikke hvordan vi skal komme oss frem. Vi vet ikke 

hvordan det går på veien. Vi vet ikke om vi kommer frem. Vi skal ro til vi gråter, og 

kanskje kommer det ikke fisk likevel. Men vi skal kjempe på og ha en ... modig 

holdning, på en måte, mer sånn åpen, modig. Barskt forhold til verden.»  

Jeg opplever at Ruths fortelling om disse ulike undervisningsperiodene viser en vei fra det 

passive; å ta verden inn, til det aktive; å ta del i verden. Ruth gjennomgikk en krise. I møte 

med voksne som kunne hjelpe henne på vei fikk hun anledning til å gjenopprette tilhørigheten 

til verden rundt seg. Fortellingene, mener jeg, støttet også denne utviklingsveien, og det er 

derfor ikke tilfeldig i hvilken rekkefølge disse temaene blir presentert gjennom det fjerde 

skoleåret. Det er en vei, en overgang fra en tilværelse til en annen, og det kan se ut til at måten 

det tradisjonelt gjøres på i steinerskolene har noe for seg.  

Biesta (2017) skriver at subjektivitet ikke må forveksles med identitet, da identitet er noe som 

skiller oss, isolerer oss, fra andre. Subjektivitet er mer en fremvekst av noe, men det er heller 

ikke utvikling, fordi det er ikke lineært. Subjektivitet, sier Biesta, kan ses mer i retning av at: 

«..spørsmålet om menneskets subjektivitet, en tilnærming som utpeker en etisk kategori – 

ansvar – som «den essensielle, hovedsakelige og grunnleggende subjektivitetens struktur».» 

(s. 41)  

Jeg mener at Nome (2021) peker på det samme: læreren underviser hele klassen, det er ingen 

tilrettelegging for en elev, og det er tiltro til at elevene selv spør om det som er viktig for dem. 

Ingen tenker likt eller har like behov, men undervisningen gir rom for individuelle, indre 

opplevelser. Dette igjen, tenker jeg, vil være et bidrag inn i både til subjektiveringen og til den 

demokratiske tankegang, selv om det kan virke som et paradoks. Men som Vygotskij (2017) 

også hevder, er det gjennom det sosiale vi lærer å bli mennesker.  

Oppsummering og samling av tråder  

Slik jeg ser det, er det å ta ansvar noe som kreves for å vokse fram som et subjekt i verden. 

Dette ansvaret krever at barnet har voksne rundt seg som kan bidra med et av Oevermanns 

verktøy: erfaring og kunnskap. Kunnskap og erfaring bringer meg tilbake til Arendt (2006) og 

hennes essay «What is authority?». Selv om essayet ble skrevet for over 60 år siden, ser det 

ikke ut til at det er mindre aktuelt. Arendt sier at vi ikke lenger kan støtte oss til autentiske og 
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udiskutable erfaringer som deles av alle, dette er nå noe som tvert om er kontroversielt og 

forvirrende. Autoritet må ikke forstås som autoritet i seg selv eller makt. Slik jeg tolker 

Arendt har tvil erstattet tradisjoner, og som hun sier: «det moderne mennesket må vokte sin 

tro mot tvilen» (min oversettelse, s. 94).  Autoritet, i sin tid, var hjørnestenen i samfunnet som 

gav bestandighet og utholdenhet – som mennesket trenger, fordi det er dødelig, som igjen er 

både ustabilt og meningsløst. Biesta (2022) sier i ett av sine foredrag at skal demokratiet 

fungere, må de som har ledende roller «gi» frihet, og «kreve» voksen-het tilbake. Dette tenker 

jeg er gyldig for så vel et land, en familie, som i et klasserom. Jeg tror at der mennesket 

utviser voksen-het: er stødig, våger å gå den lange veien og viser utholdenhet, er det som kan 

være avgjørende for å møte et medmenneske i krise, og kan føre oss fram til frihet.  

