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Forord 

Denne oppgaven begynte på sett og vis i 2014 da jeg på oppfordring fra Willy Winther startet 

på sosialpedagogikkstudiet ved Steinerhøyskolen i Oslo. Livet er imidlertid ikke strukturert 

etter en like velordnet plan som studiet. Samme år ble vår yngste sønn Isaia født, og året etter 

kom Ismael. Vi flyttet ut på en (nesten) øde øy, skulle bli selvberget, fikk geiter og begynte en 

utdanning i biodynamisk jordbruk. Det viste seg uforenelig med studiet i sosialpedagogikk, og 

to og et halvt år inn i utdanningen måtte jeg avbryte. Ikke av innholdsmessige grunner, men 

fordi tiden ikke lot seg føye av ambisjonene. Snart åtte år er gått, og mye er annerledes. Tiden 

har brakt en fylde til perspektivene, og denne oppgaven hadde ikke kunnet få den form den nå 

har for fire år siden. Etter diverse forsøk på å starte gårdsdrift og erfaring med 

melkeproduksjon, kom Cora til familien. Da verden ble snudd på hodet i 2020, vi plutselig sto 

uten arbeid og bolig, og min far fikk en svært alvorlig kreftdiagnose var det lite som tilsa at 

jeg skulle ta opp igjen studiet i sosialpedagogikk. På grunn av min erfaring fra 

sosialpedagogisk arbeid fikk jeg imidlertid jobb ved en privat omsorgsbolig. Gjennom 

intuisjon fant vi et småbruk som vi fikk kjøpt, med avgjørende økonomisk støtte til et 

(vanvittig) renoveringsprosjekt fra mange hold, men der særlig min far viste en ubegrenset 

tillit og tiltro til at det skulle gå. Dermed var livssituasjonen en annen. Og mens jeg rev gulv 

og vegger og jobbet langvakter ved boligen, slo tanken meg at om jeg noen gang skulle 

fullføre utdanningen, måtte det bli nå. Det forrykket selvfølgelig ytterligere en allerede 

uholdbart skjev fordeling av ansvaret for den daglige driften av hverdagen. Dette ble ikke 

forbedret ved at jeg valgte et tema for oppgaven som jeg underveis forsto at var alt for 

omfattende for en bacheloroppgave. Jeg har derfor underveis måttet skjære ned, avgrense 

ytterligere, og klippe ut hele kapitler. Og til tross for at jeg ikke har hatt mulighet til å 

inkludere en praktisk del med malerier i oppgaven, hvilket jeg opprinnelig hadde intensjon 

om, har dypdykket i Steiners pedagogiske foredrag og steinerskolens maletradisjon åpnet 

fagets potensiale på en ny og verdifull måte. 

Det er mange som har bidratt på forskjellig vis til denne oppgaven. Først av alt vil jeg takke 

Willy som ga støtet til denne kronglete veien, og som inspirerte med sine overraskende 

perspektiver og tilnærminger, men som dessverre krysset terskelen alt før jeg fikk begynt på 

studiet. Jeg vil takke Odd Lindbråten for at han tidlig viste vei inn i kunstens forvandlende 

kraft, og som en inngangsport til en høyere erkjennelse, og for utallige dyptgripende samtaler 

opp gjennom årene. Jeg vil også takke Bente Edlund for verdifull veiledning og tøying av 

rammene de første årene på studiet, og for påminnelser om at det stadig var mulig å fullføre 
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studiet. Jeg vil takke min far, Karsten Jørgensen for at han, helt til det siste, viste hvordan 

man med fullkommen ro kan innta flere perspektiver, og for uvurderlig støtte gjennom de 

mange krumspring og utfordringer livet har hatt å by på. Takk til min veileder Marius W. 

Gran for gjennomlesning av tekst, viktige kommentarer, oppmuntring og påminnelser om 

korrekt kildebruk i innspurten på oppgaven. En stor takk også til min mor, Anne-Mette Stabel 

som, på tross av å ha stått midt i sorgen etter at pappa døde, har bidratt både med barnepass, 

gjennomlesning og kommenterer til teksten og litteratur og mye annet. Størst takk går til min 

kjære Ludovica for at hun har holdt ut, ikke bare i innspurten på oppgaven, der jeg har vært 

fullstendig fraværende, men også gjennom åtte år med kronisk skjevfordeling av ansvaret for 

den daglige driften av hverdagen. 

 

Skjønhaug 24. april 2022 

Johannes Stabel 
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Innledning 

Høsten 2021 ble jeg ansatt ved Steinerskolen på Hedemarken som (blant annet) malelærer for 

5. og 6. klasse, samt for tre ulike «baser» - det vil si klassegrupper i den helsepedagogiske 

skolen. Jeg hadde tidligere blant annet undervist i maling for elever ved helsepedagogisk 

videregående Steinerskole på Skjold, og har gått billedkunståret ved Steinerhøyskolen. Det 

var allikevel et nytt felt for meg, og jeg ble derfor nødt til å orientere meg på nytt. Jeg forsøkte 

å få innblikk i hvordan det hadde blitt arbeidet tidligere ved skolen, så på hva de andre 

klassene hadde gjort og snakket med lærere som hadde hatt maling på de forskjellige trinnene 

i grunnskolen. Det som slo meg, var hvor forskjellig det ble arbeidet med maling fra lærer til 

lærer. De ga tydelig uttrykk for at det i stor grad var opp til meg å finne ut hvordan jeg ville 

arbeide, og hvordan jeg utformet oppgavene. Dette kan tolkes som en støtte til den 

pedagogiske og kunstneriske friheten. På den annen side: Om man ikke kan gjøre feil blir det 

også vanskelig å vite hva som er riktig. Og hva er «riktig» maleundervisning i Steinerskolen, 

eller for å si det på en annen måte: Hva er god steinerpedagogisk maleundervisning?  

På bakgrunn av disse erfaringene har jeg kommet frem til følgende problemstilling: 

Hva skal vi med maling i Steinerskolen? 

Jeg søker å finne ut hva intensjonen er med maleundervisning i steinerskolen, hvordan 

intensjonen er tenkt oppnådd gjennom maleundervisningens utforming, og hvordan 

progresjonen best kan legges opp for at intensjonen med malefaget blir til god 

steinerpedagogisk undervisning. 

I drøftingsdelen ser jeg nærmere på hvordan maleundervisningen i steinerskolen kan legges 

opp, med utgangspunkt i det som har kommet frem i kildene, for best mulig å følge Steiners 

pedagogiske intensjon. Jeg drøfter også om det burde legges tydeligere føringer for malefaget 

i læreplanen og om kompetansemålene da bør bli mer omfattende. 

Kilder og metoder  
For å svare på problemstillingen har jeg valgt tre forskjellige kildetyper; Steinerskolens nyeste 

læreplan, utvalgte foredrag av Steiner og to bøker som behandler malefaget i Steinerskolen. 

Steinerskolens læreplan gir noen anvisninger for hvordan man kan arbeide med farge på de 

ulike trinnene. Det er allikevel ganske sparsomt, og det legges i stor grad opp til at læreren 

selv utformer undervisningen. Dette er ikke nødvendigvis galt, men det gjør det berettiget å 

spørre om det var Steiners intensjon at malefaget skulle utformes helt fritt av læreren, eller om 
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han har gitt like spesifikke anvisninger til fremgangsmåter som for for eksempel matematikk 

(se Steiner, 2011, s. 13-14; 1971, s. 123; 1978, s. 58-69, 88-89, 96-98). Derfor var det 

nødvendig å undersøke Steiners begrunnelse for, og perspektiver på kunstundervisning 

generelt og maleundervisning spesielt. Jeg har nærlest et forholdsvis stort antall pedagogiske 

foredrag for å få et utfyllende bilde av Steiners beskrivelser, da han ikke presenterte dette 

inngående i ett enkelt foredrag. Jeg har også valgt to bøker som begge tar for seg malefaget i 

steinerskolen. Begrunnelsen for at jeg har valgt nettopp disse to bøkene er at de representerer 

to ganske ulike tilnærminger til malefagets utforming. 

Dette er tre svært ulike kildetyper som rommer ulike aspekter av malefaget i steinerskolen: En 

læreplan, to bøker som beskriver en praksistilnærming og foredrag av Steiner. 

Læreplanen 
Steinerskolens læreplaner er utformet dels på grunnlag av Steiners ideer, dels på 

praksistradisjonen i Steinerskolene og dels de ytre kravene som stilles fra det offentlige, samt 

av de personer som har utformet den og strømninger i tiden planen blir til (Stabel, 2016).  

Læreplaner utgjør en egen kildegruppe, de er forpliktende dokumenter som er godkjent av 

utdanningsmyndighetene. Steinerskolens læreplan inneholder både erfaringer og tradisjoner 

fra praktisk arbeid i steinerskolene, samt beskrivelse av formål for hvert av fagene, samtidig 

som læreplanen også er et dokument som speiler utdanningspolitiske intensjoner og krav 

(Stabel, 2016).   

Jeg har her valgt å kun forholde meg til den nyeste læreplanen fra 2020, da dette ikke er en 

analyse av beskrivelsen av faget gjennom de planene som har blitt utarbeidet opp gjennom 

steinerskolens historie. Når jeg i det følgende skriver læreplanen henviser det derfor til 

steinerskolens læreplan fra 2020, om ikke annet er spesifisert.  

Tradisjonen 
Praksistradisjonene i Steinerskolen har blitt til i løpet av de drøyt hundre år som har gått siden 

den første Steinerskolen ble startet i Stuttgart i 1919. Den har levd muntlig i det 

steinerpedagogiske miljøet og etter hvert blitt skriftliggjort i artikler, læreplaner og bøker 

(Stabel, 2016). Forfatterne av de to bøkene jeg har valgt å benytte som representanter for 

praksistradisjonen har lang og bred erfaring fra kunstundervisning i steinerskolen. Den ene 

boken er «Kunstundervisningen i Steinerskolen – Maling og tegning» av M. Jünemann og F. 

Weitmann. Den andre boken har tittelen «Painting and Drawing in Waldorf Schools, Classes 

1 to 8» av T. Wildgruber. Alle tre forfatterne kommer fra Tyskland. Flere kilder hadde vært 
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nødvendig for en fullstendig behandling av tradisjonen knyttet til maling i steinerskolen. Med 

begrensningene i oppgaven og fordi praksistradisjonen her kun utgjør ett av tre perspektiver 

var det nødvendig å begrense omfanget til de to nevnte bøkene. 

Rudolf Steiner 
Når det gjelder Steiners egne anvisninger for maleundervisningen er det mer komplisert. Jeg 

har ikke funnet at Steiner har angitt hvordan maleundervisningen skal utformes. Derfor 

bygger min undersøkelse av Steiners anvisning for malefaget dels på et utvalg av de 

pedagogiske foredragene og dels på de mer anekdotiske anvisningene han presenterte. Utfra 

dette forsøker jeg å forstå hva som kan være Steiners intensjon med faget og hvordan 

intensjonen er tenkt realisert. Til denne delen har jeg valgt å hovedsakelig bruke 

foredragsrekkene «Almen menneskekunnskap» (Steiner, 2008) og Metodisk-didaktisk kurs 

(utgitt med tittelen «Pedagogisk kunst»)(Steiner, 2011), men jeg har også benyttet «Kunsten å 

undervise» (Torquay-foredragene fra 1924)(Steiner, 1978), «Oppdragelsen og tidens åndsliv» 

(Ilkley-foredragene fra 1923)(Steiner, 1971), «Menneskeerkendelse og undervisningens 

udforming» (åtte foredrag i Stuttgart 1921)(Steiner, 1999b), «Oppdragelseskunstens åndelig-

sjelelige grunnkrefter» (Oxford-foredragene fra 1922)(Steiner, 1984) samt K. Stockmeyers 

læreplan fra 1955 (Stockmeyer, 2016), som hovedsakelig er en tematisk sammenstilling av 

uttalelser fra Steiner. Det er et forholdsvis stort antall foredragsrekker. Dette skyldes, som 

nevnt, at jeg ikke har funnet at Steiner har gitt en beskrivelse av malefaget og dets betydning i 

ett foredrag, men nevner det ved flere anledninger. Dette har gjort at jeg, av plasshensyn, ikke 

har anledning til å gå inn på de enkelte foredragsrekkenes kontekst og de ulike 

sammenhengene de har blitt gitt i. 

Avgrensning 
Som avgrensning for oppgaven har jeg valgt å kun se på malefaget for skoleårene 2. – 6. 

klasse. Grunnen til dette er at Steiners pedagogikk tok utgangspunkt i at første skoleår var det 

som etter reform 97 har blitt 2. klasse. Den øvre avgrensningen ved 6. klasse skyldes at både 

læreplanen og de to bøkene som representerer praksistradisjonen angir en sterk endring av 

maleøvelsene etter 6. klasse (Steinerskoleforbundet 2020 s. 152; Jünemann og Weitmann 

2019 s. 84; Wildgruber 2019 s. 250). Det er derfor mest hensiktsmessig å avgrense oppgaven 

til disse årene, da det ellers hadde blitt for omfattende. Det er også hensiktsmessig fordi det 

tradisjonelt har blitt arbeidet med akvarellfarger vått-i-vått på disse trinnene, mens det fra 

syvende klasse er større fokus på sort-hvitt-tegning og en annen maleteknikk og materiale i 

forbindelse med sjiktmaleriet som introduseres i 7. klasse (Steinerskoleforbundet 2020 s. 152, 
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Jünemann og Weitmann 2019 s. 84, Wildgruber 2019 s. 250). Et aspekt som gjør denne 

avgrensningen unaturlig, er at kompetansemålene i læreplanen gjelder for fullført 7.klasse. 