Harboe (2021) nevnte Marleu-Ponty og det han kalte dette for den opprinnelige 

intensjonalitet. Det beskrives som den bestemmende måten vi er, handler og beveger oss i 

verden på. Handlingene blir grunnlag for nye handlinger, som igjen bidrar til å forme vår 

selvforståelse. Her opplever jeg at Ruth får en ny måte å samhandle med verden på, vist henne 

gjennom to svært ulike undervisningssituasjoner. Biesta (2017) holder frem de greske 

begrepene fra Aristoteles om poiesis (å frembringe), techne (hvordan det gjøres), praxis 

(handling) og phronesis (klokskap). Biesta mener at spørsmålet ikke er om undersivning er 

kunst eller vitenskap, «men hva slags kunst undervisningen egentlig er». (s. 31) Det 

pedagogiske spørsmål dreier seg ikke om hvordan ting skal gjøres, men en vurdering om hva 

som skal gjøres. På denne måten er undervisning innenfor praxis. Skillet mellom praxis og 

poiesis gir kunnskap om hvordan – techne. Men mest av alt, sier Biesta, trenger læreren 

praktisk klokskap – phronesis – for å kunne vurdere hva som må gjøres. Biesta sier at: «En 

lærer som har all den kompetanse en lærer måtte trenge, men som ikke er i stand til å vurdere 

hvilken kompetanse som behøves når, er en ubrukelig lærer.» (s. 158) I så måte blir 

fortellingene over stående som bilder på lærernes og oppdragerens evige pendling mellom 

techne og phronesis, phronesis og praxis, og den utviklingsvei også de voksne går, eller har 

mulighet til å gå, i møtet med det voksende barnet i krise.   

 

I denne oppgaven har jeg beveget meg fra å se på Biestas foredrag og tanker om 

subjektivering som avgjørende for å bli til et menneske som kan stå i verden, knyttet til 

Bostad og Harboes tanker om å høre til eller føle tilhørighet. Ideer fra Arendt er også lagt til, 

da særlig med vekt på autoritet og det som Biesta på sin side kaller voksen-het. Steiner 
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fremsetter ideer om hvordan barnet er i en krise når det vokser og vil fristille seg fra de 

voksne. Det er vist gjennom krisetypologien at kriser kan håndteres og man får nye redskaper 

for å møte nye kriser. Ut fra de funnene som er presentert, mener jeg å se at lærere i 

steinerskolen har et bevisst forhold til steinerskolens læreplan og til Steiners tanker om 

barnets utvikling. Lærerne viser også at de har en forståelse av at barnet skal bli seg selv 

(subjektivering) og at det trenger en sosial ramme (tilhørighet), og at det er lærerens rolle å 

være autoriteten. Fortellingene til de tidligere elevene mener jeg også at med all tydelighet 

viser viktigheten av voksne som tar på seg rollen som autoritet, og som våger å møte barna 

med det de har tilgjengelig – selv om utfallet ikke kan garanteres.   

Jeg mener at jeg har funnet grunnlag for å hevde at begrepet Rubicon blir forstått av lærere i 

steinerskolen, at Rubicon kan betraktes som en overgangskrise før puberteten, og at måten 

den oppleves innenfra viser hvor viktig det er at den voksne er seg bevisst sin rolle og på den 

måten kan bidra til at nye redskaper for å stå i eget liv kan vinnes.  

I neste kapittel vil jeg fordype disse tankene i refleksjonsdelen.  

 

 

 



6. Konklusjon 

I dette kapittelet skal jeg avrunde denne oppgaven ved å vise konklusjonen som svar på 

problemstillingen og forskningsspørsmålet. Jeg vil se på oppgavens begrensninger og komme 

med forslag til videre undersøkelser. Til sist vil jeg presentere noen personlige refleksjoner 

knyttet til temaet Rubicon, forståelsen av Rubicon og betydningen for å bli til og å høre 

hjemme i verden.  