Jeg har allikevel valgt å holde på avgrensningen 2. – 6. da det er mer naturlig å avgrense det 

innenfor det teknikkmessig enhetlige.  

Oppbygning av oppgaven 
Først presenterer jeg de tre kildekategoriene og gir en innføring i de perspektiver jeg har 

funnet der gjennom nærlesing av henholdsvis en rekke av Steiners foredrag, bøkene som 

representerer praksistradisjonen og Steinerskolens læreplan.  

Deretter følger drøftingskapittelet hvor jeg sammenholder perspektivene i de to bøkene sett 

opp mot Steiners anvisninger og pedagogiske grunnmotiv som jeg har trukket frem i de 

aktuelle kapitlene. Deretter holder jeg dette opp mot læreplanen og drøfter på hvilken måte 

intensjonene med malefaget kommer til uttrykk, og hvordan de er tenk realisert i malefagets 

progresjon. Avslutningsvis drøfter jeg kort om det burde legges sterkere føringer i læreplanen 

for malefaget, og om det er grunn til å utvide kompetansemålene.  

Sosialpedagogikk og malefaget 
Da jeg begynte arbeidet med bacheloroppgaven, hadde jeg tenkt å undersøke malefagets rolle 

i forhold til elever i den helsepedagogiske skolen. Dette både fordi dette er en 

bacheloroppgave i sosialpedagogikk, men også fordi jeg underviser maling for denne 

elevgruppen. Som Steiner sier i «Det helsepædagogiske kursus» (Steiner, 2007), må man som 

oppdrager av det han kaller ufullstendig utviklede barn først skaffe seg en «(…) virkelig 

indgående erkendelse af opdragelsespraksis for sunde børn.». (Steiner, 2007, s. 9). Steiner 

beskriver videre i foredragsrekken hvordan oppdragelse og pedagogikk for denne gruppen 

barn må ta utgangspunkt i det som regnes som normal oppdragelse og pedagogikk, og utfra 

dette, tilpasse den pedagogiske utformingen til det enkelte barn, med hensyn til barnets 

spesielle utfordringer (Steiner, 2007). Jeg forsøkte derfor å finne hva som var den «normale» 

praksis, hvilket jeg ikke fant. Dermed dreide oppgaven seg etter hvert mot å finne ut av hva 

som er den normale progresjonen i malefaget. Jeg har imidlertid ikke glemt mine venner i den 

helsepedagogiske skolen, men på grunn av plasshensyn er det ikke mulig å inkludere dette 

perspektiv her. Jeg tror likevel, med støtte i Steiners utsagn om å ta utgangspunkt i det 

normale, at noe av det jeg her har kommet frem til vil være av verdi for tilnærmingen til 

maleundervisningen også for denne elevgruppen. 
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Kildegrunnlaget 

«For man skal ikke bare selv gi en kunstnerisk undervisning, barna må selv begynne å 

arbeide kunstnerisk, (...)» (Steiner, 1978 s. 76) 

I dette kapittelet presenterer jeg de tre kildegrunnlag jeg har valgt som inngangsport til å 

undersøke malefaget. Først gir jeg en innføring i Steiners pedagogiske grunnmotiv, 

hovedsakelig basert på et utvalg av de pedagogiske foredragene. Her har jeg funnet tre ulike 

kategorier for Steiners begrunnelse for kunstens rolle i steinerpedagogikken. Disse 

kategoriene bruker jeg så for å se nærmere først på de to bøkene og til slutt læreplanen.  

 

Steiners pedagogiske ide med særlig henblikk på 
kunstundervisningen  
«Det beste vi kan bidra med i oppdragelsen, det er nettopp viljesoppdragelsen (…)» 
(Steiner, 2008, s. 175) 

Historisk kontekst 
Kai Skagen sa på lanseringen av sin steinerbiografi «Morgen ved Midnatt» (Skagen, 2015) at 

han lenge ikke klarte å begynne å skrive, fordi, som han sa, det går ikke an å skrive «Rudolf 

Steiner ble født i 1861 i Kraljevec, i det som den gang var Østerrike-Ungarn». Hans liv og 

virke, og den samtiden han var en del av var så kompleks og sammensatt at det nesten er 

umulig å beskrive det kortfattet og meningsfullt. Skagen omtaler Steiner som «(…) den 

fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid (…)» (Skagen, 2015 s. 7), og tiden han levet i 

som den vestlige sivilisasjons idemessige krisetid (Skagen, 2015). Berg Eriksen kaller Steiner 

en «modernistisk krisetenker» (Berg Eriksen, 2011 s. 167), i en tid med store 

samfunnsmessige og idemessige endringer. G. Lachman beskriver Steiner som et 

«renessansemenneske» som befattet seg med hele spekteret av menneskelig erfaring 

(Lachman, 2007). Det jeg opplever som mest karakteristisk for Steiner er at han, til tross for et 

vell av tilsynelatende obskure ideer (Lachman, 2007; Skagen, 2015) om alt mellom J. G. 

Fichtes vitenskapslære (Steiner, 2009) til hvordan man fyller tynntarmen fra en ku med 

kamilleblomster (Steiner, 1958), samt påstått klarsynte evner (Steiner, 1999a), så fikk han 

virkeliggjort svært mange av sine ideer. At ideer skulle bli handling kan sies å være et av de 

viktigste anliggender for Steiner (Steinnes, 2004). Steiner hadde en enorm produksjon av 

bøker, artikler og foredrag, men utviklet også en ny kunstform (eurytmien), arkitektur og 

deltok på flere måter i realiseringen og det praktiske arbeidet med det monumentale 



13 
 

byggverket Goetheanum (Steinnes 2004). Han virket aktivt for reformasjon av samfunnslivet 

og gav impulser til fornyelse av blant annet vitenskapen, bankvesenet, landbruk, medisin, og 

pedagogikk (Steinnes, 2004; Stabel, 2014). Særlig betydningsfullt for Steiners senere arbeider 

var beskjeftigelsen med Goethe. I 1882 fikk Steiner oppgaven med å utgi J. W. v Goethes 

naturvitenskapelige skrifter (Steinnes 2004). I den forbindelse arbeidet Steiner med Goethes 

metamorfose- og fargelære, hvilket fikk stor betydning for hans senere kunstforståelse og 

pedagogikk (Weisser, 2020). I 1902 gikk Steiner aktivt inn i den esoteriske bevegelsen 

Teosofisk Samfunn. Dette har av flere blitt karakterisert som et brudd i hans biografi (Stabel, 

2014), men Skagen mener at det snarere er snakk om en naturlig «(…) fortsettelse av hans 

filosofi» (Skagen, 2015 s. 107). Hos teosofene fant Steiner en rekke begreper som han til dels 

fylte med eget innhold (Skagen, 2015), og som fikk stor betydning i hans beskrivelse av 

menneskets vesen og utvikling som er sentralt i pedagogikken. Steiner brøt med teosofene 

1912 og dannet Antroposofisk selskap. I 1919 ble den første Steinerskolen grunnlagt for barn 

av arbeiderne ved Waldorf-Astoria-fabrikken i Stuttgart (Stabel, 2014). 30. mars 1925 dør 

Steiner, 64 år gammel. 

Pedagogiske grunnmotiv 
Allerede på begynnelsen av 1900-tallet holdt Steiner foredrag med perspektiver på 

oppdragelse som han senere bearbeidet til en tekst med tittelen «Barnets oppdragelse» 

(Steiner, 2006). Her beskriver Steiner barnets utvikling på grunnlag av en forståelse av 

mennesket som bestående av kropp, sjel og ånd, en forståelse han allerede hadde gjort rede for 

i boken «Teosofi» som kom ut første gang i 1902, og som han senere bearbeidet og utga på 

nytt flere ganger (Steiner, 1972). Steiner beskrev sin forståelse av menneskets konstitusjon i 

mange foredrag og bøker de påfølgende årene. I forbindelse med etableringen av den første 

Steinerskolen (Waldorfskolen i Stuttgart) i 1919 ble disse perspektivene, sammen med 

perspektivene på barnets utvikling, særlig aktuelle og de fikk en mer utførlig behandling i 

foredragsrekkene Steiner holdt for de vordende lærerne ved skolen. Etter hvert holdt Steiner 

en lang rekke pedagogiske foredrag i forskjellige sammenhenger i flere land. I det følgende 

forsøker jeg å gi en kortfattet presentasjon av Steiners pedagogikk og forståelse av 

menneskets konstitusjon. 

Vesensleddene 
Steiner beskriver mennesket som bestående av, foruten det fysiske legemet, et livslegeme, 

som han ofte benevner som eterlegeme, og et astrallegeme, hvilket er et legeme for sjelen. 

Steiners sjelebegrep omfatter en tredeling av sjelen i følelses- og forenemmelsessjelen, 
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forstandssjelen, og bevissthetssjelen. I sjelen finnes også sjelekreftene tanke, følelse og vilje. 

Over sjelen har mennesket også tre åndelige «bestanddeler»: åndsselv, livsånd og 

åndsmenneske (Steiner 1972). Disse siste åndelige bestanddelene har hovedsakelig, ifølge 

Steiner, en fremtidig betydning, og i vår tid først og fremst betydning i forbindelse med 

esoterisk skolering (Steiner, 2006), og blir derfor ikke beskrevet i det følgende. I tillegg til 

denne inndelingen av mennesket i kvalitativt ulike bestanddeler har mennesket, ifølge Steiner, 

også et Jeg. Dette jeget er menneskets kjerne, ikke fysisk, men av åndelig natur, som bor i 

dette «av-mange-legemer-sammensatte» legemet, så lenge det lever, og som er det subjekt 

som erfarer verden gjennom dette sammensatte legemets sanser. Jeget eksisterer ut over liv og 

død, altså utover det fysiske legemets eksistens, og har gjennomgått gjentatte liv som 

menneske på jorden, og kommer til å inkarnere (fødes som menneske på jorden) på nytt i 

fremtiden. Mellom hver inkarnasjon, altså i tiden mellom død og ny fødsel, gjennomgår jeget 

et slags «liv» i den åndelige verden der det gjennomgår de erfaringer det har hatt i det forrige 

jordliv og ut ifra dette forbereder neste inkarnasjon (Steiner, 1972). 

Syvårsperiodene 
Når et menneske blir unnfanget, og siden født, er det først det fysiske legemet som utvikles. 

Alle menneskets legemer er til stede helt fra fødselen, men mer som «anlegg», som først 

langsomt over tid blir mer og mer virksomme (Steiner, 2006). Utviklingen av det fysiske 

legemet styres av eterlegemet, som utformer et «nytt» fysisk legeme, med utgangspunkt i det 

arvede legemet. Eterlegemet er å forstå som en formende og livgivende kraft. Når barnet er 

omtrent syv år gammelt har eterlegemet i all hovedsak utformet og utviklet alle kroppens 

organer (Steiner, 1978). Dermed er eterlegemets formgivende oppgave i kroppen utført. Det 

har fremdeles ansvaret for at det fysiske legemets form opprettholdes og at livet er virksomt i 

det, men dets formgivende «kapasitet» er fristilt (Steiner, 2008; 1978). Frem til dette punktet 

er barnet hovedsakelig et etterlignende vesen. Barnets eterlegeme etterligner den nedarvede 

kroppen, men utvikler den mer eller mindre individuelt, og etterligner de voksne som omgir 

det, og barnet lærer egentlig i disse første syv år kun gjennom etterligning (Steiner, 2006). 

Omkring det syvende år begynner astrallegemet å virke modnende inn på kroppen fra 

periferien og innover (Steiner, 1978). Denne modningsprosessen ved astrallegemet er fullført i 

og med kjønnsmodningen og angitt å skulle falle omkring det 14. leveår. Deretter, i de 

påfølgende syv år, virker jeget inn for å gradvis selvstendiggjøre mennesket, og denne 

prosessen skal være fullført omkring det 21. leveår. Denne utviklingsgangen i syvårsperioder 

er et svært sentralt motiv i Steiners teori om mennesket (Steinnes, 2004). Det er den andre 
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syvårsperiode, fra 7-14 år som er relevant for det jeg behandler i denne oppgaven, og jeg 

beskriver derfor ikke de andre syvårsperiodene. Det er nettopp eterlegemets frigjorte kapasitet 

ved syvårsalderen som ifølge Steiner gjør barnet i stand til å lære av undervisning. Om barnet 

presses til å lære før det, kan læringen oppta kapasiteten til eterlegemet, og dermed forhindre 

det fra å utforme kroppens organer riktig (Steiner, 2008). Opplæringen etter syvende år skjer 

hovedsakelig gjennom at barnet ser opp til læreren, gjennom at læreren viser seg som et 

aktverdig menneske, som dermed får naturlig autoritet, fordi læreren kan noe som barnet ennå 

ikke kan, og som barnet ønsker å lære (Steiner, 1984). 

Steiner beskriver at barnet omkring 9-10-årsalderen gjennomgår en stor bevissthetsmessig 

utvikling. I Steiners forståelse av barnet før det niende leveår har barnet en opplevelse av å 

være forbundet med verden. Omkring 9-10-årsalderen begynner barnet å oppleve seg selv, og 

dermed seg selv som adskilt fra verden. Barnet vil da ofte begynne å undre seg og stille 

spørsmål ved tilværelsen, men også for eksempel lærerens autoritet. Etter at barnet har 

gjennomgått dette utviklingspunktet, som for noen barn fortoner seg som en krise, mener 

Steiner at barnet er modent for at læreren gradvis henleder barnets oppmerksomhet på den 

ytre verden (Steiner, 2008; 2011; 1999b; 1984; 1971; 1978). 

Antipati og sympati 
Barnet lærer gjennom sine sjelekrefter tanke, følelse og vilje. Tanken er først og fremst 

knyttet til hodet og nervesystemet, følelsene til «det rytmiske system», altså hjerte-lunge-

aktiviteten. Viljen er ifølge Steiner knyttet til «lemme-stoffskifte-systemet», altså armer og 

bein og de ubevisste stoffskifteprosessene (Steiner, 2008). Sjelens følelsesorganisasjon 

relaterer på to polære måter til alt man møter: Med sympati og antipati (Steiner, 1972). 

Antipatien skaper en avstandstagning og danner derved forestillinger om det sansede, som er 

grunnlaget for begrepsdannelsen. Forestillingsdannelsen er, ifølge Steiner, en slags antipatisk 

generert refleksjon av livet før fødselen (Steiner, 2008). Denne refleksjonen bevirker så 

dannelsen av forestillinger og begreper. Fordi forestillinger og begreper oppstår som resultat 

av en refleksjon er de ikke en aktivitet og har således noe dødt ved seg (Steiner, 2008). På den 

andre siden, sier Steiner, «(…) det som stråler inn i vår tilværelse som viljesrealitet etter 

døden, det forbinder vi oss med i sympati.» (Steiner, 2008, s. 40). Slik jeg forstår Steiner 

beskriver han at vi knytter an til noe med sympati fordi vi skal noe med det i fremtiden, i dette 

livet, men også, som en ubevisst forståelse av at vi skal noe med det ut over dette livets 

avgrensning. I motsetning til forestillingen, som på et vis er ferdig utformet fordi det er et 

speilbilde, oppstår viljen av sympatien fordi det er noe som ikke er avsluttet, ikke er formet, 
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noe som vi skal utspille i en eller annen form i fremtiden. Og om sympatien blir sterk nok, 

sier Steiner, om man knytter sterkt an til dette som ikke er avsluttet og som vi ikke er ferdige 

med, da oppstår fantasien. Om fantasien blir sterk nok, om man lever seg sterkt nok inn i 

fantasien, da oppstår imaginasjonen (Steiner, 2008). Sympati og antipati virker i et 

kontinuerlig vekselspill i tilknytning til alt vi møter. Slik jeg forstår Steiner beskriver han at 

det er følelsesorganisasjonen i sjelen som først møter det vi eksponeres for. Antipatien penser 

det vi møter inn mot tenkningen og en distansering og det blir til forestillingsdannelse og etter 

hvert begreper. Sympatien penser det inn mot viljen og gjennom at vi forbinder oss med det 

oppstår fantasi og imaginasjon. Om undervisningen kun retter seg mot tenkningen vil man 

egentlig bare vekke forestillinger som er speilbilder av det før-fødslige. Dette bevirker ifølge 

Steiner en dødsprosess hos barnet. (Steiner, 2008, s. 49; 2011, s. 31). Derfor beskriver Steiner 

at undervisningen særlig må rettes mot viljesoppdragelsen, og til en viss grad 

følelsesoppdragelsen. Deretter, mener Steiner, vil viljes- og følelsesorganisasjonen i 

mennesket vekke dets egen tenkning (Steiner, 2008, s. 175). Oppdragelse av viljen og følelsen 

beskriver Steiner at man bare kan gjøre gjennom kunstnerisk undervisning og at barna selv 

arbeider med kunst (Steiner, 2008; 2011). Dette leder oss til neste kapittel om kunstens rolle i 

pedagogikken. 

Kunstens rolle i pedagogikken 
Steiner gir ulike begrunnelser og perspektiver på kunstens rolle i pedagogikken. Steiner 

beskriver betydningen av det kunstneriske i undervisningen som en forutsetning, både for å 

belive undervisningen, styrke læringen og for å la barnet utfolde sine naturlige skapende 

evner. Når eterlegemet er ferdig med utformingen av de fysiske organer omkring det syvende 

leveår, da står dette plastiserende legemet til disposisjon i barnet for å (be)gripe og forme, og 

dette vekker en skapertrang, en «(…) trang til å forme noe, til å male eller plastisere, til 

skapende virksomhet.» (Steiner, 1978, s. 70). Denne skapertrangen kan man benytte ved at 

elevene bearbeider undervisningsstoffet kunstnerisk, og slik får en personlig følelsesmessig 

relasjon til innholdet som gjør at de i større grad bærer med seg det underviste (Steiner, 2011; 

1978; 1999b). 

En annen begrunnelse vi finner hos Steiner er at opplæring innen det kunstneriske har «evig 

betydning» (Steiner, 2011, s. 10) for mennesket, idet slik undervisning særlig har betydning 

for menneskets sjel og ånd (Steiner. 2011). Det som kun angår mennesket i jordlivet, som for 

eksempel lesing og skriving, det angår ikke mennesket etter døden. Når Steiner derfor 

vektlegger betydningen av å gå fra det kunstneriske til det intellektuelle, først bearbeide alt 
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kunstnerisk, er det for at det skal få relevans for hele mennesket, også utover livets 

avgrensning (Steiner, 2008; 2011).  

Det som hos Steiner kanskje allikevel tillegges størst betydning er kunstens rolle i dannelsen 

av viljen: «Det beste vi kan bidra med i oppdragelsen, det er nettopp viljesoppdragelsen (…)» 

(Steiner, 2008, s. 175) og det er gjennom det kunstneriske at man virker sterkest inn på 

viljesdannelsen: Det gjelder, sier Steiner «(…) at vi gjennom kunstneriske øvelser forsterker 

viljen på rett måte. Dette skal maleundervisningen, den kunstneriske undervisningen tjene til 

helt fra begynnelsen av, (…)» (Steiner, 2011, s. 14).  

Det er antagelig mulig å finne flere begrunnelser fra Steiner, men så vidt jeg har lest virker det 

for meg som begrunnelsene han gir på en eller annen måte befinner seg innenfor de 

perspektiver jeg har trukket frem over. Her har vi tre forskjellige tilnærminger til kunstens 

oppgave i steinerskolen. Vi ser at Steiner fremholder et nytteperspektiv, idet kunstnerisk 

bearbeidelse fremmer læring. Den andre begrunnelsen Steiner gir er mer et behovsperspektiv, 

der male- og formgivertrangen springer, nærmest ustoppelig, ut fra barnet selv. Så har vi en 

begrunnelse som henger sammen med Steiners komplekse kosmogoni og kosmiske 

evolusjonslære, der individets utvikling ikke er noe som kun skjer mellom fødsel og død, men 

over uoverskuelige tidsrom og mangfoldige inkarnasjoner. Dette kan vi kalle det individ-

evolusjonære perspektiv. Dermed har vi tre begrunnelser fra Steiner: den utilitaristiske, den 

iboende trang, og den individ-evolusjonære. Alle disse tre begrunnelsene knytter på 

forskjellig vis an til kunstens viljedannende rolle som, så vidt jeg forstår, må være kjernen i 

Steiners begrunnelse for og intensjon med kunstens sentrale plass i hans impuls til en fornyet 

pedagogikk. 

Steiners anvisning for undervisning av kunst 
Hvordan beskriver så Steiner at kunstundervisning skal utformes i praksis? Det er nettopp 

dette jeg opplever som uavklart. Steiner har, i de kildene jeg har undersøkt, ikke gitt en 

grundig beskrivelse av hvordan kunstundervisningen skal gis for at hans intensjoner med 

faget skulle realiseres. I Karl Stockmeyers sammenstilling (som jeg skriver mer om i 

læreplankapittelet) av det han har funnet av uttalelser fra Steiner om kunstfagene har jeg ikke 

klart å finne tydelige uttalelser knyttet til realiseringen av intensjonen (Stockmeyer, 2016). 

Det er svært mange uttalelser, og jeg opplever at de hovedsakelig enten er generelle (slik som 

beskrevet over), eller at de er svar på helt spesifikke praktiske spørsmål, som i liten grad 

dreier seg om realiseringen av intensjonene, og som det blir for omfattende å gå inn på her. 

Dermed opplever jeg at det blir åpent for tolkninger av de få anvisningene vi har fra Steiner, 
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samt hans generelle pedagogiske teori, for å komme frem til konkrete beskrivelser av 

maleøvelser som kan fungere som realisering av hans intensjoner. To slike tolkninger skal vi 

se på i neste kapittel, men først vil jeg her presentere noen av de få beskrivelsene jeg har 

funnet at Steiner ga av elementer innen kunstundervisning som fremstår som viktige. 

Gult‐blått og gult‐grønt 
Steiner beskriver i metodisk-didaktisk kurs et eksempel på første maletime. Kort oppsummert 

beskriver Steiner at man maler først en liten gul flate på et ark på tavlen, deretter ber man 

elevene komme opp, en etter en, for å gjøre det samme. Så gjentas dette med en blå farge som 

males ved siden av de gule flatene. Deretter gjentas det hele, men nå med gult og grønt. Så 

betrakter man sammen med elevene de gule flatene med blå flater malt inntil, ved siden av 

gult sammen med grønt og så sier Steiner at man skal fortelle barna at gult og blått sammen er 

vakrere enn gult og grønt. Det sentrale her, sier Steiner, er at elevene lærer «(…) hvordan noe 

vakkert skiller seg følelsesmessig fra noe mindre vakkert.» (Steiner, 2011, s. 45). Det er 

nærliggende å forstå dette i sammenheng med det Steiner litt tidligere i har sagt i metodisk-

didaktisk kurs om fargenes vesen. 

Fargenes vesenskarakter 
Steiner beskriver at det ville «(…) under alle omstendigheter være svært gunstig hvis man (…) 

så tidlig som mulig begynte med å la barnet leve i fargenes verden (…)» (Steiner, 2011, s. 32) 

i tråd med det Steiner beskriver som Goethes forståelse av farger, der «(…) Goethe alltid 

forbinder hver enkelt farge med en følelsesnyanse.» (Steiner, 2011, s. 32). Et eksempel på 

dette gir Steiner der han sier: "Her er en kokett fiolett og på nakken sitter det en frekk, liten, 

rød kar. I bakgrunnen er det en tam og ydmyk blåfarge." (Steiner i Stockmeyer, 2016, s. 222). 

Ved å arbeide med fargen på en slik måte skulle barna også få en opplevelse av fargenes 

bevegelsestendens, et fargeperspektiv, slik at de opplever hvilke farger som gir en opplevelse 

av at de trekker seg tilbake og hvilke som kommer en i møte (Stockmeyer, 2016). 

Fargemøter og linjen 
Et tilsynelatende sentralt anliggende for Steiner er forskjellen på det tegneriske og det 

maleriske, og han fremhever det sanne med å jobbe med fargene, og betydningen av å la 

formene oppstå utfra møte mellom fargeflatene og ikke ved en tegnet konturlinje. 

Omrissetegning er, ifølge Steiner, en abstraksjon og har karakter av å uttrykke en forestilling, 

og «(…) noe drepende, noe usant i forhold til naturen.» (Steiner, 2011, s. 33). Møtet mellom 

fargeflatene derimot, konstituerer en linje, og denne linjen er, i motsetning til den tegnede, 
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«(…) noe som er sant.» (Steiner, 2011, s. 33). Denne forskjellen beskriver Steiner det er viktig 

at barn tidlig får en «(…) god fornemmelse av (…). (Steiner, 2011, s. 33).  

Det blir imidlertid, for meg, heller ikke i disse eksemplene fra Steiner klart hvordan og 

hvorfor disse elementene er sentrale for å realisere det jeg her har funnet i de utvalgte tekstene 

som Steiners intensjoner med malefaget. Dette leder til neste kapittel, der jeg beskriver to 

tolkninger av hvordan den steinerpedagogiske maleundervisningen kan utformes. 

 

Jünemann, Weitmann og Wildgruber 
«(…) to embody colour soul moods.» (Wildgruber, 2019, s. 134) 

Historisk blikk 
Her presenterer jeg Margit Jünemann og Fritz Weitmanns bok «Kunstundervisningen i 

Steinerskolen – Maling og tegning» fra 1976 som kom i norsk oversettelse i 2019, som 

beskriver male- og tegneundervisningen i steinerskolen fra 2. klasse og ut 3. videregående. 

Deretter følger en presentasjon av Thomas Wildgrubers bok «Painting and Drawing in 

Waldorf Schools – Classes 1 to 8» som først kom ut i 2009 og ble oversatt til engelsk 2012. 