 

6.1. Svar på problemstillingen  

Målet med denne oppgaven har vært å belyse et begrep som brukes i steinerskolen, både for å 

forstå begrepet og for å gi det en moderne kontekst. Forskningsspørsmålet var:  

 

Hva opplever lærere og tidligere elever som «nøkkelopplevelser», knyttet til begrepet 

«Rubicon», i det fjerde skoleåret? Hvordan kan dette ses i sammenheng med begrepene 

«subjektivering» og «tilhørighet»?  

 

Om jeg begynner med nøkkelopplevelsene, så opplevde jeg at både lærere og tidligere elever 

beskrev med rikt språk opplevelser knyttet til året mellom 9 og 10 år. Lærere snakket direkte 

om deres erfaringer med, tanker om og kunnskap rundt begrepet Rubicon og, vil jeg påstå, 

fylte det med ny kunnskap. Lærerne viste også gjennom sine fortellinger forståelse for en 

sårbar overgang og hvordan de forsøkte møtet dette med både omsorg, forståelse, 

tilrettelegging og arbeid. Jeg følte at lærernes klokskap og varme var påfallende, og deres 

ønske om å bidra var rørende. De tidligere elevene var begge utdannet steinerpedagoger, og 

hadde derfor kunnskap om Rubicon på en måte andre informanter uten tilknytning til 

steinerskolen som voksne muligens ikke ville hatt. Men deres fortellinger viste likevel et år 

med store omveltninger og mye sårbarhet. Den ene sa hun hadde tenkt mye på hvordan det 

ville gått med henne om hun ikke hadde gått på steinerskolen. Gjennom de fortellinger som er 

formidlet, kunnskapen og innsikten som er delt, og ikke minst entusiasmen, mener jeg å ha 

besvart spørsmålet om hva informantene opplevde som nøkkelopplevelser knyttet til Rubicon.   

 

På spørsmålet om subjektivering og tilhørighet, mener jeg også at oppgaven i omfattende grad 

har vist at lærere, pedagogikken, didaktikken og steinerskolens omfattende filosofi legger til 

rette for å bidra til subjektivering og tilhørighet. Jeg mener også at de tidligere elevenes 

fortellinger viser graden av viktighet i at voksne er tilstedeværende og har autoritet i kraft av 
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kunnskap og erfaring, og at fagene – og da særlig fortellingene – har en nærmest avgjørende 

funksjon for hvordan subjektiviteten kan utfolde seg. Tilhørighet er litt mer vagt beskrevet, 

men som del av teorier om sosialisering, så mener jeg det trer frem et tydelig bilde av hvordan 

lærerne hele tiden søker å bidra til gode sosiale vilkår for elevene. Gjennom de tidligere 

elevenes fortellinger ble det tydelig hvordan brudd og gjenopprettelse av tilhørighet var en 

viktig del av opplevelsene i denne alderen. I begynnelsen av oppgaven tok jeg med et 

spørsmål fra Biestas (2022) foredrag, en utfordring om å se om steinerskolens fokus på 

kunstnerisk arbeid kan bidra til subjektivering. Gjennom de fortellinger som er gitt fra 

informantene, vil jeg hevde: Ja. Men det forutsetter at steinerskolen og dets lærere forstår hva 

som ligger til grunn, hva kilden er – barnets utvikling og kriser, pedagogikkens innhold og 

muligheter, sett i sammenheng. Mister vi sammenhengene av syne, tror jeg vi mister noe 

uendelig viktig som vi kanskje ikke forstår rekkevidden av.  

Jeg tenker også at Biestas tanker er verdifulle for den videre utviklingen av steinerskolens 

pedagogikk og lærerens både utvikling og arbeid. Biestas tanker om lærerrollen, sammen med 

det Nome (2021) beskrev om Arendts tanker om konservatisme og lærerens oppdrag med på 

stå på kanten mellom elevene og verden, er viktig å ha med i bevisstheten for morgendagens 

pedagoger.  