(Wildgruber 2019). Det er her viktig å bemerke at Wildgruber benytter den tyske skolealder 

for klassetrinnene, hvilket vil si at det som i boken tilskrives 1. klasse tilsvarer den norske 2. 

klasse osv. 

Jünemann og Weitmann 
Jünemann og Weitmann (J&W) beskriver i forordet at boken har blitt til gjennom begge 

forfatternes erfaring med kunstundervisning i steinerskolen og fagstevner m.m. over 30 år. De 

har altså et rikt erfaringsgrunnlag for sin fremstilling av kunstundervisningens opplegg og 

progresjon. De fremholder at maleundervisningen må baseres på kunnskapen om barnets 

utvikling (Jünemann og Weitmann, 2019, s. 12). Av konteksten fremgår det at de refererer til 

Steiners pedagogiske foredrag, og særlig «Almen menneskekunnskap» og «metodisk-

didaktisk kurs». Hver enkelt lærer må selv arbeide med fargene og slik komme frem til 

aldersadekvate øvelser tilpasset den aktuelle elevgruppen. Boken deres er ifølge forfatterne 

derfor å betrakte som en slik bearbeidelse av kunstfaget og ment benyttet som inspirasjon- og 

fordypningskilde i male- og tegnefaget. Boken åpner med en redegjørelse for hvorfor 

akvarellfargene er den foretrukne maleteknikken for de første årene av skolen. Kapittelet 

gjennomgår akvarellmaleriets historie, og belyser dets spesielle kvalitet med særlig henblikk 

på fargeopplevelse. Videre belyses det spesielle med plantefarger, og hvorfor disse er å 
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foretrekke, med referanser til Steiners anvisninger for fremstillingen av slike farger i 

forbindelse med kuppelmaleriene i første Goetheanum. Deres redegjørelse for begrunnelsen 

for tradisjonen med å bruke vannfarger i steinerskolen er svært overbevisende, og siden 

spørsmålet i denne oppgaven ikke direkte angår materialvalget for maleøvelsene lar jeg deres 

redegjørelse stå som begrunnelse for denne praksisen og drøfter ikke dette spørsmålet videre. 

I de påfølgende kapitlene gis først en innføring i Goethes fargelære med særlig henblikk på de 

forskjellige typer fargesammenstillinger, og deretter noen enkle maleøvelser som del av 

lærerens forberedelser for å utvikle et intimt forhold til fargenes vesen og samklangenes 

karakter. Deretter følger to kapitler med maleøvelser for henholdsvis 2.-4. og 5.-6. klasse. Det 

er først og fremst disse kapitlene som vil bli behandlet i det følgende kapittelet. J&W 

beskriver et undervisningsopplegg for male- og tegneundervisningen for samtlige skoleår, og 

de følgende kapitlene har derfor kun indirekte betydning for det jeg behandler i oppgaven.  

Anvisningene for malefaget etter Jünemann og Weitmann 

2.‐4. klasse 
J&W begynner med en detaljert beskrivelse av hvordan omstendighetene for maletimene bør 

være, hvordan pultene skal danderes, redskapene skal deles ut, de fuktede arkene skal strekkes 

på maleplaten, men også hvordan man skal snakke med klassen osv. Den første 

maleoppgaven de anbefaler er nærmest en kopi av gult/blått-gult/grønt-øvelsen til Steiner, 

men de anbefaler at man leder samtalen slik at barna selv oppdager hva som er vakrest, 

hvilket alltid, ifølge J&W, vil være gult-blått (Jünemann og Weitmann, 2019). De neste to 

maletimene skal barna selv gjøre denne øvelsen hver for seg. Første timen gult-blått og neste 

gult-grønt. De anbefaler å komme tilbake til variasjoner av denne øvelsen gjennom hele 2. 

klasse. Etter denne innledende maleøvelsen over tre maletimer anbefaler de at barna fritt får 

male med primærfargene. Gjennom betraktning og samtale om bildene skal læreren gjøre 

barna oppmerksom på ulike samklanger, og læreren skal av og til velge ut et bilde, når et 

egnet bilde har oppstått hos et barn, og angi dette som maleøvelse for hele klassen. Læreren 

skal da oppfordre barna til å male fargene i store flater for å unngå at figurative elementer 

oppstår. Dette regner J&W som et første læreskritt. 

Deretter skal barna få begynne å blande seg frem til sekundærfargene på arket. Her virker det 

som J&W legger opp til en tydeligere føring fra læreren, uten at de nevner det eksplisitt. De 

beskriver at «Vi begynner med å male begge fargene tett opp til hverandre og lar dem så 

forsiktig gli over i hverandre.» (Jünemann og Weitmann, 2019 s. 44).  
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Når barna har øvet å blande frem de tre sekundærfargene anbefaler J&W at barna får øve 

fargeklangene som Goethe kalte harmonisk, karakteristisk og karakterløse klanger, og målet 

er at barna skal få et nært følelsesmessig forhold til de kvaliteter som lever i de ulike 

klangene. Deretter kan barna få øve treklanger, der man skal sette en farge i midten og lage en 

harmonisk klang på den ene siden, og en karakteristisk klang på den andre. De to fargene som 

males rundt vil da skape en karakterløs klang, men som blir «vekket» av disse fargenes 

forskjellige kontrastkarakter til den sentrale fargen, og slik får man alle de tre forskjellige 

typer klanger i samme bilde. J&W beskriver at når man betrakter bildene med barna og 

samtaler om bildene, bevisstgjør man dem de forskjellige typer klanger.  

I forbindelse med disse øvelsene beskriver J&W at læreren alltid må ha et ark oppspent på 

tavlen for å kunne «(…) inspirere et barn som har vanskelig for å komme i gang.» (Jünemann 

og Weitmann, 2019 s. 49). Det er altså noe de ikke mener at læreren skal gjøre som en 

ordinær del av undervisningen. Kun enkelte ganger anbefaler de at man viser noe først på 

tavlen for å inspirere klassen. 

J&W beskriver at denne fremgangsmåten danner tre metodiske skritt. Først maler barnet fritt 

ut ifra sin fargefølelse, deretter, gjennom betraktning, samtale og videre øvelser blir barna 

oppmerksomme på det kvalitativt forskjellige ved de ulike fargeklangene, og det siste skrittet 

beskriver de som «Til slutt blir fargene i midten byttet ut og fargene i omgivelsene endret.» 

(Jünemann og Weitmann, 2019 s. 51). Så vidt jeg forstår mener de her øvelser som skal gjøre 

at man tydeligere får en opplevelse av fargenes vesen ved at den sentrale fargen blir 

kontrastert på ulike måter. Dette kan man styrke ved det J&W kaller fargefortellinger. Dette 

dreier seg om en anbefaling av hvordan man skal bruke språket til å styrke opplevelsen av 

fargenes vesen, for eksempel ved å omtale den lilla som «sirlig» og snakke om en «liten frekk 

rødfarge» (Jünemann og Weitmann, 2019 s. 51). Slik kan man bruke kvalitative beskrivelser 

av fargene til å skape oppgaver for barna med nonfigurative motiver og hendelser der 

fargenes kvaliteter får utspille seg. J&W drøfter kort om den måten de legger opp til at man 

kan utføre maletimene på styrer barnets kreativitet for sterkt. De argumenterer for at man med 

varierte fargeøvelser, iakttagelser og samtaler om bildene «(…) aktiverer sanseiakttagelsene 

og dermed stimulerer sjelelige prosesser». (Jünemann og Weitmann 2019 s. 57). Barnas 

ekspressive trang mener de derfor ikke blir hemmet, men at den kan bli aktivert ved andre 

anledninger.  
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5. og 6. klasse 
J&W anbefaler at maleoppgavene frem til 5. klasse skal bestå i øvelser av fargeklanger og 

fargeeventyr som barna fritt utformer. De refererer i denne sammenheng til Steiners 

beskrivelse av den endring som barnet gjennomgår i ni-tiårsalderen og understreker 

viktigheten av at dette får innvirkning på maleøvelsenes utforming. De drøfter kort om man 

skal benytte seg av fortellerstoffet om norrøn mytologi som står sentralt i 5. klasse i henhold 

til læreplanen (Steinerskoleforbundet, 2020), men gir uttrykk for at dette er vanskelig og 

problematisk. Det er ikke helt enkelt å forstå begrunnelsen, de skriver: «Alt retter seg her mot 

det store, noe som ofte går ut over den fargemessige utformingen.» (Jünemann og Weitmann 

2019 s. 56). Og videre: «(…) her er det et alvorlig spørsmål om vi da ikke utnytter barnas 

fantasikrefter for mye, ved at vi gir det fortellende for stor plass. Dette er ikke til barnas 

beste.» (Jünemann og Weitmann, 2019 s. 57). Videre skriver de at om barnet i denne 

forbindelse har for sterk emosjonell innlevelse og ut av denne innlevelsen virker kreativt, så 

forbruker barnet «(…) de egentlige, skapende ungdomskreftene, som først skal utvikle seg 

etter puberteten.» (Jünemann og Weitmann, 2019, s. 57). Dette står tilsynelatende i kontrast 

til deres beskrivelse av å øve innlevelse i fargenes følelseskvalitet og fremstillingen av 

stemninger fra eventyr og annet fortellerstoff. 

Heller enn å arbeide utfra det norrøne fortellerstoffet anbefaler J&W at 9-10-årskrisen, 

imøtekommes i malingen gjennom at maleoppgavene knytter an til zoologi som også er 

sentralt i 5. klasse (Steinerskoleforbundet, 2020). Maleoppgavene skal da bestå i å male «(…) 

det karakteristiske ved dyreskikkelsen.» (Jünemann og Weitmann, 2019, s. 69). For å motvirke 

barnas naturlige tendens til å male/tegne dyrets omriss, anbefaler de at man begynner med 

øvelser der barna grunner arket forsiktig i en farge for deretter å male omgivelsene og spare ut 

dyreformen. De anbefaler her å benytte farger som fremhever dyrets karakter, og slik blir 

disse øvelsene en naturlig videreføring av fargeklangøvelsene fra de tidligere årene. 

(Jünemann og Weitmann, 2019).  

En annen tilnærming de anbefaler for å utforme øvelser for å motvirke det tegneriske er at 

barna ikke får vite hvilket dyr som skal males, men at læreren beskriver hvordan barna skal 

male, og at under utførelsen av dette blir det plutselig synlig for barna hvilket dyr de holder på 

med. Fordi dyreskikkelser kan være kompliserte, angir J&W at det kan være nødvendig å 

hjelpe elevene litt ved å male dyreskikkelsen med vann på den tørre tavlen, slik at 

dyreskikkelsen kun er synlig en kort stund. Dette mener J&W er en måte å inspirere barna, og 

hjelpe dem med å forme dyreskikkelsen uten at man styrer utformingen for mye. De anbefaler 
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ikke at læreren maler eller tegner dyret på forhånd for at barna skal se etter dette bildet. 

Derimot skriver de at det kan være inspirerende og til stor hjelp om læreren utfører maleriet 

mens elevene ser på. J&W refererer til at Steiner mente at barnet da føler «(…) seg inn i en 

åndelig skapende prosess, (…)» (Jünemann og Weitmann 2019 s. 75), og at dette var en av 

Steiners pedagogiske målsettinger. De siterer Steiner fra et foredrag:  

«(…) minst mulig ferdige tegninger, mest mulig av det som oppstår i øyeblikket. Da 

arbeider barna med i sitt indre, da blir dette for mennesket en impuls til inderlighet, 

som så fører til at de lever seg inn i det åndelige og igjen får forståelse for det 

åndelige.» (Steiner i Jünemann og Weitmann, 2019, s. 59). 

For maling i 6. klasse anbefaler J&W at man knytter an til botanikk som er et sentralt tema 

dette skoleåret. De anbefaler da øvelser som tar utgangspunkt i en grunnleggende oppbygning 

av gult øverst og blått nederst som møtes og danner grønne, uspesifiserte plante- og 

bladformer. Det gule øverst kan overmales forsiktig med sinober-rødt slik at det synliggjør 

«(…) luftens rødlig gjennomvarmede element.» (Jünemann og Weitmann, 2019, s. 76). Det 

blå nederst kan også overmales med sinober for å danne jordaktige brunfarger. Slik har man 

anlagt et grunnlag hvor elementene som planten lever i blir synliggjort. Ut av disse 

elementkvalitetene kan så mer spesifikke planter oppstå. J&W beskriver forskjellige slike 

grunnlag for planter som har noe kvalitativt lignende ved seg. De tar utgangspunkt i at 

elevene kjenner plantenes form fra hovedfagsundervisningene i botanikk, og at elevene 

dermed fritt kan utforme planten. Det er imidlertid ikke botanikk i hovedfag gjennom hele 6. 

klasse, men J&W beskriver ikke hvordan elevene skal få kjennskap til de aktuelle plantenes 

former. De vektlegger i stor grad at læreren beskriver stemninger og kvaliteter ved det polære 

i lys og mørke, jord og luft, og planters karakter, men de forklarer ikke hvordan de ulike 

karakteristiske planteformene skal oppstå. Isteden beskriver de for eksempel i forbindelse 

med maling av liljeplanten:  

«Vi må først lete etter en fargeklang, som fører inn i den rette stemningen. Plantens 

blomst er hvit. Vi må forestille oss kalken med sin stjerneform på bakgrunn av en 

julihimmel i gjennomlyst sommerblått, et bilde som uttrykker det kosmisk-

overjordiske.»  