 

 

6.1.1. Begrensninger og forslag til videre undersøkelser 

 

Som nevnt tidligere opplever jeg at en svakhet med denne oppgaven er at alle informantene er 

knyttet til steinerskolen også i dag. Derfor er et av mine forslag til videre forskning å intervjue 

tidligere elever uten tilknytning til steinerskolen i dag og se på hva de husker om året mellom 

9 og 10. Det kunne vært interessant å se likheter og ulikheter mellom tidligere elever i 

steinerskolen og elever som ikke har gått i steinerskolen: hvordan husker de Rubicon-året? 

 

En annen ting som jeg har tenkt mye på er de helsemessige konsekvensene av skolegang. Her 

mener jeg det også er mye å hente av kunnskap for å skape en bedre skole. Steinerskolens 

fokus på de kunstneriske fagene kunne vært utforsket både med tanke på helse, men også 

subjektivitet – det kom jo tidvis fram i denne oppgaven at det personlige uttrykket gav 

grobunn for å føle seg sett og anerkjent. Vi har i tillegg vært gjennom noen usedvanlige år 

med covid-tiltak, stengte skoler og strenge kriterier for omgangsformer. Hvordan påvirker 

dette barna, og hva husker de selv om vi intervjuer dem i 2030? 2040? De barna som hadde 
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sin Rubicon-krise mellom 2020-2022?  

Den tredje vinklingen som har dukket opp under intervjuer og andre samtaler, er forskjeller og 

likheter mellom krisene i niårsalder og tolvårsalder. Jeg tror at disse to krisene har mye med 

hverandre å gjøre, men at de uttrykker seg vidt forskjellig. Jeg mener de med fordel kan 

utforskes for å bidra til en forsterking av faginnsatsen som kan gjøre si de korresponderende 

skoleårene. 

 

6.2. Egne refleksjoner  

Først og fremst har denne prosessen gjort meg svært ydmyk overfor det arbeidet som legges 

ned hver dag av lærere. Hvordan de møter og ser elevene så godt de kan – med alt annet 

ansvar som også henger over dem. Dette ble særlig klart for meg under intervjuene med 

tidligere elever. Jeg er så takknemlig for at de var så villige til å dele av sine historier med 

meg. Det var flere ganger under intervjuene at jeg ble dypt rørt og måtte tørke bort en tåre 

eller to. Så også under bearbeidelsen av intervjuene. Dette er nok også fordi temaet berøre noe 

dypt og sårt i meg selv. Jeg husker selv svært god min barndom og årene da jeg var mellom 9 

og 11. Sett retrospekt, og særlig etter alt jeg har lest, så skjønner jeg at dette er knyttet til en 

sorg under tyngden av å «vite» at jeg måtte «bryte» med familien min for å bli meg selv. 

Familieforholdene var ikke bare enkle, og tillegg mistet jeg min morfar og mormor som betød 

svært mye for meg. Når alt går i oppløsning rundt deg og du ikke har klare rammer, hvordan 

frigjør du deg selv da? 

Dette har gjort til at jeg har en fornyet ærbødighet og takknemlighet overfor det Steiner har 

sagt om krisen barnet står i midt i barndommen og det han fremsatte av ideer, praktiske 

forslag og omsorg med tanke på hvordan voksne måtte hjelpe barna gjennom denne tiden.  

 

I løpet av årene som masterstudent snakket jeg med flere lærere som lurte på hvorfor jeg 

skrev om niåringen? Tolvåringen er da mer utpreget og viktig å forstå, var argumentet. 

Temaet kom opp i flere av intervjuene. Gjennom erfaringsdeling og lesing av litteratur, har 

jeg forstått av 9 og 12 år er tett forbundet, men at niåringens overgang er den subtile, uttalte 

starten på puberteten, mens tolvåringens overgang blir tydelig på utsiden. Begge er de kriser 

og bør håndteres deretter. Men jeg tror likevel å forstå den stille, indre kampen niåringen går 

gjennom er avgjørende for hvordan tolvåringen kan få uttrykke seg. Jeg tror at niåringens 

indre brytning med fortiden, med familien, med vennene, med autoriteter må møtes med den 

dypeste forståelse, trygghet hos oss voksne, våkenhet for barnets egentlige spørsmål på en god 
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og pleiende måte kan møtes med det steinerpedagogikken har å tilby – men det krever våkne 

lærere. Det krever at lærere får innsikt i motivene bak steinerpedagogikken uttrykk og forstår 

ikke minst seg selv som pedagog, oppdrager, voksen og autoritet.  

 

Jeg mener at denne oppgavens viktigste bidrag ligger i å både levendegjøre et begrep, men 

også gi grobunn for lærerens egenutvikling som medmenneske. I møtet med elever trenger 

lærere gode redskaper for å stå i et krevende yrke. Jeg vet at mitt arbeid ikke slutter her, at det 

siste punktum i denne oppgaven kun er starten på et nytt kapittel. Jeg håper at mange 

pedagoger, oppdragere og andre interesserte blir med på reisen videre. 
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Appendiks A – Introduksjonsbrev og samtykkeerklæring  

Vil du delta i forskningsprosjektet «Rubicon – et begrep i steinerskolen»? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

hvordan lærere oppfatter undervisningen i det fjerde skoleåret i steinerskolen, og hvordan 

tidligere elever husker året det var mellom 9 og 10 år i skolen. I dette skrivet vil du få 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 

Formålet er å undersøke om begrepet «Rubicon» har en levende tilstedeværelse i læreres 

hverdag i møte med elevene, og om vektlegging av denne alderen i læreplanen kan ha skapt 

avtrykk hos tidligere elever. Prosjektet er en masteroppgave.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Steinerhøyskolen i Oslo.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget består av pedagoger i Steinerskolen, både tidligere lærere, lærere på 4. trinn og 

5. trinn, samt tidligere elever.  

Hva innebærer det for deg å delta? 

Dersom du velger å delta i prosjektet innebærer det at du deltar i et gruppeintervju, som vil ta 

form mer som en samtale. Samtalen vil ta omtrent 45 minutter. Spørsmålene vil handle om 

dine opplevelser og erfaringer i møte med 9-åringen, eller hva du husker fra denne tiden. Det 

vil også omhandle tanker om og erfaringer fra at Steinerskolens læreplan tar utgangspunkt i 

barnets utvikling, og i denne sammenheng med vekt på hva som skjer i det fjerde skoleåret. 

Under intervjuet vil det bli gjort lydopptak og notater.  

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 
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vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.    

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Det vil være meg selv, Line Tandberg Bråthen (student), og Helena Selsfors (veileder) 

ved Steinerhøyskolen som har tilgang til intervjuenes innhold. Datamaterialet vil kun 

lagres kryptert på ekstern harddisk. Bakgrunnsopplysninger vil bli anonymisert, og i 

stedet for navn vil det stå «pedagog 1» eller «pedagog 2», eller «person 1» eller «person 2», 

eller fiktive navn.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter 

planen er i juni 2022. Opptak og innhentede opplysninger vil slettes ved prosjektslutt.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi 

av opplysningene, 

• å få rettet personopplysninger om deg,  

• å få slettet personopplysninger om deg, og 

• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Steinerhøyskolen har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 
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Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

Steinerhøyskolen ved Line Tandberg Bråthen, enten på e-post 

line.brathen@steinerskolen.no eller på telefon: 92044604. Veileder for oppgaven, Helena 

Selsfors, kan også kontaktes på e-post helena@s-waldorf.se eller på telefon: +46 0121-247 

14.  

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

på telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Helena Selsfors                                                 Line Tandberg Bråthen  

Prosjektansvarlig     Student 

(Forsker/veileder) 

 

 

 

 

 

Samtykkeerklæring på neste side  

mailto:line.brathen@steinerskolen.no
mailto:helena@s-waldorf.se
mailto:personverntjenester@nsd.no
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Rubicon – et begrep i 

steinerskolen», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i personlig intervju 

 at mine opplysninger kan lagres frem til prosjektslutt 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendiks B – Intervjuguider  

Spørsmål til intervju gruppe A – Lærere i 4. klasse 

• Hva forbinder du med begrepet “Rubicon”?   