(Jünemann og Weitmann 2019 s. 77).  

Det fremstår her som J&W i større grad vektlegger at elevene i maleriene får frem 

karakteristiske stemninger enn at den aktuelle planten blir gjenkjennelig. 



24 
 

Oppsummering 
J&Ws metode består i at læreren lar barna utvikle sine evner innen maling gjennom å lede 

betraktningene av maleriene som barna har formet fritt, men der læreren har valgt farger og 

angitt en stemning, komposisjon eller fargeklang. Læreren skal kun i liten grad enkelte ganger 

vise bestemte maleriske kvaliteter. Læreren skal heller fremheve det vakre der det har oppstått 

av elevenes fargeutforskning. I 2. klasse er det særlig øvelser med to primærfarger som står i 

fokus, men alle primærfargene kan benyttes slik at alle fargeklangartene kan oppstå. I 3. 

klasse bevisstgjøres elevene de forskjellige fargeklangene og deres følelseskvaliteter. I 4. 

klasse benyttes fortellerstoffets stemninger og fargefortellinger der fargenes komposisjon er 

en fortelling om hvordan fargekvalitetene påvirker de andre fargene.  I 5. klasse trer dyrenes 

karakter frem av fargenes kvaliteter som et første steg mot å male noe fra den ytre natur. I 6. 

klasse kan elementenes stemningskvaliteter frembringe plantene.  

Wildgruber 
Thomas Wildgruber har også 30 års erfaring som klasselærer og kunst og håndverkslærer. 

Hans møte med den ungarske maleren Lajos Boros ledet til et forsøk på å utarbeide en 

kunstnerisk skoleringsvei basert på «billedressurser» (pictorial resources) og et sett med 

«spilleregler» (rules of play) for utarbeidelsen av en læreplan for male- og 

tegneundervisningen i steinerskolen for 2. – 9. klasse (i boken benevnt som 1. – 8. klasse). 

Med billedressurser mener forfatteren studie av sentrale elementer i billedkunstens historie 

kommentert av kjente modernister som Cézanne, Matisse og Kandinsky m.fl. I kapittelet om 

billedressurser presenteres særlig komposisjonstekniske eksempler fra kunsthistorien både 

med hensyn til form, plassering og fargebruk, samt bildets dynamikk som oppstår av disse 

elementene. Spillereglene er en innsikt i hvordan de enkelte elementene fra billedressurene 

virker og samvirker i bildet. De blir til en form for bildets grammatikk som muliggjør 

meningsfulle uttrykk. Wildgruber beskriver syv «spilleregler» som man kan bruke i 

utformingen av maleoppgavene, og barna vil etter hvert lære å benytte seg av disse. Samtlige 

«regler» må ikke benyttes i hvert bilde, men viser til viktige aspekter å ta i betraktning.  

1, Ta utgangspunkt i en kontrast. Dette kan være en varm/kald, lys/mørke eller komplementær 

kontrast.  

2, En farge i forgrunnen eller de fremtredende figurene burde dukke opp igjen i bakgrunnen, 

men slik at figurene omgis av en kontrasterende farge.  
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3, Kontraster kan forsterkes ved å tilføre en farge som fører den eksisterende kontrasten mot 

en komplementærkontrast, eller ved å forsteke lys/mørke-kontrasten.  

4, Lyse former burde omgis av mørke farger og mørke former burde omgis av lyse farger. 

Dette innebærer ofte at formenes fargeflater må graderes fra lyst til mørkt innen flaten.  

5, Ekstremformen av forrige regel, der man maler med kun en farge, og lar formene oppstå 

både ved å male de, men også ved å spare de ut. Ved å inkludere begge i samme bilde skapes 

en stimulerende dynamikk.  

6, Små figurer bør plasseres foran store, og ikke omvendt. Dette skaper et «menings-

perspektiv» som ikke stemmer med virkelig perspektiv.  

7, Bevisst valg av retning på bildet. Generelt er det best å bruke landskapsformatet, liggende 

format for beskrivende og roligere bilder. Portrettformatet, stående format, egner seg bedre 

for mer dramatiske scener, eller for å styrke den dramatiske kvaliteten i bildets komposisjon 

(Wildgruber, 2019, s. 98).  

Billedressursene og spillereglene er ikke ment som undervisningsmateriale for elevene, men 

som en skoleringsvei for læreren til å forstå billedkunstens grammatikk. Boken inneholder 

også en praktisk skoleringsvei med maleøvelser utformet av L. Boros som steg for steg viser 

hvordan form, kontraster, forgrunn/bakgrunn, komposisjonsstrukturer og fargeoverganger kan 

øves, brukes og flettes sammen. Deretter presenteres et vell av illustrasjoner av maleøvelser 

for hvert klassetrinn, hovedsakelig utført av elever, over totalt nesten 300 sider.  

Wildgrubers presentasjon av kunstundervisningen har et rikt orientert kildetilfang, og selv om 

også Steiner blir sitert, følger det ikke en argumentasjon for øvelsene utfra Steiners teori om 

menneskets utvikling. Skoleringsveien, både for lærerne og elevene, følger, slik jeg ser det, i 

større grad mer generelle kunstneriske grunntrekk. Allikevel følger øvelsene tematikken for 

hovedfagsperiodene for de enkelte klassene, samt at det blir hovedsakelig benyttet vannfarger 

og øvelsene er derfor lett gjenkjennelige som maleøvelser for steinerskolen. Spørsmålet blir 

allikevel hvorfor de ulike øvelsenes maleriske kvaliteter og utfordringer er utformet slik de er 

her, tiltenkt det spesifikke skoleår, sett i forhold til Steiners utviklingslære.  

Anvisningene for malefaget etter Wildgruber 
Wildgruber (W) innleder beskrivelsen av maletimens utforming med noen overordnede 

betraktninger av en generell struktur som gjelder for alle klassetrinn. W anser det som 

vesentlig at maleøvelsene har en tydelig, stegvis progresjon ved at hver øvelse skal 
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tilrettelegge for øvelse av en bestemt maleteknisk evne, og at denne danner grunnlaget for 

neste øvelse. Det er også vesentlig at det er en rytmisk struktur, med en fast dag for 

maletimen, og en fast dag for betraktning og samtale om bildene. W gjør leseren oppmerksom 

på at en skoletime a 45 minutter er veldig kort for en maletime og mener det er bedre hvis det 

er mulig med minst 60 minutter. W anbefaler følgende struktur for hver enkelt maletime: 1, 

begynne med et tilbakeblikk på forrige maletime og igjen observere bildene som ble malt. 2, 

basert på forrige times øvelse introduseres neste oppgave, og hele «fargehistorien» fortelles 

inkludert detaljert gjennomgang av de ulike stegene som oppgaven impliserer. 3, først etter 

dette skal maleplater, papir, vannglass og svamper deles ut. 4, det er viktig at barna lærer seg 

å fukte og strekke arket sitt selv med svampen. 5, et barn repeterer oppgaven, og 

fargerekkefølgen barna skal benytte i oppgaven skal gjentas. 6, først på dette tidspunktet i 

timen kan barna få utdelt maling og pensel. 7, deretter kan barna få lov til å begynne å male, 

og det er viktig at barna er helt stille mens de maler. Læreren kan snakke lavt, observere og 

hjelpe enkeltelever. 8, fordi elevene bruker ulik tid på å fullføre oppgaven er det svært viktig 

at læreren klarer å overholde ro på en smidig måte mens noen elever har gjort seg ferdige. 9, 

når alle elevene er ferdige skal det ryddes opp. Det er svært viktig at læreren har planlagt dette 

fordi det er veldig lett at det på dette tidspunktet sklir ut og blir rot. Det er viktig at elevene 

utvikler respekt for materialene og forstår betydningen av å behandle disse pent. Timen 

avsluttes i fellesskap, og «forhåpentligvis», legger W erfarent til, under akseptabelt rolige 

forhold, og med en kort gjennomgang av øvelsen elevene har gjort. (Wildgruber, 2019, s. 

102). 

Deretter presenterer W øvelser for de forskjellige klassene, med beskrivelser av fargehistorien 

eller temaet, samt en beskrivelse av fremgangsmåte for hvert bilde. I tillegg følger noen 

pedagogiske og/eller kunstfaglige betraktninger for hver øvelse med anvisninger om 

fremgangsmåte, hint til presentasjon av oppgavene samt sentrale læringsmål ved øvelsene. W 

har beskrevet over 30 øvelser for hver klasse, og det følger kun kortere helhetlige 

betraktninger for hvert år. En slik helhetlig forståelse for hvert års tematiske utvikling oppstår 

imidlertid når man arbeider med hvert års øvelser. Jeg har valgt ut enkelte øvelser som 

fremstår som sentrale og forsøker å beskrive disse, samt det som, ut ifra min forståelse av 

øvelsene, fremstår som en helhetlig betraktning av den tiltenkte progresjonen.  

2. klasse 
W starter også med å beskrive en variant av Steiners nevnte øvelse med gult-blått/gult-grønt 

som en mulig start på maleundervisningen. Deretter beskriver han en annen tilnærming som 
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fremstår som mer i tråd med den øvrige progresjonen, uten at W selv bemerker dette. W 

anbefaler å begynne med en øvelse der barna får kun en sterk gul. Den gule beskrives som en 

farge som ønsker å bli lysere og lysere. Elevene får derfor i oppgave å male den gule sterkt 

nederst og gradere den oppover slik at den går over i hvitt øverst. Formålet er å øve en 

fullstendig gradvis fortynning av fargen, slik at det ikke oppstår markante skiller i skalaen fra 

gult til hvitt. Deretter beskriver W to øvelser med sitrongult og gullgult der den sitrongule får 

lyse opp forskjellige steder slik at den går fra sterkere til oppløst i hvitt. Et viktig poeng her er 

ifølge W at man oppfordrer barna til å male den sitrongule i forskjellige størrelser, en eller 

flere store og noen små. I den ene øvelsen skal den gullgule styrke den sitrongule innenfra slik 

at den sitrongule ikke går i oppløsning, men beholder en viss form, og i den andre legge den 

gullgule rundt, men uten å berøre den sitrongule, og slik spare ut en lystende form. Gjennom 

disse øvelsene får barna et nært forhold til det gules strålende og lysende karakter. I neste 

øvelse beskriver W at barna får kun den prøyssiske blå, og skal begynne like under øverste 

kant på bildet med svak blå, slik at den danner en forsiktig overgang fra hvitt til blå. Deretter 

kan den blå styrkes i en jevn, gradvis overgang til sterk, mørk blå nederst på arket. 

I disse første øvelsene ligger det tydelige tekniske- og fargeopplevelseskvaliteter som er 

sentrale for alle de følgende øvelsene: En gradvis oppløsning av fargen, og en gradvis 

forsterkning av fargen, en forsterkning av formen innenfra eller en avgrensning av formen 

utefra med en litt annen fargetone. 

I de følgende øvelsene introduseres blått og gult i samme bilde. Først uten at de får blande 

seg, deretter kun så vidt, og så en øvelse der gult brer seg ut ovenfra og det blå stiger opp 

nedenfra og overmaler det gule slik at et stort felt blir grønt. W bemerker at det er lurt å avstå 

fra å snakke om den grønne før den oppstår, slik at dette fremstår som en oppdagelse for 

barna (Wildgruber, 2019, s. 113). Deretter følger flere øvelser med gult og blått og 

forskjellige måter grønt kan oppstå. Det mest sentrale som introduseres her er imidlertid bruk 

av stor og liten figur. W beskriver en øvelse med en stor, kraftig blå form, og en liten kraftig 

gul. Bak og rundt den lille gule ligger et tynt slør av blått, og bak og rundt den store blå ligger 

et svakt slør av gult. Denne forsiktige bakgrunnen får blande seg og et vell av forskjellige 

nyanser av grønt oppstår. Her etableres en opplevelse av prinsippene fra spillereglene, som 

jeg har beskrevet innledningsvis, særlig nr. 1, 2, og 4. W anbefaler at man i gjennomgangen 

og samtalen om elevenes bilder snakker om hvor man ser at vakre elementer og 

komposisjoner oppstår og hvorfor, uten at man underviser om spillereglene, men på en slik 

måte at elevene får en opplevelse av dem og slik blir kjent med dem. Fordi spillereglene 
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fungerer slik at fargene og formene trer klarere frem, samt slik at det skapes en dynamikk i 

bildet, vil barna, ifølge W, ofte fremheve de stedene hvor dette er dyktig utført, som vakrere 

enn der hvor bildet er mer utydelig (Wildgruber, 2019). Først etter en slik lang rekke øvelser 

med gult og blått, introduseres rødt. Dels består de følgende øvelsene av en økende 

kompleksitet av farger og kontraster, og dels av gjentagelse av for eksempel enkle øvelser i å 

danne helt jevne overganger mellom to farger, for, som W sier, «Disse øvelsene må øves igjen 

og igjen gjennom alle år for å oppnå levende, stramme fargeovergangsflater.» (Wildgruber, 

2019, s. 108 min oversettelse). 

3. klasse 
Ws øvelser for 3. klasse er tydelig en fortsettelse av øvelsene i 2. klasse. Etter noen 

innledende fargeskalaøvelser som er mer komplekse enn de for 2. klasse, får fargene 

skikkelse. Særlig bruker W dyreskikkelser fra fortellerstoffet. Mange av øvelsene er de 

samme, eller svært lignende de fra 2. klasse, men innsikten i komposisjon og fargeklanger 

barna har ervervet blir her brukt inn i scener og mer realistiske figurer. W skriver: «(…) 

fargene representerer nå noe, og figurer kan langsomt tre frem av fargekarakterene i en 

historie» (Wildgruber, 2019, s. 134 min oversettelse). W beskriver at overgangen fra 

fargeøvelser til mer realistiske bilder kan gå gjennom fablene, deretter plantestemninger og 

former, og til slutt bruke motiver fra helgenhistorier «(…) to embody colour soul moods.» 

altså «for å legemliggjøre fargenes sjelestemning» (Wildgruber, 2019, s. 134 min 

oversettelse). 

Mange av øvelsene for 3. klasse inneholder en todeling av bildet, for eksempel i en lys og en 

mørk side, der det i den lyse siden er en mørk figur og omvendt, eller et lignende konsept, 

men med en annen kontrast, for eksempel en varm og en kald farge. 

4. klasse  
W starter med å beskrive det spesielle ansvaret læreren har i 4. klasse i forbindelse med den 

tidligere nevnte 9-10-årskrisen (Wildgruber, 2019, s. 158). W ser en parallell til historiene fra 

gammeltestamentet med utdrivelsen fra paradis, og at å male scener fra disse historiene kan 

bidra til å hjelpe barna gjennom denne krisen, fordi barna vil søke å skape et harmonisk bilde 

og en «(…) tilfredsstillende komposisjon og en kunstnerisk løsning». (Wildgruber, 2019, s. 

158 min oversettelse). I maleøvelsene for 4. klasse er det særlig 6. spilleregel som blir sentral, 

og veldig funksjonell, særlig i forbindelse med scener med mennesker og engler. I mange av 

disse bildene blir englene malt store med primærfarger bak i bildet, og menneskene små, 

foran og i sekundærfarger, ofte i komplementærkontrast. Også i 4. klasse inneholder mange 
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av bildene bruk av for eksempel et lyst område med mørk figur og omvendt, men her er dette 

prinsippet brukt friere og danner ikke en todeling av bildet.  

5. klasse  
For 5. klasse anbefaler W å arbeide med scener fra norrøn mytologi. Dette gir anledning til å 

arbeide med kontrastenes fortellende karakter i forbindelse med de gode og onde kreftene som 

er sentrale i disse historiene (Wildgruber, 2019, s. 191). W understreker at man kan se bort fra 

at den norrøne mytologien har blitt misbrukt ideologisk i forrige århundre om man ser de 

mytologiske bildene som billedlige uttrykk for den sjelelige utviklingen barna gjennomgår på 

dette alderstrinnet (Wildgruber, 2019, s. 191). Fordi barna på dette alderstrinnet stort sett har 

gjennomgått den krisen som ble beskrevet for 4. klasse, skriver W at barna nå har en større 

interesse for sine ytre omgivelser. I den forbindelse anbefaler W å arbeide med dyreskikkelser 

knyttet til zoologiundervisningen (Wildgruber 2019 s. 190). I tillegg anbefaler W å 

videreutvikle billedforståelsen med bruk av spilleregel nr. 6, og at kontraster i form og farge 

benyttes for å uttrykke et meningsinnhold. Et viktig øvelsesfelt er også at alle fargeflater skal 

være i en gradering mellom to farger eller mellom lyst og mørkt.  

W skriver innledningsvis til dyrebildene at det ikke dreier seg om realistisk avbildning av dyr, 

men å uttrykke en «sjelestemning» som passer med dyrene (Wildgruber 2019 s. 205). W 

forutsetter at elevene har arbeidet med det aktuelle dyret i hovedfag og der, gjennom tegning, 

fått intimt kjennskap til dyrets form og vesen, og at det derfor ikke er en utfordring å 

gjenskape dyreskikkelsen med en viss grad av presisjon (Wildgruber 2019 s. 205).  

6. klasse 
I 6. klasse beskriver W at barna ut av dem selv har et ønske om å male med større presisjon og 

gjengi noe ytre mer korrekt (Wildgruber, 2019, s. 218). Dette kan man imøtekomme ved å gi 

elevene smalere pensler og oppgaver som er mindre styrt av læreren, men der det fremdeles 

vektlegges bruk av prinsippene i spillereglene som de har ervervet gjennom foregående år. W 

fremholder den greske kulturen med dens myter som særlig gunstig tema for maling på dette 

alderstrinnet. Dette henger sammen med den greske kulturens hyllest av det skjønne 

(Wildgruber, 2019, s. 218). Sentralt i denne sammenheng blir en mer korrekt gjengivelse av 

menneskeskikkelsen i forbindelse med den greske mytologis mange helter. W beskriver også 

rene fargeovergangsøvelser, men her mellom komplementærfarger, slik at gråtoner 

fremkommer. I tillegg anbefaler W å arbeide med planter. W beskriver at det i forbindelse 

med plantestudier kan være til stor hjelp å være i stand til å tegne planter presist. Her 

anbefaler W at læreren selv først oppøver evne til dette, for så å vise elevene ved å tegne 
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samtidig som de gjør sine øvelser (Wildgruber, 2019, s. 238). I forbindelse med maling av 

planter vektlegger W i større grad fremstillingen av fargestemninger og formuttrykk, enn 

naturalistisk gjengivelse (Wildgruber, 2019, s. 238). 

Oppsummering 
W beskriver en øvelsesprogresjon fra enkle øvelser der enkelte evner øves hver for seg for 

deretter å bli kombinert, samtidig som hver enkelt farge behandles og introduseres på 

forskjellig måte. I 3. klasse antar fargen figurativ form. Sentralt står også øvelser i å 

kontrastere figur og bakgrunn. I 4. søkes harmoni i de figurative, blant annet ved å utvikle et 

meningsperspektiv som muliggjør formidling av historienes innhold. I 5. klasse benyttes 

scener fra norrøn mytolog til å videreutvikle fargenes formidlingspotensiale. I tillegg er 

øvelser i å fremstille dyreskikkelsen sjelestemning fargemessig i graderte fargeflater sentralt. I 

6. klasse imøtekomme ønsket om mer presis gjengivelse av det ytre. Her egner scener fra 

gresk mytolog seg særlig godt. I tillegg anbefales plantestudier, men her er det mer plantenes 

fargestemning, enn naturalistisk gjengivelse som er formålet.  

 

Steinerskolens læreplan 
«I steinerskolen utgjør læreplanenes faglige innhold en ramme for bruken av kunst i 

undervisningen. Det faglige utgjør materialet for den kunstneriske bearbeidelsen.» 

(Steinerskoleforbundet 2020 s. 10) 

Historisk kontekst 
Allerede i 1925 hadde Caroline von Heydebrand utarbeidet en læreplan for steinerskolen. Hun 

var del av kollegiet ved den første Steinerskolen (Stabel, 2014). Hennes læreplan var et forsøk 

på å utføre det som Steiner hadde planlagt, men ikke rakk før han døde. Våren 1924 hadde 

Steiner, grunnet utfordringer knyttet til krav fra det offentlige angående den avsluttende 

eksamen, bestemt seg for å utarbeide en skriftlig læreplan for skolen (Stockmeyer, 2016). I 

Heydebrands plan står det ganske lite om maling, litt mer om tegning. Hun trekker frem 

fargeopplevelse, opplevelse av fargeharmoni og disharmoni og hvordan linjen dannes av 

møtet mellom fargeflater. Det står ellers lite om hvordan man skal arbeide med maling og 

progresjon (Heydebrand, 2003).  

I 1955 utga E. A. Karl Stockmeyer, som også var del av det første lærerkollegiet, «Rudolf 

Steiners Læreplan: Forsøk på en oppsummering av Rudolf Steiners intensjoner» (Stabel 

2014). På dette tidspunktet var store deler av de pedagogiske foredragene utgitt i bokform, og 
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det var således mulig for Stockmeyer å sette sammen utdrag fra forskjellige foredrag om 

samme tema. Han siterer Steiner der han svarer på et spørsmål angående maleundervisningen 

med å si: 

«Det viktigste her ville være – men vi har ikke kommet dit ennå (vi har ikke formet det 

riktige pensumet ennå) – å avgjøre (hva hver klasse burde gjøre). I de lavere klassene 

burde det til å begynne med være en mer velordnet, en renere type plan.» (Steiner i 

Stockmeyer, 2016, s. 221) 

Denne planen fikk han som nevnt ikke utarbeidet. Stockmeyer føyer inn enkle kommentarer 

som syr sammen det store omfanget av utsagn fra Steiner. Avslutningsvis for kapittelet om 

«Maling, plastisering, tegning» gjør Stockmeyer noen sammenfattende betraktninger basert på 

sin tolkning av den progresjon han har funnet i sitatene av Steiner, og utfra disse definerer han 

tre stadier av maleundervisningen for de laveste klassene. Stockmeyer tolker Steiner dit hen at 

maleøvelsene i begynnelsen bare er en øvelse i teknikk, men at arbeidet med fargene gir en 

erfaring av, og kjennskap til fargenes «(…) fine, gjensidige harmoni.» (Stockmeyer, 2016, s. 

232). Dette representerer det første stadiet. Her skal man forsøke å unngå gjengivelse av noe 

ytre. Opplevelsen av fargenes harmoni leder til en erfaring av fargenes perspektiv, at de 

danner en form for rom, og at fargene derfor har en bevegelsesimpuls. Når barna har erfart 

dette har de kommet til det andre stadiet. Her skal de kjenne fargene slik at de kan bruke de 

for å skape fargeperspektivisk bevegelse i bildet. Læreren burde her gi oppgaver knyttet til 

følelsesstemninger. Det tredje stadiet, som Stockmeyer mener man burde sikte mot i 5. og 6. 

klasse kan inkludere enkelte elementer fra det ytre, ikke gjennom iakttagelse av dette, men 

gjennom å bli «(…) inspirert av fantasien [til en] indre oppvåkning til fysiske objekter i den 

ytre verden.» (Stockmeyer, 2016, s. 232). 

Norsk kontekst 
I Norge var det ikke noe krav om at steinerskolen skulle ha læreplaner før det i 1970 ble 

innført statlig støtte til skolene. Det fantes likevel undervisningsplaner for steinerskolene i 

Norge også før det, men de var uformelle planer som ikke trengte noen form for godkjenning 

fra myndighetene (Stabel, 2016). Den første godkjente læreplanen for steinerskolene i Norge 

er den såkalte «Bergensplanen» fra 1977 for en 12-årig steinerskole (Kvalvaag, 1977). Den 

neste godkjente læreplanen kom i 2004 (Stabel, 2016). Både i 1992 og 1997 utga 

Steinerskoleforbundet læreplaner, men de var ikke del av noen godkjenningsprosess, men 

laget for å informere om steinerskolens formål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsordning 

(Stabel, 2016). Etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2004, måtte steinerskolen, på lignende 
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måte som den offentlige skolen, utforme nye læreplaner med kompetansemål. I 2007 ble den 

nye læreplanen godkjent. I forbindelse med fagfornyelsen, måtte steinerskolens plan også 

gjennomgås på nytt, og dette arbeidet, som startet i 2017, resulterte i en ny læreplan i 2020 

(Steinerskoleforbundet 2020). I 2020-læreplanen står det innledningsvis at den nye læreplanen 

«(…) legger nå mer vekt på steinerpedagogisk læringsinnhold, gode kilder og arbeidsmåter – 

og kompetansemålene er færre og tydeligere.» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 4).  

I dette kapittelet gjør jeg først noen overordnede betraktninger basert på tekstsøk, omfang, 

antall kompetansemål m.m. som en inngangsport til å se nærmere på det som står om kunst 

generelt og malefaget spesielt, med særlig fokus på 2.-6. klasse. Deretter forsøker jeg å trekke 

ut og sette sammen det som angår malefaget med henblikk på å få tydeliggjort intensjon og 

anvisninger angående fagets progresjon for opplæring av ferdigheter innen maling. 

Avslutningsvis følger en oppsummering og overblikk over de momenter som har kommet 

frem i nærlesingen og sammenstillingen av anvisningene for malefaget. 