• Hvordan har du jobbet med elevene ut fra dette begrepet?   

• Hva er din erfaring med barnet i denne alderen, sett opp mot begrepet «Rubicon»?   

• Hva vil du si er karakteristisk for denne alderen?  

• Hva er din erfaring at endrer seg mest i denne alderen? 

• Hva vil du si kan være fordelen ved å ta høyde for ideen om «Rubicon»? 

• Hva tror du kan være den langvarige effekten på elevene ved å ha en bevissthet rundt 

hvordan steinerskolene vektlegger «Rubicon»? For eksempel som voksne? Hva tror du 

de husker? Tror du det gjør en forskjell?  

• Hvilken forskjell for både elever og lærere tror du det har at læreplanen skaper rom for 

«Rubicon-året»? 

• Si noe om fordeler og ulemper du ser eller opplever ved å ha en læreplan som knytter 

fagutvikling og barns utvikling sammen.  

 

Spørsmål til gruppe B – Lærere i 5. klasse. 

• Hva forbinder du med begrepet «Rubicon»?  

• Fortell hvilke endringer du opplever i elevgruppen fra forrige skoleår til dette 

skoleåret.  

• Hvordan har undervisningen endret seg fra forrige år til dette året?  

• Hva tror du elevene selv opplever mest av forandring i undervisningen?  

• Hva ser du helt konkret at har endret seg i elevenes samhandling med lærestoffet?  

• Hva tror du kan være den langvarige effekten på elevene ved å ha en bevissthet rundt 

hvordan steinerskolene vektlegger «Rubicon»? For eksempel som voksne? Hva tror du 

de husker? Tror du det gjør en forskjell?  

• Hvilken forskjell for både elever og lærere tror du det har at læreplanen skaper rom for 

«Rubicon-året»? 
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Intervjuguide for gruppe C – Ekspertgruppe  

• Hva forbinder du med begrepet “Rubicon”?   

• Hvordan har du jobbet med elevene ut fra dette begrepet?   

• Hva er din erfaring med barnet i denne alderen, sett opp mot begrepet «Rubicon»?   

• Hva vil du si er karakteristisk for denne alderen?  

• Hva er din erfaring at endrer seg mest i denne alderen? 

• Hvordan tilnærmer du deg læringen, oppleggene til timene for denne aldersgruppen?  

• Si noe om hvordan du opplever fortellerstoffet i 4. klasse. Hvordan tror du det 

påvirker barna?  

• Hva observerer du blant barna i klassen når du forteller fra det utvalgte 

fortellerstoffet?  

• Hva vil du si kan være fordelen ved å ta høyde for ideen om «Rubicon» for deg som 

lærer?  

• Hvilken forskjell for både elever og lærere tror du det har at læreplanen skaper rom for 

«Rubicon-året»? 

• Hva tror du kan være den langvarige effekten på elevene ved å ha en bevissthet rundt 

hvordan steinerskolene vektlegger «Rubicon»? For eksempel som voksne? Hva tror du 

de husker? Tror du det gjør en forskjell?  

 

Intervjuguide til gruppe D – Tidligere elever i steinerskolen  

 

• Fortell: hva husker du fra ditt 4. skoleår, det året du var mellom 9 og 10 år.  

• Fortell om en hendelse som gjorde spesielt inntrykk på deg. 

• Hva husker du fra undervisningsstoffet dette året?  

• Hvilke fortellinger / fag gjorde mest inntrykk på deg? Hvorfor?  

• Hvilke grunner tror du det er for å velge akkurat dette fortellerstoffet?  

• Hva tror du fortellerstoffet gjorde for deg? Tror du det preger deg som voksen? 

Hvorfor / hvorfor ikke?  

• Hvis du tror det gjorde en forskjell for deg å gå på steinerskolen, hva tenker du denne 

forskjellen er? Faglig, sosialt, annet?  

 