Innledende undersøkelser og overblikk 
I Steinerskolen vektlegges det kunstneriske arbeidet og kunstnerisk undervisning sterkt 

(Weisser, 2020). Dette kommer til uttrykk i læreplan der et tekstsøk viser at kunst nevnes 237 

ganger. Til sammenligning nevnes naturfag og matematikk henholdsvis 87 og 74 ganger, 

ordet teori nevnes bare 32 ganger. Dette blir også reflektert i læreplanens betoning av den 

kunstneriske tilnærmingens betydning der det for eksempel står under overskriften 

«Steinerskolens verdiorientering» at «Særlig tillegges estetiske uttrykk og en kunstnerisk 

orientering betydelig verdi i steinerskolen». (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 7). Allikevel får 

ikke kunst et eget kapittel i læreplanen, men beskrives sammen med håndverk. Hvis man ser 

på fordelingen av sider i læreplanen blir fagene norsk og naturfag beskrevet over nesten 20 

sider hver, mens matematikk får 15. Til sammenligning får kunst og håndverk til sammen 

drøyt 15 sider. Den samme tendensen blir synlig også når det gjelder kompetansemålene. Det 

er ni kompetansemål for kunst og håndverk etter 4. klasse og åtte etter 7. klasse. For 

matematikk er det satt opp 14 kompetansemål etter 4. klasse og 16 etter 7. Av de ni 

kompetansemålene i kunst og håndverk etter 4. klasse er det seks som retter seg mot det 

kunstneriske og tre mot håndverk. Kun ett av disse seks kompetansemålene retter seg spesifikt 

mot maleundervisningen. Etter 7. klasse er det også seks av de åtte kompetansemålene som er 

spesifikke for det kunstneriske og av disse er det to som spesifikt angår maling, samt to som 

indirekte berører faget. 
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Om vi ser på et utvalg av læreplanens fordeling av timer totalt for 2. – 7. klasse, er norskfaget 

tildelt 1205 timer, matematikk 763, og naturfag 247, kunst og håndverk 390, musikk 247, og 

eurytmi 300. Det totale timetall for 2. -7. klasse er satt til 4954. Om man regner kunst og 

håndverk, musikk og eurytmi som kunstneriske fag blir det et totalt timetall på 937, mens bare 

matematikk og naturfag til sammen har mer enn dette - 1020 timer. Av det totale timetallet 

utgjør de kunstneriske fagene (kunst og håndverk, musikk og eurytmi) nesten en femtedel, 

kunst og håndverk alene utgjør en 12,7.-del, altså under 8%. Fordelingen av timer mellom 

kunst og håndverk kommer ikke frem i læreplanen. 

Kunstneriske fag utgjør altså rundt en femtedel av timeplanen, og om man fordeler dette likt 

mellom eurytmi, musikk, kunst og håndverk skulle det gi ca. 5% til hvert fag. Ut ifra et slikt 

perspektiv er det ikke helt galt at kunst og håndverk til sammen har litt under 8%. På den 

annen side, at kunst og håndverk til sammen utgjør under 8% fortoner seg som lite i forhold 

til hvor stor vekt dette blir tillagt i læreplanen.  

En kvantitativ analyse på grunnlag av ordfrekvens, sidetall, antall kompetansemål og timer 

som den over er selvfølgelig av begrenset verdi, og gir ikke nødvendigvis et riktig bilde. Vi 

skal derfor gå læreplanen litt nærmere etter i sømmene og se på kapittelet om Kunst og 

Håndverk.  

Formål og perspektiv i læreplanen 
Læreplanens fokus på det kunstneriske gjelder i stor grad at det kunstneriske skal leve og 

komme til syne i alle fag. Det står innledningsvis i læreplanen at  

«Kunst tilskrives en rik egenverdi i steinerpedagogikken, men forstås samtidig som 

instrument og medhjelper til faglig bearbeidelse og fordypelse, til opplevelse, 

forståelse og kunnskap.» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 10)  

og videre:  

«Slik forfekter steinerskolen et prinsipp om at både undervisning og læring styrkes 

gjennom integrasjonen av kunstneriske arbeidsformer» (Steinerskoleforbundet, 2020, 

s. 10). 

Formålet med kunstfagene blir uttrykt under overskriften «Formål og perspektiv» i 

læreplanens beskrivelse av kunst og håndverksfagene, der det blant annet står at 

kunstundervisningen følger steinerpedagogikkens ide om progresjon og at i de første årene 

legges det opp til en lekende tilnærming «(…) både ut fra evne til etterligning og evne til å 
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uttrykke egne indre forestillinger». (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 142). Gradvis øker 

fokuset på teknikk og materialer samt estetiske virkemidler. Dette kulminerer i 

kunsthistorieperioden i 10. klasse der elevenes «(…) forståelse for sammenhenger og 

perspektiver i kunsten.» utfordres (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 142) og elevenes erfaring 

med kunst og håndverk gjennom alle grunnskoleårene får relevans i relasjon til «(…) verdens 

kunstneriske mangfold i tid og rom.» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 142). Kunstfaget 

beskrives her som at det har et formål i det henseende at det skal sette elevene bedre i stand til 

å tolke og forstå historien, forskjellige kulturer og sin samtid. Veien til dette går gjennom at 

elevene får kontakt med den kreative kilden hver og en har i seg. Relevant i denne 

sammenheng er det prosessuelle ved arbeid med kunst og håndverk. Prosessen i kunst- og 

håndverksoppgaver omfatter en vei fra ideplan til gjennomføring, fra «(…) forestilling til 

konkret virkelighet, [som] innebære[r] en praktisk skolering av tenkningen.» 

(Steinerskoleforbundet, 2020, s. 143). Maling blir i denne sammenheng beskrevet som at det 

«(…) blir et middel til iakttakelse og refleksjon, i en gradvis overgang fra enkle, indre 

forestillingsbilder til konkrete bilder av den ytre verden.» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 

144) 

Sentrale arbeidsmåter 
Under overskriften Sentrale arbeidsmåter beskrives maling for 2.-4. klasse, og 5.-7. klasse for 

seg. I de første årene, står det, kan læreren male øvelsen slik at elevene kan se hvordan den 

kan utføres, og slik at de lærer å behandle materialene og redskapene på en ordentlig måte. 

Maleøvelsene skal primært bestå i ulike ikke-figurative fargesammenstillinger av primær- og 

sekundærfarger, der fokuset er fargenes stemningskvalitet. Læreren kan fremheve fargenes 

kvaliteter ved å omtale fargene tilknyttet en karakter, og skape fargefortellinger der fargenes 

stemningskvaliteter blir utgangspunkt for hvordan de males. Læreren kan gjerne ta 

utgangspunkt i fortellerstoffet og benytte karakterenes kvaliteter som utgangspunkt for 

fargesammenstilling slik at fortellerstoffets stemningskvalitet kommer til uttrykk i fargene, 

fremdeles innenfor det ikke-figurative. Betraktning og samtaler om bildene fremheves også 

som betydningsfull. For 3. klasse settes fokuset på å arbeide med de harmoniske, 

karakteristiske og karakterløse fargeklangene på forskjellige måter knyttet til fortellerstoffets 

stemning, slik at man kan samtale om fargeklangenes stemningskvaliteter. I 4. klasse kan 

malearkene tørkes litt mer, slik at man kan male tydeligere former, og figurative elementer fra 

fortellerstoffet kan inkluderes. Oppmerksomheten kan nå i større grad rettes mot 
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størrelsesforhold og komposisjon, og hvordan hendelser fra fortellerstoffet kan uttrykkes med 

farger. (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 150) 

For 5. -7. klasse står det at «Arbeidsmåtene tar utgangspunkt i en likevekt mellom å uttrykke 

egne indre forestillinger og å gi billedlige uttrykk for den ytre verden i sin mangfoldighet av 

farge og form.» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 152). Det anbefales at malearkene kan tørres 

ytterligere og at maleøvelsene kan knyttes til zoologi og botanikk. Det sentrale i forbindelse 

med å male dyr er å bruke fargene for å uttrykke dyrenes karakter. For maling av planter kan 

man i større grad benytte observasjon av den ytre verden for å frembringe det karakteristiske 

ved hver plante. For 5. klasse angis også norrøn mytologi som et aktuelt tema. For 6. klasse 

angis blant annet også egne opplevelsesbilder av myter fra tidligere tiders høykulturer som 

aktuelle tema for maleoppgavene. (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 152) 

Etter 4. klasse er det kun ett kompetansemål som er knyttet til maling: 

«bruke grunnfargene i enkle akvarellmalerier og blande dem i ulike valører» 

(Steinerskoleforbundet, 2020, s. 145) 

Kompetansemålene etter 7. klasse som kan anses relevant for maling er:  

«beskrive og framstille eksempler på formspråk og ornamentikk fra ulike eldre 

kulturer, skape farge- og valørperspektiv i ulike tegne- og maleoppgaver, framstille 

bilder av karakteristiske trekk ved dyr, planter og landskap, [og] ta i bruk og 

eksperimentere med elementene symmetri og asymmetri». (Steinerskoleforbundet, 

2020, s. 146) 

Oppsummering 
Kunstens egenverdi fremheves innledningsvis i læreplanen, men mitt inntrykk er at 

hovedfokuset ligger på det jeg her har kalt den utilitaristiske begrunnelsen. Blant beskrivelsen 

av sentrale arbeidsmåter fremsettes det som vesentlig å arbeide med fargenes følelseskarakter, 

men malefagets tilknytning til utvikling av vilje, slik som Steiner fremholder, er fraværende. 

Vilje nevnes faktisk kun 24 ganger i læreplanen, og kun to ganger i kapittelet om kunst og 

håndverk, og da ikke i tilknytning til maling.  

   



36 
 

Drøfting 

I forbindelse med spørsmål om hva Steiner har sagt og ment om forskjellige temaer, har jeg 

ofte følelsen av at han har sagt for mye. Mange tema har han berørt flere ganger, både i bøker 

og foredrag, fra ulike perspektiv. Ofte kan man også spørre seg om det han sa ett sted 

stemmer overens med det han har sagt et annet osv. I tilknytning til spørsmålene i min 

problemstilling og om kunstundervisning generelt, opplever jeg imidlertid at problemet er 

omvendt. Steiner har sagt for lite. Det vil si, han har sagt svært mye, men lite, slik jeg tolker 

det det, som er egnet til å skape innsikt i hvordan man kan undervise i maling slik at 

intensjonene som han beskriver, kan realiseres. Problemstillingen «Hva skal vi med maling i 

Steinerskolen» kan, ut fra de av Steiners pedagogiske foredrag jeg har valgt å benytte, enkelt 

besvares med at malefagets oppgave er å styrke elevenes vilje. Dette fremsettes sågar av 

Steiner som det viktigste innen pedagogikken, slik følgende sitat viser: «Det beste vi kan 

bidra med i oppdragelsen, det er nettopp viljesoppdragelsen (…)» (Steiner, 2008, s. 175). Så 

vidt jeg kan forstå, er dette et svært sentralt poeng, både i steinerpedagogikken generelt, men 

spesielt som begrunnelse for kunstundervisningen. Men hverken sitatet over eller andre 

relevante utsagn fra Steiner beskriver hvordan malefaget skal utformes for å oppfylle dette 

målet.  

Om vi ser på beskrivelsen av malefaget hos J&W og W og deres tolkninger av Steiner og 

utvikling av faget så nevnes viljen i svært liten grad. Her er det barnets iboende trang til å 

male det knyttes an til. Det betones sterk at elevene skal utvikle en opplevelse av fargenes 

relasjon til følelseskvaliteter, og at fargeklanger gir stemningsopplevelser. Forfatterne av de to 

bøkene har en ganske ulik beskrivelse av fagets progresjon og lærerens rolle. Begge 

vektlegger lærerens oppgave med å lede betraktningen av elevenes malerier. Men der W 

legger opp til svært presise føringer i beskrivelsen av maleøvelsene, angir J&W at elevene 

skal male fritt utfra en angitt stemning og fargeutvalg. J&W og W er enige om at 

maleøvelsene for 2. klasse skal være nonfigurative, men W introduserer figurative elementer 

allerede i 3. klasse. J&W anbefaler dette først i 5. klasse. Der J&W argumenterer med at 

elevene først kan male noe ytre etter at de opplever seg som adskilt fra verden, argumenterer 

W for at nettopp barnets trang til å skape harmoni i bildet med dets figurative elementer kan 

hjelpe dem gjennom krisen. Hos W blir innsikten i komposisjonselementene og 

fargesammenstillingskvalitetene som elevene har ervervet gjennom 2. og 3. klasse beskrevet 

som redskaper for bearbeidelse av disse indre utfordringer og blir tillagt nærmest terapeutiske 

egenskaper. Hos J&W skal utfordringene ved 9-10-årskrisen imøtekommes ved at elevene 
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først i 5. klasse får øvelser der de skal male det karakteristiske ved dyreskikkelser. Ikke ved å 

male skikkelsens omriss, men uttrykt gjennom det stemningsmessig kvalitative i fargene.  

J&W ser det som problematisk å bruke norrøn mytologi som utgangspunkt for malingen, 

mens W beskriver det som svært gunstig. Hvorfor har de så ulik forståelse av dette? En mulig 

forklaring kan være at J&W ikke gjør som W skriver, nemlig at man må se bort ifra at den 

norrøne mytologien ble misbrukt ideologisk. Dette kan kanskje forklare hvorfor deres 

avstandstagen er uklar. På den annen side, når jeg iakttar elevmaleriene i W’s bok fra norrøn 

mytologi er det en del malerier der jeg opplever at elevene ikke har benyttet seg av 

prinsippene i spillereglene like godt som i de fleste andre maleriene. Dette er bilder der virker 

som elevene har fått en oppgave som inneholder for mange vesener, eller for spesifikke 

handlinger eller gjenstander. Kanskje kan det være noe av dette J&W mener når de, som 

sitert, skriver at det fortellende får for stor plass? Det er imidlertid nettopp å lære å benytte det 

fortellende ved fargekontrastene W introduserer som tema for dette året. Og akkurat det virker 

å være ganske sammenfallende med intensjonene til J&W for de første fem årene av skolen, 

der hovedfokuset er fargeklangenes formidling gjennom for eksempel fargefortellinger. Selv 

om det i de to bøkene fremkommer ulike perspektiv på maling i 5. klasse, er J&W og W enige 

om at dyreskikkelser er et egnet tema dette året. Deres beskrivelse av tilnærmingen er også 

ganske sammenfallende: Det karakteristiske ved dyret skal fremstilles ved å benytte fargenes 

følelseskarakter. W forutsetter at elevene kjenner dyrets form fra hovedfagsundervisningen, 

og drøfter derfor ikke spørsmålet om hvordan man skal få elevene til å bli oppmerksom på de 

enkelte dyrs karakteristiske trekk. Dette er imidlertid et tilsynelatende komplisert tema for 

J&W. Det kan virke som de ikke vil anbefale at læreren skal male foran på tavlen for å vise 

elevene. Når jeg leser boken deres får jeg inntrykk av at de forholder seg til kritikk som, om 

antagelsen stemmer, synes å ha vært rettet mot at elevenes kreativitet blir styrt for sterkt i 

steinerskolen. De nevner det ikke eksplisitt, så det er derfor vanskelig å påstå det, og det blir 

min tolkning. Men det kan være en mulig forklaring på hvorfor de ikke anbefaler å male foran 

elevene, men isteden refererer til at Steiner har beskrevet det som en gunstig måte å få elevene 

til å føle «seg inn i en åndelig skapende prosess, (…)» (Jünemann og Weitmann, 2019, s. 75). 

En lignende utfordring er knyttet til maling i 6. klasse. W foreslår her at eleven får mindre 

styrte oppgaver, og at elevene ofte ønsker å male mer realistisk. Han beskriver imidlertid ikke 

lærerens rolle i forbindelse med veiledning til mer naturalistisk maling av scener fra 

fortellerstoffet fra historie og mytologi. Når det gjelder maling av planter virker det som W er 
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mer på linje med J&W da de begge foreslår å fokusere på stemningskvaliteter knyttet til de 

forskjellige plantene. 

I læreplanen knyttes kunstfagene særlig til utvikling av forståelse og tenkning, og jeg 

opplever at perspektivet i stor grad er av utilitaristisk karakter, idet kunstfagene skal styrke 

læringen i andre fag. Maling blir beskrevet som at elevene kan få uttrykke indre forestillinger 

og lære å avbilde noe ytre, samtidig som fargenes stemningskarakter blir vektlagt. I 

læreplanen står det at læreren gjerne kan male på et ark på tavlen som en del av det å beskrive 

oppgaven. Dette er ikke i tråd med verken J&W eller W, men kanskje mer i tråd med Steiners 

intensjoner, jamfør sitatet der Steiner sier «Da arbeider barna med i sitt indre, da blir dette 

for mennesket en impuls til inderlighet, (…)» (Steiner i Jünemann og Weitmann, 2019, s. 59). 

I læreplanen legges det opp til å introdusere figurative elementer i 4. klasse. Dette er heller 

ikke i tråd med J&W eller W, og heller ikke med progresjonen i faget hos Stockmeyer. 

Stockmeyer angir at figurative elementer kan introduseres i 5. klasse, og dette kan kanskje 

være bakgrunnen for at J&W også plasserer dette her. W opplever jeg er mer fristilt fra 

tidligere tolkninger, og har da, uten å utdype hvorfor, valgt å legge introduksjon av det 

figurative til 3. klasse. I læreplanen begrunnes ikke introduksjonen av det figurative i 4. 

klasse, men det er ikke usannsynlig at det henger sammen med krisen som både Steiner, J&W 

og W plasserer på dette trinnet. I forbindelse med maling i 5. klasse står det i læreplanen at 

«Arbeidsmåtene tar utgangspunkt i en likevekt mellom å uttrykke egne indre forestillinger og 

å gi billedlige uttrykk for den ytre verden (…).» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 152). Her 

mener jeg det er grunn til å stille spørsmål ved bruk av både begrepet forestillinger og hva 

som menes med uttrykk for den ytre verden. Steiners forståelse av at forestillinger oppstår 

som resultat av antipati representerer kanskje ikke en vanlig oppfattelse av begrepet. Allikevel 

mener jeg, selv om læreplanen er et offentlig godkjent dokument, det er grunn til i en 

steinerpedagogisk sammenheng, på en eller annen måte, å forholde seg til den distinksjonen 

mellom forskjellige typer indre bilder som Steiner forsøkte å danne. Selv om verken J&W 

eller W drøfter distinksjonen, opplever jeg at det fremgår av teksten at de forsøker å ta 

utgangspunkt i barnets fantasi, og kanskje er det berettiget å også si imaginasjon. Så vidt jeg 

kan se benytter de ikke, eller i svært liten grad, begrepene forestilling og imaginasjon, men 

når de beskriver hvordan oppgavene skal gis er det med utgangspunkt i stemningskvaliteter og 

følelseskarakterer i opplevelsen av farger og fargeklanger. I det mener jeg det ligger et forsøk 

på å lede elevene til en innlevelse i noe kvalitativt idet maleoppgaven utføres, og ikke utføring 

av noe på forhånd uttenkt, altså en forestilling. 
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Når det i læreplanen står billedlige uttrykk for den ytre verden, i forbindelse med maling i 5. 

klasse, så er heller ikke dette i tråd med J&W eller W. De angir begge at dyreskikkelsen er et 

gunstig tema for dette trinnet, men ikke gjennom iakttagelse av det aktuelle dyret, men 

derimot gjennom lærerens formidling, en innlevelse i dyrets karakter og dets 

stemningskvalitet med tilhørende egnede fargeklanger. Derfor mener jeg det snarere er snakk 

om billedlige uttrykk for innlevelse i den ytre verden. Man kan kanskje ut ifra dette si, med 

utgangspunkt i Steiners distinksjon mellom forestilling og fantasi, at elevene ikke skal male 

sin forestilling om den ytre verden, men derimot følelsesstemningen i innlevelsen i den ytre 

verden. Spørsmålet blir da om det er relevant at for eksempel maleriet av et dyr blir 

gjenkjennelig som nettopp det dyret. Her tror jeg Steiners imaginasjonsbegrep blir relevant. 

Som jeg har beskrevet i kapittelet om antipati og sympati, så beskriver Steiner at imaginasjon 

oppstår når fantasien blir sterk nok. Jeg forstår dette slik at om man sympatisk lever seg sterkt 

nok inn i fantasien så oppstår imaginasjonen. Konkret kan dette innebære at man for eksempel 

beskriver reven som lister seg snikende på tå. Om elevene lever seg så inn i dette at de gjør 

dette med sin egen kropp vil de oppdage at helen er løftet hvilket gjør at benet får et ledd 

(helen) som peker bakover og i kneet et ledd som peker forover. Dette er noe av det 

karakteristiske ved svært mange dyrs bakben, og utfra min erfaring, er det svært mange barn, 

også i 5. og 6. klasse, som ikke vet hvordan de skal utforme dette. På samme måte som med 

bena vil man, ved innlevelse, kunne kjenne på sin egen kropp hvordan hodet til den snikende 

reven er litt senket ned. Jeg tror at man slik, gjennom god formidling legger til rette for at 

elevene kan leve seg så sterkt inn i det formidlede at det blir en kroppslig erfaring, og kanskje 

er det dette som ligger i Steiners imaginasjonsbegrep. Ut ifra denne gjennomgripende 

innlevelsen kan så elevene utforme bilder av dyr som ikke bare er fargemessige uttrykk for 

deres stemningskarakter, men også slik at skikkelsen uttrykker noe karakteristisk ved det 

enkelte dyret. Dersom læreren maler foran elevene som en del av den innlevelsesappellerende 

formidlingen av dyrets karakter så, i Steiners ord, «(…) arbeider barna med i sitt indre, da 

blir dette for mennesket en impuls til inderlighet, som så fører til at de lever seg inn i det 

åndelige og igjen får forståelse for det åndelige.» (Steiner i Jünemann og Weitmann, 2019 s. 

59).  

Når det gjelder maling i 6. klasse er det nok en større utfordring knyttet til innlevelse i 

plantenes karakter, enn i dyrenes. Her opplever jeg både J&W og W blir stående ved den 

følelsesmessige tilnærmingen uten å gi anvisninger for hvordan man kan lede dette videre til å 

arbeide med de enkelte planteformenes karakter. Utfra drøftingen over synes det som formålet 



40 
 

med den følelsesmessige tilnærmingen er å motvirke at elevene maler utfra en forestilling, 

men derimot gjennom sterk innlevelse. Samtidig er det nærliggende å forstå Steiners generelle 

didaktiske progresjon dit hen at det i 6. klasse er et større fokus på realistisk gjengivelse, slik 

W også beskriver at elevene har et ønske om på dette trinnet. Et viktig spørsmål blir her 

hvordan man får til å både unngå å arbeide ut ifra forestillinger og samtidig på et 

aldersadekvat nivå av presisjon med hensyn til de enkelte plantenes karakteristiske former. 

Et vesentlig spørsmål for malefagets progresjon fra 2. til 6. klasse synes å være når det 

figurative skal innføres. Grunnen til dette er at det figurative lett fører til at elevene arbeider 

utfra en forestilling og ikke en forsterket fantasifull innlevelse, imaginasjon. W introduserer 

det figurative allerede i 3. klasse, men beskriver imidlertid en sterk føring av malefaget, både 

gjennom presise oppgavebeskrivelser, men også et stort fokus på spesifikke maleriske 

teknikker omtalt som spilleregler. Det teknikk- og komposisjonsmessige fokuset sammen 

med innlevelse i fargenes vesenskarakter på grunnlag av lærerens rike formidling er 

vesentlige metodiske prinsipper som kan bidra til at elevene arbeider med det kvalitative som 

utspiller seg i maleriet og ikke utfra forestillinger. 

Med dette som grunnlag vil jeg sette opp følgende påstand: Fargene, og særlig fargeklangene, 

appellerer til en følelsesmessig innlevelse. Bearbeidelse av fargeflatene i graderinger og 

skarpe og myke fargeoverganger utfordrer viljeskreftene. Formene tolkes av tenkningen.  

Malefagets progresjon vil da bestå i å arbeide med fargenes følelseskvalitet som utgangspunkt 

for bearbeidelse av fargen i flaten. Dette må være det grunnleggende i maleøvelsene gjennom 

alle årene fra 2.-6. klasse. Før det figurative introduseres bør former bearbeides som møter av 

fargeflater. Grundigere studie av både Steiners generelle didaktiske progresjon og anvisning 

for kunstundervisning samt praksistradisjonen tror jeg er nødvendig for en mer presis 

anvisning av progresjonen til de enkelte klassetrinn.  

Bør læreplanen legge tydeligere føringer for maleundervisningen? Både J&W og W 

understreker betydningen av at læreren har en intim forståelse av malefaget. Dette mener jeg 

også kommer tydelig frem i drøftingen. Det er derfor ikke mulig å utføre maleundervisning 

etter en oppskrift. På den annen side kunne en tydeligere beskrivelse av fagets viljestyrkende 

rolle og de vesentlige metodiske prinsippene styrke fagets posisjon og øke bevisstheten om 

fagets potensiale i steinerskolemiljøet. Dette ville også være i tråd med en studie av B. Y. Lim 

som har undersøkt malefaget innen flere pedagogiske retninger, og konkluderer med at 
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malefaget kan hjelpe barn til å «(…) attain higher levels of learning that are simultaneously 

cognitive, spiritual, and aesthetic. (Lim, 2004). 

Selv om ikke kompetansemål er noen garanti for god læring, kunne en utvidelse av disse 

understreke dets sentrale plass i pedagogikken. Et utgangspunkt for utvidelse av 

kompetansemålene tror jeg er å finne i Wildgrubers spilleregler. 

Slik vil fokuset i læreplanen kunne flyttes fra det utilitaristiske perspektivet, som riktignok er 

berettiget for den kunstneriske bearbeidelsen i andre fag, men som innen kunstfagene, og 

særlig maling flytter fokuset bort fra dets viljedannende formål. Steiners individ-evolusjonære 

begrunnelse for kunst i undervisningen tror jeg er knyttet til en kunstnerisk holdning 

mennesket kan utvikle i møte med verden, og er ikke noe som trenger å ligge som et formål i 

læreplanen, men som heller kan være et resultat av kunstnerisk undervisning. En undervisning 

som muliggjør at barnet kan forbinde seg kunstnerisk med verden. 
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Avsluttende betraktning 

Jeg må innrømme at jeg under arbeidet med denne oppgaven oppdaget at det jeg har forsøkt å 

behandle i denne oppgaven langt overgår hva som ligger innenfor rammene av en 

bacheloroppgave. Jeg håper likevel at noen av perspektivene som har kommet frem her kan 

være fruktbare for videreutvikling av malefaget og en «viljens pedagogikk» som jeg personlig 

tror er helt nødvendig i vår tid, og som vi har impulsen til i den pedagogiske arven etter 

Rudolf Steiner. 
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